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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek ter afsluiting van het masterprogramma Publiek 

Management aan de Erasmus Universiteit. Dit betekent tevens het einde van mijn tijd als student.  

Ik kan het mij nog als de dag van gister herinneren toen ik voor het eerst op de campus aankwam. 

Ik realiseerde mij toen al dat dit een enorme stap voor mijn toekomst zou zijn. Ik kwam op de 

campus aan met een aantal verwachtingen. Bestuurskunde is een studie geweest die volledig 

heeft voldaan aan mijn verwachtingen. Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier mogen 

verdiepen in de wereld van Bestuurskunde. Ik was al tijdens het volgen van de bachelor verkocht 

aan Publiek Management. Ik wist toen al dat ik mijn afstudeeronderzoek in de ban van Publiek 

Management wilde doen. De keuze was dan ook snel gemaakt.  

Ik ben blij dat ik deze periode mag afsluiten met een onderzoek naar de integratietour van de 

gemeente Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd  in opdracht van de gemeente Rotterdam ter 

evaluatie van het beleidsprogramma “De Integratietour 2016-2018”. Dit onderzoek richt zich op 

de invloed van de integratietour op de bevordering van de sociale en culturele integratie in 

Rotterdam.  

Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij de afgelopen periode heeft geholpen. Van mijn ouders 

tot aan mijn vrienden en van mijn medestudenten tot aan de rest van mijn omgeving. Ik wil 

speciaal mijn dank betuigen aan mijn scriptiebegeleider Arie van Sluis. Zonder hem was het mij 

niet gelukt om deze scriptie te schrijven. Ik wil hem bedanken voor al zijn morele steun, 

begeleiding, feedback, tijd en moeite die hij in mij gestoken heeft om de master tot een goed 

einde te brengen. Ik wil ook graag mijn tweede lezer Rebecca Moody bedanken voor haar tijd en 

moeite om mijn scriptie te lezen en mij van feedback te voorzien.  

Ik wil in het bijzonder ook mijn stagebegeleider Nevin Muratoglu van de gemeente Rotterdam 

bedanken. Ik wil haar bedanken voor een onvergetelijke, leerzame en fijne stageperiode bij de 

gemeente.  
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Tevens wil ik ook alle ambtenaren, betrokken organisaties en deelnemers bedanken voor de 

waardevolle tijd die zij hebben vrijgemaakt en mij van waardevolle informatie hebben voorzien.  

Ik hoop dat u veel plezier zal beleven tijdens het lezen van deze scriptie. 
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Samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van de integratietour van de gemeente Rotterdam om 

de sociale en culturele integratie in de stad te bevorderen. Met dit onderzoek zal er inzicht 

worden verschaft over het verloop van de integratietour en de invloed hiervan op de deelnemers, 

betrokken organisaties en de gemeente. Dit onderzoek heeft zowel een maatschappelijke als 

theoretische relevantie. De maatschappelijke relevantie van dit beleid rust op het hebben als 

doel om de sociale en culturele integratie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in Rotterdam 

individuele, culturele en religieuze vrijheden samengaan met een gedeeld normbesef, respect en 

solidariteit voor elkaar. De theoretische relevantie van dit onderzoek berust op het zorgen voor 

een verrijking van kennis met betrekking tot de procesmatige totstandkoming van beleid over 

integratievraagstukken.  

Wetenschappelijke perspectief 

In de wetenschappelijke theorieën is er voornamelijk gekeken naar de succes- en faalfactoren 

voor een geslaagd integratiebeleid, coproductie en invloed van het gemeentelijke beleid. Met 

betrekking tot een geslaagd integratiebeleid blijkt dat het voeren van een algemeen 

integratiebeleid de grootste succesfactor is terwijl het voeren van een doelgroepenbeleid de 

grootste faalfactor is. Met betrekking tot coproductie is de manier waarop er deel wordt 

genomen aan partnerships en netwerken de grootste succesfactor terwijl het niet open staan 

voor samenwerkingsverbanden de grootste faalfactor is. Met betrekking tot invloed van het 

gemeentelijk beleid is gedragsveranderingen de grootste succesfactor terwijl het niet doormaken 

van leerprocessen de grootste faalfactor is. 

Methodologie 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van meerdere methodes om de integratietour te 

evalueren. Er is zowel gebruik gemaakt van bestaande kennis als van veldwerk. Met betrekking 

tot bestaande kennis is er een documentenstudie en literatuuronderzoek uitgevoerd. Met 

betrekking tot het veldwerk is gebruik gemaakt van interviews, observaties en enquêtes. Met de 



4 
 

interviews en observaties is getracht diepte in het onderzoek te brengen en met de enquêtes is 

er getracht breedte in het onderzoek te brengen. De documentenstudie heeft betrekking op 

beleidsdocumenten en het literatuuronderzoek heeft betrekking op de wetenschappelijke 

theorieën. Met betrekking tot de interviews zijn ambtenaren en betrokken organisaties 

geïnterviewd. De enquêtes hadden betrekking op de ervaringen van de deelnemers.   

Resultaten 

Uit het onderzoek is gebleken dat de integratietour positief is ervaren en aangeslagen heeft bij 

de betrokken partijen. Het succes van de samenwerkingsverbanden is cruciaal gebleken bij het 

laten slagen of falen van de integratietour.  Met betrekking tot de invloed van de integratietour 

op de deelnemers bleek dat er vooral een hoge invloed was op de leerprocessen. Er is een lage 

mate van invloed waargenomen op gedragsveranderingen. Met betrekking tot de invloed van de 

integratietour op de organisaties bleek er een hoge invloed te zijn op zowel de leerprocessen als 

de gedragsveranderingen. Met betrekking tot de invloed van de integratietour op de gemeente 

bleek er een lage invloed op zowel het beleidsleren als op gedragsveranderingen.  

Aanbevelingen 

Ter advies aan de gemeente: 

1) Verleg de doelgroep van de integratietour naar de jongeren. 

2) Betrek burgers vroeg tijdens de beleidsvorming. 

3) Probeer meer gebiedsgericht te werken in plaats van onderwerp gericht. 

4) Verleng de duur van de dialogen. 

5)  Meer ambtenaren aanstellen. 

6) Vaker tussentijdse evaluaties uitvoeren. 
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Ter advies aan de betrokken organisaties: 

1) Ga op een regelmatige en structurele manier samenwerkingsverbanden met andere 

organisaties aan. 

2) Verspreidt de dialogen over een langere periode als onderdeel van een lopend traject. 

3) Probeer met een vaste groep deelnemers meerdere dialogen te houden. 

Ter advies aan de deelnemers: 

1) Participeer aan meerdere dialogen over een langere periode. 

2) Wees open voor de meningen en opvattingen van andersdenkenden. 

3) Wees bereid en sta open voor leerprocessen. 

4) Wees bereid en sta open voor gedragsveranderingen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Migratie is een begrip dat van alle tijden is. De afgelopen decennia zijn er grote aantallen 

immigranten in Nederland gevestigd. Dit heeft een grote invloed gehad op de samenstelling van 

de Nederlandse bevolking. Rond 1800 was naar schatting vijf procent van de bevolking van 

Nederland in het buitenland geboren. Ruim twee eeuwen later is dat percentage meer dan 

verdubbeld, tot bijna 11 procent (Nicolaas en Sprangers, 2007).  

Nederland staat dan ook bekend als een “migratieland”. De overheid vindt het belangrijk dat 

deze migranten meedoen in de Nederlandse samenleving (Rijksoverheid, 2016). Hierbij is 

integratie van deze groep mensen in de samenleving van cruciaal belang. Deze mensen moeten 

namelijk een plek in de samenleving vinden. 

Ook de gemeente Rotterdam heeft al langere tijd te maken met vraagstukken rondom integratie. 

In Rotterdam is het begrip integratie eeuwenlang gedefinieerd desalniettemin het nog steeds 

zeer actueel is. De gemeente buigt zich dan ook met veel inspanning over dergelijke vraagstukken 

om zodoende de integratie van migranten te bevorderen en meer bewustwording te creëren in 

de samenleving. Het is namelijk zo dat van her en der al honderden jaren mensen vanuit 

verschillende plekken over heel de wereld naar Rotterdam emigreren in de hoop op een beter 

leven. Deze mensen bestaan uit arbeiders en wetenschappers, maar ook uit creatievelingen die 

met de vrijheid en verdraagzaamheid die ze hier hebben gevonden, die een multicultureel 

karakter hebben gegeven aan Rotterdam. Het is belangrijk dat migranten de kansen, die 

Rotterdam biedt met beide handen pakken en een bijdrage proberen te leveren aan de 

samenleving. Dit helpt niet alleen de migranten vooruit, maar ook de stad. Thans heeft niet 

iedereen het besef of de mogelijkheid om van die kansen te profiteren (Integratienota gemeente 

Rotterdam, 2015).  

Hierom moet integratie volgens de gemeente Rotterdam worden gezien als een proces van 

bewustwording; meer bewustwording creëren bij migranten, maar ook bij de samenleving zodat 

beide kanten meer gemotiveerd worden om met elkaar te interacteren. De gemeente vindt het 
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dan ook belangrijk dat hindernissen en blokkades, zoals ongelijkheid en discriminatie op de 

arbeidsmarkt, uit de weg worden geruimd, zodat migranten beter toegang krijgen tot de vele 

kansrijke mogelijkheden die Rotterdam te bieden heeft. Op deze manier kan er worden gewerkt 

naar een ruimdenkende samenleving (Integratienota gemeente Rotterdam, 2015). De gemeente 

tracht deze bewustwording te creëren onder andere door middel van de integratietour.  

De integratietour is onderdeel van dit nieuwe integratiebeleid van de gemeente Rotterdam 

(Rijnmond, 2015). De integratietour brengt volgens de gemeente verschillende Rotterdammers 

bij elkaar en laat ze in gesprek gaan over integratie. Het hele Rotterdamse stadsbestuur heeft 

zich de afgelopen jaren beziggehouden met het organiseren van bijeenkomsten in de stad 

waarbij een platform wordt aangeboden aan Rotterdammers om met elkaar in gesprek te kunnen 

gaan over onderwerpen met betrekking tot integratie (Rotterdam, 2015). Deze bijeenkomsten 

worden ook wel “dialogen” genoemd en worden op zoveel mogelijk plekken in heel de stad 

georganiseerd. De dialogen bestaan voornamelijk uit acht tot tien deelnemers van verschillende 

achtergronden. Tijdens de dialogen wordt met een zo divers mogelijke groep, wat volgens de 

gemeente Rotterdam aangemerkt wordt als taboeonderwerpen rondom integratie besproken. 

Op deze manier wordt er geprobeerd om te werken naar een gedeelde basis en wordt er 

geprobeerd verschillende groepen nader tot elkaar te brengen. Het uiteindelijke doel van de 

gemeente is om door middel hiervan de sociale en culturele integratie in Rotterdam te 

bevorderen. De gemeente Rotterdam vindt dat de sociale en culturele integratie in de stad 

bevorderd wordt als discriminatie verminderd is, emancipatie vergroot is en sterker wordt 

geleefd naar de Nederlandse gedeelde normen en waarden. Deze dialogen kunnen alleen tot een 

succes worden gebracht indien de gemeente in cohesie samenwerkt met haar burgers. Om dit 

succes te meten heeft de gemeente Rotterdam opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te 

voeren en te kijken of de integratietour naar behoren is uitgevoerd en of de gestelde doelen zijn 

behaald. Hierbij heeft de gemeente de ruimte gegeven het proces procesmatig en inhoudelijk te 

analyseren en te kijken naar de doorwerking van het beleid. Voor mij als onderzoeker is het 

belangrijk aandacht te geven aan de doorwerking van dit beleid om zodoende te kunnen kijken 

wat voor een invloed de integratietour heeft gehad op de organisaties en deelnemers, maar ook 

hoe dit zich heeft vertaald naar de gemeente. Want werkt de integratietour wel? Voelen de 
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organisaties en deelnemers zich inderdaad meer betrokken bij het gemeentelijk beleid? Leidt de 

integratietour wel tot een bevordering van de sociale en culturele integratie in de stad? En in 

hoeverre vindt er doorwerking van het beleid plaats naar de gemeente toe?  Omdat het nieuw 

beleid betreft, is er nog onvoldoende inzicht met betrekking tot de invloed en doorwerking van 

het beleid. Hierbij is sprake van een kennistekort omdat er tot heden geen evaluatie is gedaan 

van het beleid en de invloed die dit beleid heeft gehad op de Rotterdamse samenleving.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het verloop en de invloed van de 

integratietour op de deelnemers, betrokken organisaties en de gemeente door middel van een 

evaluatieonderzoek. Er zal een oordeel worden gegeven over het beleid door het verloop en de 

opbrengsten voor zowel de deelnemers als de organisaties en de gemeente in kaart te brengen. 

Tevens zal worden getracht een bijdrage te leveren aan de gemeente en de betrokken 

organisaties door middel van concrete aanbevelingen te doen op welke wijze de doorwerking 

van het beleid kan worden geoptimaliseerd.  

1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

 

Hoe is de integratietour verlopen en wat is de invloed hiervan op leren bij de deelnemers, 

betrokken organisaties en de gemeente? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn er een aantal deelvragen geformuleerd. Deze 

deelvragen luiden als volgt: 

 

1) Wat zijn volgens de wetenschappelijke theorieën succes- en faalfactoren van een 

geslaagd integratiebeleid? 

2) Wat zijn volgens de wetenschappelijke theorieën succes- en faalfactoren voor het 

aangaan van geslaagde partnerschappen? 

3) Hoe is de integratietour verlopen en ervaren door de betrokken partijen? 
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4) Op welke manier heeft de integratietour invloed gehad op het individueel leren en gedrag 

van de deelnemers? 

5) Op welke manier heeft de integratietour invloed gehad op het organisationeel leren en 

gedrag van de organisaties? 

6) Op welke manier heeft de integratietour invloed gehad op het beleidsleren en gedrag van 

de gemeente? 

7) Wat heeft de gemeente gedaan met de verkregen inzichten met betrekking tot 

doorwerking in beleid? 

 

1.4 Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit beleid rust op het hebben als doel de sociale en culturele 

integratie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in Rotterdam individuele, culturele en religieuze 

vrijheden samengaan met een gedeeld normbesef en respect en solidariteit voor elkaar. Dit zijn 

onderwerpen die telkens weer naar voren komen in het maatschappelijk debat over integratie. 

Ook blijkt uit de cijfers dat dit problemen zijn waartegen aan wordt gelopen in de maatschappij. 

Integratie speelt in Rotterdam een grote rol en er wordt dan ook door verschillende publieke 

instellingen, zowel landelijk als lokaal, beleid gevoerd om de integratieprocessen vorm te geven. 

Dit onderzoek draagt bij aan en geeft inzicht over de integratietour dat onderdeel is van het 

integratiebeleid van Rotterdam. Dit onderzoek brengt de huidige stand van zaken in beeld en 

geeft inhoudelijk de procesmatige aspecten van de integratietour aan. Dit onderzoek draagt 

tevens bij aan het beter begrijpen van integratieonderwerpen die vaak als taboe worden 

aangemerkt. Dit onderzoek biedt ook inzicht in de dynamieken en interacties tussen 

andersdenkende mensen van verschillende achtergronden. Veel gemeenten lopen tegen 

dergelijke problemen aan. Dit onderzoek kan dan ook een bijdrage leveren aan hoe de gemeente 

R’dam (en wellicht andere gemeenten) anders en eventueel beter kan omgaan met de 

vraagstukken omtrent integratie.  
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1.5 Theoretische relevantie  

Integratie is een politiek gevoelige kwestie, welke afhankelijk is van het huidige stadsbestuur. Het 

is een zeer dynamisch beleidsproces waarbij de relevantie in het geding kan komen door de tijd 

heen. Diverse factoren spelen een rol en met elk nieuw stadsbestuur kan de focus verschuiven 

naar een ander aspect van integratie. Daarnaast is de samenleving ook nog dynamisch en alsmaar 

aan het veranderen. Hierbij kan er ook een verschuiving in de nuances met betrekking tot 

integratievraagstukken optreden. Dit onderzoek biedt meerdere inzichten in het integratiebeleid 

van Rotterdam en dan in het bijzonder in die van de integratietour. Dit onderzoek moet dan ook 

zorgen voor een verrijking van kennis met betrekking tot de procesmatige totstandkoming van 

beleid over integratievraagstukken. Er is tot heden nog geen evaluatieonderzoek uitgevoerd naar 

de integratietour dat onderdeel uitmaakt van het Rotterdamse integratiebeleid. Er is nauwelijks 

tot heel weinig bekend over de effecten van de integratietour op de deelnemers en betrokken 

organisaties. Tevens is het niet bekend in hoeverre er doorwerking van beleid plaatsvindt. In dit 

onderzoek zal er niet alleen gekeken worden naar het beleidsproces- en uitvoering, maar zullen 

er ook aanbevelingen worden gedaan om zodoende te kunnen bepalen of het beleid 

gecontinueerd, aangepast of stopgezet moet worden. Tevens zullen de bestaande theorieën over 

een succesvol integratiebeleid worden getoetst en indien nodig worden aangevuld.  

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal er een bredere beschrijving worden gegeven van het onderwerp dat wordt 

onderzocht. Hierbij zal de context uitvoerig omschreven worden. Er zal worden ingegaan op de 

achtergrond van het beleid door middel van een gedetailleerde beschrijving van de 

beleidsgeschiedenis. In hoofdstuk 3 zal het theoretisch kader en conceptueel model worden 

weergegeven dat als leidraad zal dienen voor het onderzoek. In dit hoofdstuk zal een beschrijving 

worden gegeven van de antwoorden op de vragen uit de probleemstelling die zijn gevonden in 

de wetenschappelijke literatuur. In hoofdstuk 4 zal het onderzoeksontwerp en methodologische 

verantwoording van de uitvoering van het onderzoek worden beschreven. De variabelen uit het 

theoretische kader zullen worden geoperationaliseerd. Hierbij zullen ook de 

onderzoeksmethoden worden weergegeven waarmee de operationalisatie in de empirie 
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onderzocht zal worden. Tevens zal de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

aangegeven worden.  

In hoofdstuk 5 zal een uitgebreide beschrijving van de casus gegeven worden. In hoofdstuk 6 

zullen de resultaten aan bod komen. Hierbij zullen de uitkomsten van de empirische 

gegevensverzameling weergegeven worden. Er zal een beknopte aanduiding van de empirische 

context uitgewerkt worden. Aansluitend wordt het onderzochte verschijnsel beschreven aan de 

hand van de verzamelde empirische data. Dit materiaal zal afkomstig zijn van de afgenomen 

interviews.  

In hoofdstuk 7 zullen de empirische bevindingen geanalyseerd worden. Baserend op deze 

bevindingen zal er naar een verklaring worden gezocht voor de hoofdvraag van dit onderzoek. In 

hoofdstuk 8 zullen de verklaringen van de kernvragen in de conclusie aan bod komen. Hierbij zal 

alle informatie uit eerdere hoofdstukken bij elkaar worden gebracht. Hierbij zullen de 

theoretische en empirische bevindingen in elkaar geïntegreerd worden. Teves zal er in dit 

hoofdstuk worden gereflecteerd op het verloop van het onderzoek. Deze reflectie zal als basis 

dienen om zodoende aanbevelingen te kunnen doen voor een vervolgonderzoek waarbij zal 

worden gekeken naar een andere of betere aanpak gehanteerd kan worden. Ten slotte zullen de 

aanbevelingen gegeven worden ter verbetering van het bestaand beleid.  
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Hoofdstuk 2: Beleidsgeschiedenis 

Integratie is een stug en weerbarstig beleidsprobleem. De definitie van het probleem is ook nog 

eens niet eenduidig en inherent omstreden. Er zijn namelijk verschillende en zeer uiteenlopende 

opvattingen over integratie die op zijn beurt weer leidt tot kaders voor beleidsontwikkelingen 

die ook sterk uiteenlopen. Elk beeld van integratie roept namelijk weer andere ideeën op over 

hoe de integratie bevorderd kan worden (RMO, 2011).  Dit zorgt ervoor dat er een bepaalde 

strijd komt tussen de concepten integratie, assimilatie, segregatie, emancipatie en 

interculturalisme. Hiermee gepaard ontstaan er constructies van doelgroepen zoals 

minderheden, allochtonen, immigranten en “nieuwe Nederlanders”. Deze trend blijkt ook zeer 

tijdsgevoelig te zijn. Er is een sterke veranderlijkheid in de tijd; elk tien jaar is een nieuw 

beleidsparadigma te zien. Dit is vooral te zien in de laatste dertig jaar. Zo kan deze 

veranderlijkheid opgedeeld worden in vier fasen: de jaren zeventig, tachtig, negentig en de jaren 

nul.  

2.1 De jaren zeventig 

De eerste fase behelst de jaren zeventig waarbij specifiek beleid werd ontwikkeld voor tijdelijke 

groepen in Nederland. Zoals eerder aangegeven zijn met de wervingscontracten veel 

arbeidsmigranten naar Nederland gekomen. Hierbij werd er uitgegaan van dat deze migranten 

tijdelijk in Nederland zouden verblijven en vervolgens zouden terugkeren naar het land van 

herkomst. Deze veronderstelling heeft dan ook als basis gelegen voor het integratiebeleid in de 

jaren zeventig (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003). Enerzijds richtte het beleid zich op de 

veronderstelling dat deze groepen zouden terugkeren naar land van herkomst en anderzijds 

richtte het beleid zich op de integratie van deze groepen in de samenleving. De overheid vond 

dat deze groepen zich enigszins moesten aanpassen aan de samenleving, maar met in gedachte 

van terugkeer naar land van herkomst, mochten ze wel hun eigen identiteit behouden. Er kan 

dus niet gesproken worden van een daadwerkelijk uitvoerig integratiebeleid in de jaren zeventig. 

Echter werd het later in deze jaren duidelijk dat het niet ging om tijdelijke groepen die zich in 

Nederland bevonden. In verband met gezinshereniging en gezinsvorming zijn ook de familieleden 

van de gastarbeiders naar Nederland geëmigreerd. Dit betekende dat er een omwenteling in het 



16 
 

beleid kwam omdat er nu rekening gehouden moest worden met faciliteiten zoals woningen, 

onderwijs en zorg (Rijkschroeff et al., 2003). Op deze manier werd er naar een 

minderhedenbeleid toegewerkt. Dit werd ingepast in de Nederlandse verzuilingstraditie waarbij 

het beleid uit specifieke voorzieningen voor migrantengroepen bestond. Deze was enerzijds 

gericht op emancipatie in eigen kring maar anderzijds vooral op ontmoeting tussen verschillende 

bevolkingsgroepen (Snel, 2003: 8).  

2.2 De jaren tachtig 

De tweede fase behelst de jaren tachtig waarbij er een nationaal minderhedenbeleid werd 

gevoerd. Vanaf de jaren tachtig werd er afstand genomen van het idee dat het ging om 

migrantengroepen die tijdelijk verbleven in Nederland. In deze situatie werd er voor het eerst 

gesproken over minderheden. Ook in de jaren tachtig werd er een tweedelig beleid gevoerd 

waarbij aan de ene kant de nationale overheid de taak op haarzelf nam om de achterstand van 

minderheden in de samenleving weg te werken en aan de andere kant werd de focus gelegd op 

de ontwikkeling van de eigen normen en waarden van de minderheden (Rijkschroeff et al., 2003). 

Ook werd er in de jaren tachtig afstand genomen van het voeren van specifiek beleid en werd 

het integratiebeleid nationaal veralgemeniseert. De overheid richtte zich hierbij op het verzorgen 

van algemene faciliteiten zodat ook alle minderheden er makkelijk toegang tot hadden. Op deze 

manier werd er getracht de maatschappelijke achterstand van de minderheden weg te werken. 

De overheid wilde dat de minderheden meer zouden participeren aan de samenleving maar gaf 

tegelijkertijd ook ruimte om hun eigen cultuur, religie, normen en waarden uit te dragen 

(Rijkschroeff et l., 2003). 

2.3 De jaren negentig  

De derde fase behelst de jaren negentig waarbij er voor het eerst daadwerkelijk kon worden 

gesproken van een uitvoerig nationaal integratiebeleid van Nederland. Wegens economische 

recessie kwamen veel immigranten zonder werk te zitten. Tevens begonnen sociale factoren een 

veel groter rol te spelen dan voorheen. Er werd van de minderheden een sterke participatie in 

de maatschappij verwacht. Ze moesten actiever deelnemen aan de samenleving. Er werd 

voorheen gekeken naar migranten als mensen, die in soortgelijke migrantengroepen, met 
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hetzelfde achtergrond leefden. In de jaren negentig kwam er een andere kijk op deze groep 

mensen. De nationale overheid wilde dat migranten niet meer alleen in hun eigen omgeving met 

soortgelijke mensen leefden, maar daadwerkelijk integreerden in de Nederlandse samenleving 

en veel meer contact moesten opzoeken met Nederlanders. Er werd ook in de jaren negentig een 

algemeen beleid gevoerd. Echter werd deze waar nodig door specifiek beleid aangevuld. Dit 

wordt ook wel categoriaal beleid genoemd (Rijkschroeff et al., 2003).  

2.4 De jaren nul 

De vierde fase behelst de jaren rondom de millenniumwisseling. Er was in deze periode een 

sterke verschuiving te zien met betrekking tot het nemen van verantwoordelijkheid van een 

succesvolle integratie. Voorheen was het de overheid die deze verantwoordelijkheid uitdroeg. 

Nu werd deze verantwoordelijkheid steeds meer bij de migranten gelegd. Dit was ook vermeld 

in de integratienota van de voormalige minister Boxtel (1998). Hij stelde dat migranten 

uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen succesvolle integratie in de Nederlandse 

samenleving. Deze gedachte wordt nog steeds als uitganspunt van integratie genomen en ligt 

ook ten grondslag aan het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam en in het bijzonder van 

de integratietour (Rijkschroeff et al., 2003). 
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Hoofdstuk 3: Theoretisch kader 

De eerdergenoemde beleidsomstandigheden hebben geleid tot verschillende 

integratietheorieën voor de uitleg van de verschillende integratieprocessen; elk met een eigen 

perspectief over wat de definitie van het probleem is, welke groepen betrokken zijn, hoe het 

probleem te verklaren is en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. Er wordt in de literatuur 

vaak gebruik gemaakt van een sterk onderscheid tussen de verschillende integratiemodellen en 

processen. Deze integratiemodellen zijn oorspronkelijk ontwikkeld door Castles en Miller (1993) 

maar zijn verder ontwikkeld en empirisch toegepast door Koopman en Statham (2005).  Naast 

de bekende integratietheorieën zijn er de afgelopen jaren ook belangrijke ontwikkelingen op 

gang gekomen met betrekking tot een nieuwe rol van de burger in de democratische 

samenleving.  Waar de burger voorheen zijn invloed voornamelijk middels stemgedrag 

uitoefende, wordt er in de moderne tijd steeds meer nadruk gelegd op actieve samenwerking 

tussen de overheid en de burgers.  

In het volgende worden eerst de belangrijkste good practices van een geslaagd integratiebeleid 

en de daarbij behorende modellen beschreven. Deze theorieën zullen een breder perspectief 

bieden met betrekking tot de gewenste vorm van integratie door zowel de gemeente als de 

migranten. Nadat de good practices in beeld zijn gebracht, wordt de focus verschoven naar de 

nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot vraagstukken als integratie. 

Namelijk burgerparticipatie. Wat zijn de voordelen van burgerparticipatie? Welke 

participatierollen kunnen burgers innemen? En welke prikkels zijn daarvoor nodig? Het antwoord 

op deze vragen biedt een kader waarbinnen integratie een hele nieuwe betekenis krijgt. Het biedt 

namelijk een perceptie waar integratie vorm krijgt door interactieve samenwerking. Integratie in 

de participatiesamenleving is bovendien van toepassing voor alle burgers en richt zich minder op 

de specifieke rol van migranten hierin.  Hierbij zal eerst de burgerparticipatie in het 

besluitvormingsproces behandeld worden en ten slotte de participatie met betrekking tot de 

evaluatie van beleid. 
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3.1 Een geslaagd integratiebeleid 

Er zijn vier integratiemodellen te onderscheiden namelijk; het assimilatiemodel, 

segregatiemodel, multiculturele model en interculturele model (RMO, 2011). Het 

integratiebeleid in Nederland vanaf de jaren nul bestaat voornamelijk uit de multiculturele en 

interculturele modellen. Wegens de relevantie voor het onderzoek zullen dan ook alleen deze 

twee modellen uitvoerig beschreven worden.  

3.1.1 Multiculturele model 

Het multiculturele model stelt culturele emancipatie van etnische en culturele minderheden 

centraal. De doelgroep van dit model zijn vooral minderheden met verschillende etnische komaf 

en verschillende culturen. De focus wordt hierbij als het ware gelegd op de verschillende kleuren 

van de burgers die in Rotterdam leven. Deze ontwikkeling in het beleid wordt beschreven als 

multiculturalisme waarin wordt getracht burgerschap te koppelen aan het streven naar 

bevordering of institutionalisering van culturele diversiteit (RMO, 2011). Volgens dit model wordt 

emancipatie als voorwaarde gesteld voor participatie in de samenleving. Er zijn echter 

verschillende perspectieven op de relatie tussen de gemeente en multiculturalisme.  

Ten eerste is er het state-led multiculturalism. Volgens dit perspectief moet er een officiële 

erkenning van deze culturele verschillen door de gemeente komen. Daarnaast moet er gedacht 

worden in termen van groepen en gemeenschappen. Dit wordt ook wel communitarisme 

genoemd. Er moet niet alleen gedacht worden in groepen en gemeenschappen, maar ook een 

stap verder genomen worden waarbij er groepsgebonden rechten moeten komen. Dit wordt ook 

wel het multicultureel burgerschap genoemd (Kivisto en Faist, 2000). Zowel in de sociologie als 

in de politicologie bestaan zeer uitgebreide literatuur over multicultureel burgerschap. Er moet 

wel gezegd worden dat op verscheidene aspecten de wijze waarop multiculturalisme in het 

maatschappelijke en gemeentelijke politieke discours wordt toegepast, van elkaar verschillen 

(RMO, 2011). 

Ten tweede is er het liberaal burgerschap. Dit is verankerd in het internationaal recht en staat los 

van alleen de migrantengroepen. Het internationale recht geeft burgers individuele rechten om 
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een multiculturele ontplooiing door te kunnen maken (Kivisto en Faist, 2000). Dit staat trouwens 

in relatie met kosmopolitisme waarbij er een gevoel van verbondenheid is tussen de gemeente 

en haar burgers, waarbij de verschillende etniciteiten en culturen als een verrijking worden 

gezien. Het kosmopolitanisme legt ook nadruk op de individuele rechten. Migranten in 

Rotterdam moeten de ruimte krijgen om de eigen cultuur uit te dragen.   

Participatie van minderheden kan gerealiseerd worden door een doelgroepenbeleid te voeren. 

Ten eerste kunnen er subsidies door zowel de gemeente als de overheid beschikbaar worden 

gesteld voor minderhedenorganisaties die deze dialogen organiseren. Op deze manier krijgen zij 

de middelen toegereikt om te participeren in de samenleving door verschillende activiteiten. 

Daarnaast kan er data verzameld worden op basis van de verschillende etniciteiten. Op deze 

manier kan duidelijk in kaart worden gebracht wat de behoeften van de verschillende 

deelnemers zijn en kan er op deze manier vastgesteld worden wat voor specifiek beleid gevoerd 

kan worden om per etniciteit de participatie in de samenleving te vergroten. Dit stelt de 

gemeente dus in staat beleidsmaatregelen aan te sturen op basis van etniciteit. Tevens kan er 

een positief discriminatiebeleid gevoerd worden waarbij mensen op basis van etniciteit 

aangenomen worden. Op deze manier kan er voor een juiste afspiegeling van de samenleving in 

organisaties gezorgd worden. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Rotterdam. Zij streeft naar 

een juiste afspiegeling van de samenleving in haar personeelsbestand.  

Een ander voorbeeld van multiculturalisme is het beleid dat in Groot-Brittannië voor lange jaren 

gevoerd werd. Vertovec (2001) omschrijft het beleid van Groot-Brittannië als “multiculturalisme-

op-een-eiland”. Dit houdt in dat de Britten wel positief stonden ten opzichte van culturele 

diversiteit, maar benadrukken wel dat het binnen de context van de Britse staat moest gebeuren. 

Het punt van aandacht was de tolerantie ten opzichte van culturele diversiteit in Groot-

Brittannië. De loyaliteit van de etnische minderheden in de Britse staat moest komen te liggen 

bij het ontvangende land en niet bij het land van herkomst. Er moet wel gezegd worden dat het 

Britse multiculturalisme-op-één-eiland vooral gericht was op het verbeteren van de relaties 

tussen verschillende etnische gemeenschappen. Eén van de centrale doelen van het Britse 

integratiebeleid was het voorkomen van spanningen tussen de aanwezige diverse 
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bevolkingsgroepen. Deze benadering van integratie verschilt enorm veel van de veel actievere 

vorm van multiculturalisme die in het verleden kenmerkend was voor Nederland en die zich 

sterker richtte op de institutionalisering van diversiteit (RMO, 2011). 

3.1.2 Interculturele model  

Volgens het interculturele model wordt er contact en toenadering gezocht vanuit zowel de 

immigranten als de oorspronkelijke Rotterdammers. De ontvangende samenleving staat zeer 

open voor immigranten. Er treedt als het ware een culturele hybridering op. Op deze manier 

wordt er gezocht naar zoveel mogelijk vormen van gemeenschappelijke gevoelens van behoren; 

het Rotterdammer zijn. Dit wordt ook wel shared sense of belonging genoemd (Barrero, 2017). 

Een voorbeeld daarvan is een uitspraak als “wij zijn allemaal Rotterdammers”. In dit model wordt 

integratie vooral nationaal opgepakt door de politiek en wordt er bijzonder in het politieke en 

nationale context aandacht aan gegeven. Een sterk burgerschapsidee staat centraal aan dit 

gedachtegoed over integratie.  In tegenstelling tot zowel assimilationisme als segregatie, is het 

interculturalisme tegen overheidsinmenging in de culturele sfeer. De publieke sfeer krijgt in dit 

model dan ook een zo neutraal mogelijke invulling, bekeken vanuit cultureel opzicht. Integratie 

wordt in dit model eerder gezien als politieke en economische participatie dan bijvoorbeeld als 

culturele emancipatie (RMO, 2011). 

Een ander voorbeeld van interculturalisme is te vinden in de Verenigde Staten. Daar benadrukt 

de overheid het belang dat iedere burger participeert aan arbeid, onderwijs en de politiek. Daar 

waar sprake is van stelselmatige achterstelling wordt een antidiscriminatiebeleid en soms zelfs 

een voorkeursbeleid gevoerd. De Amerikaanse overheid stimuleert nieuwkomers te kiezen voor 

het Amerikaans staatsburgerschap, maar laat zich niet in met de wijze waarop zij hun eigen 

cultuur beleven en vormgeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken groepen zelf 

(RMO, 2011). Dit is in grote mate terug te vinden in het integratiebeleid van de gemeente 

Rotterdam waarbij de gemeente alle mogelijke kansen biedt maar de verantwoordelijkheid om 

deze kansen te grijpen ligt bij de mensen met een migrantenachtergrond zelf. 
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Relatie van de modellen tot het onderzoek 

Een geslaagd integratiebeleid bestaat zoals hierboven beschreven uit meerdere componenten 

waar rekening mee gehouden moet worden. Uit beide modellen zijn er een aantal succes- en 

faalfactoren naar voren gekomen voor een geslaagd integratiebeleid. Er moet gekeken worden 

in hoeverre de integratietour bijdraagt aan het algemene integratiebeleid van de gemeente. Om 

dit te realiseren moet ten eerste de integratietour de algemene integratie in Rotterdam 

bevorderen. Dit kan de integratietour doen door de culturele, sociale, politieke en economische 

emancipatie te bevorderen. Om deze vormen van emancipatie te bevorderen moet er een 

officiële erkenning worden gemaakt van andersdenkenden uit verschillende groepen en 

gemeenschappen met diverse achtergronden. De gemeente moet toenadering zoeken en zich 

inmengen in de culturele sfeer van haar burgers om interetnische contact te bevorderen tussen 

zowel de burgers onderling als het maatschappelijk middenveld.  

Ten tweede moet de integratietour duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden die aan de 

Rotterdamse burgers gesteld worden met betrekking tot de ideale vorm van participatie aan de 

samenleving. De integratietour stelt sociale en culturele emancipatie als voorwaarde voor 

participatie in de samenleving. Deze vorm van emancipatie kan gerealiseerd worden wanneer 

burgers verantwoordelijkheid nemen en contact en toenadering zoeken tussen andere burgers 

en maatschappelijke organisaties. Hierbij is het belangrijk dat er gezocht wordt naar zoveel 

mogelijk vormen van gemeenschappelijke gevoelens. Echter neemt dit niet weg dat de burgers 

tolerant moeten zijn wanneer het betrekking heeft op andersdenkenden. De burgers moeten 

tevens te allen tijde betrokken en een positief rolmodel proberen te zijn.  

 

Ten derde moet er gekeken worden of de integratietour een voorbeeld is van een 

doelgroepenbeleid of een algemeen integratiebeleid. Om de integratietour te doen slagen moet 

integratie als een algemeen beleid worden gevoerd dat gericht is op de gehele samenleving en 

niet alleen op specifieke groepen. Zo kunnen er subsidies worden gegeven aan organisaties die 

bereid zijn om dergelijke dialogen te organiseren. De rechten en plichten zijn gelijk voor alle 

gemeenschappen uit de samenleving. Zowel voor mensen met een migrantenachtergrond als 
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voor mensen zonder een migrantenachtergrond. De gemeente moet neutraal staan en ieder 

burger gelijk behandelen zonder de individuele vrijheden uit het oog te verliezen.  

 

3.2 Coproductie 

De afgelopen dertig jaar zijn vele significante veranderingen doorgevoerd met betrekking tot 

beleidsvorming in zowel de publieke als de private sector. Beleidsvorming wordt niet langer 

gezien als een louter top-down proces, maar eerder als het onderhandelingsresultaat van de vele 

op elkaar inwerkende en interacterende beleidssystemen (Bovaird, 2007). De rol van 

beleidsvormingen en dienstverleningen in het publieke domein moeten niet langer gezien 

worden als eenrichtingsverkeer maar als een wisselwerking tussen de verschillende 

beleidssystemen.  

Deze wisselwerking tussen de verschillende beleidssystemen heeft zich geuit in inclusieve 

bestuursstructuren die dienen als een effectieve strategie voor de aanpak van complexe 

problemen zoals integratie. Op basis van een breder scala aan expertise en het afbreken van 

organisatorische belemmeringen kunnen dergelijke vraagstukken effectiever worden aangepakt 

(Gilling, 2007; Ling, 2002; Andrews en Entwhistle, 2010). Daarnaast brengt coproductie enige 

macht van de ambtenaar over naar de burgers, omdat beide partijen een bijdrage leveren aan 

het beleid met betrekking tot het aanleveren van hulpmiddelen en een legitieme stem. Dit zal 

helpen bij het mobiliseren van bepaalde kwesties die anders niet mogelijk zouden zijn (Bovaird, 

2007). Voorbeelden hiervan zijn mond-tot-mond reclame en de maatschappelijke druk die 

ontstaat om andere burgers aan te moedigen samen te werken.  

Het is ook belangrijk om te begrijpen onder welke voorwaarden de deelname van de burger kan 

worden gekoppeld aan concrete en functionele resultaten. De toegevoegde waarde van 

coproductie moet worden beoordeeld vanuit een sociaal en cultureel perspectief, waarin 

innovatie en coproductie wordt gedefinieerd als een proces van betekenisgeving waarin 

burgerbetrokkenheid wordt gezien als een belangrijke politieke waarde (Weick, 1995). In het 

integratieproces wordt burgerparticipatie beschouwd als een belangrijk mechanisme om 

normatieve integratie te bereiken (DiMaggio en Powell, 2000). Daarbij kan co-creatie worden 
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gezien als een manier van 'opvallende productie' (Feller, 1981) en een manier van zingeving om 

politieke legitimiteit te bereiken en daarmee het belang van burgerparticipatie te benadrukken 

als een relevante werkwijze die kan worden gebruikt als strategie om problemen die gepaard 

gaan met een mogelijk democratisch tekort (Bekkers, 2007) of prestatiekloof aan te pakken 

(Salge en Vera, 2012). Beide concepten hebben problemen met legitimiteit omdat de gemeente 

onder druk staat. Dit is te wijten aan het feit dat de productie van de gemeentelijke diensten niet 

inspeelt op de behoeften van de burgers. 

3.2.1 Succesfactoren van samenwerkingsverbanden 

Er zijn een aantal succesfactoren met betrekking tot coproductie. Deze succesfactoren zijn 

zodanig belangrijk dat het coproductie kan maken of breken. Het is van groot invloed bij het 

aangaan van partnerschappen. Deze succesfactoren hebben betrekking op het opereren in 

netwerken, empowerment van burgers en het maatschappelijk middenveld, wederzijdse 

vertrouwen, stimulerende prikkels, organisatorische en individuele factoren. 

3.2.1.1 Partnerschappen en netwerken  

Naast coproductie zijn ook verwante begrippen als sociale innovatie en co-creatie de afgelopen 

jaren steeds belangrijker geworden (Pollit en Hupe, 2011). Deze concepten hebben tijdens de 

hervormingen en modernisering aan kracht gewonnen en moeten tegenwoordig dan ook als een 

waarde op zich worden gezien (Voorberg et al., 2015). Het begrip samenwerking is daarbij 

uitgegroeid tot een modewoord (Dickinson en Sullivan, 2013). Hierbij kan gedacht worden aan 

samenwerkingsverbanden zoals partnerschappen en netwerken (Davies, Mangan, Thomas en 

Gasper, 2017).   

Met betrekking tot partnerships kan gedacht worden aan burgerschapsrollen. Met betrekking tot 

netwerken worden samenwerkingsverbanden vooral in de huidige netwerksamenleving als 

cruciaal gezien voor een effectieve beleidsvorming (Hardy, Lawrence en Grant 2005; Dickinson 

en Sullivan, 2013). Hierbij wordt de focus vooral gelegd op samenwerking op microniveau. Deze 

samenwerking belooft vaak synergetische, strategische en innovatieve oplossingen voor 
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complexe maatschappelijke problemen zoals integratie. Daarnaast zorgt het voor een efficiënter 

gebruik van hulpmiddelen en levert de input voor doorwerking van beleid (Hardy et al., 2005).     

Om vraagstukken als integratie aan te pakken moet tijdens de vorming van het beleid goed de 

samenwerking worden opgezocht met de vele verschillende actoren. De overheid heeft het 

integratiebeleid gevormd om de publieke belangen te behartigen. Hierbij is het van essentieel 

belang dat er een juiste afweging wordt gemaakt van deze belangen om zodoende de 

verschillende actoren tegemoet te kunnen komen. Op deze manier kunnen de gemeentelijke 

diensten daadwerkelijk voldoen aan de behoeften van de burgers (Voorberg et al., 2015). Het 

beleid wordt dus niet meer top-down opgelegd, maar wordt juist de samenwerking opgezocht 

om tot een gemeenschappelijk beleid te komen (Davies et al., 2017). Vaak wordt aangenomen 

dat het betrekken van burgers en gemeenschappen een positief verschil zal maken voor de 

publieke dienstverlening en dat de beeldvorming zal worden gebaseerd op een 

gemeenschappelijke set van waarden en een gedeelde geschiedenis en identiteit (Young, 2003).  

Gemeentelijke diensten idealiseren samenwerkingen met betrekking tot de gemeenschap vaak 

'als een goede zaak', met verwijzingen naar synergiën en een utopische retoriek van de 

gemeenschap (Brent, 2004). Het ideaal hierbij is een homogene, gemeenschappelijke en 

verantwoordelijke deelnemersgroep (Brent, 2004; Newman en Clarke, 2009). Zonder een 

homogene, gemeenschappelijke en verantwoordelijke deelnemersgroep is het veelal lastig om 

ideale samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.  

3.2.1.2 Empowerment van burgers  

In het licht hiervan zijn de hervormingen in de publieke sector in de laatste jaren steeds meer 

gericht op de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming en op het personaliseren van de 

publieke diensten (Martin, 2011). De burger wordt gezien als een belangrijke partner in het 

ontwikkelen en het herontwerpen van openbare diensten (Voorberg, Bekkers en Tummers, 

2015). Om een sterke betrokkenheid van burgers te verwezenlijken, is het belangrijk dat zij 

empowered raken (Guarneros-Meza, Downe, Entwistle en Martin, 2009; Dickinson en Sullivan, 

2014). Deze individuele empowerment moet geworteld worden in de politieke, culturele en 
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sociale fundamenten van de samenleving (Taylor, 2003). De gemeenschap speelt bijvoorbeeld 

een hele grote rol in de besluitvorming op wijkniveau. Het empoweren van burgers, bevorderen 

van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid maakt zelfs deel uit van de Europese 

agenda (Kennett en Forrest, 2006; Barnes, Newman en Sullivan, 2007; Jones, 2014). 

Empowerment van burgers is afhankelijk van de burgerschapsrollen die zij innemen en de mate 

van betrokkenheid en wederzijdse vertrouwen. 

Burgerschapsrollen en betrokkenheid 

Diensten worden zoals eerder beschreven niet langer alleen door gemeentelijke ambtenaren 

geleverd maar in samenspraak en coproductie met haar burgers en de gemeenschap (Bovaird, 

2007). Openbare instellingen zoals de gemeente en haar partners hebben dan ook in het 

bijzonder opdracht gekregen om deel te nemen aan deze samenwerkingsverbanden. Het 

wederzijdse vertrouwen en de mate en soort van betrokkenheid van burgers en ambtenaren zijn 

dan ook nauw gerelateerd aan de rol die wordt ingenomen door zowel de ambtenaar als de 

burgers. Er zijn in deze samenwerkingsverbanden drie rollen weggelegd voor de burger:  

• De burger als co-designer: burgers worden vroeg betrokken in de beleidsvorming 

(Voorberg, 2015). Burgers, instanties en publieke dienstverleners geven samen vorm aan 

het beleid door prioriteiten op te stellen en samen naar oplossingen te zoeken (Newman 

en Clarke, 2009).   

• De burger als mede-uitvoerder: burgers zijn betrokken ten aanzien van de inhoud en het 

proces van de dienstverleningen (Voorberg, 2015). Dit is het strategische onderdeel 

waarbij er een joined-up benadering wordt gehanteerd. Hierbij gaan publieke 

ambtenaren van verschillende organisaties samenwerken om het beleid tot uitvoering te 

brengen (Newman en Clarke, 2009). Dit onderdeel heeft betrekking op de overdracht en 

uitvoering van activiteiten die voorheen alleen door de overheid werden gedaan 

(Voorberg, 2015).  

• De burger als initiator: burgers nemen het initiatief om specifieke diensten tot uitvoering 

te brengen. Opvallend is dat de huidige focus nog steeds te veel ligt bij de burger als 
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uitvoerder. Er moet meer aandacht worden gegeven aan de burger als ontwerper en 

initiator (Voorberg, 2015).   

Om publiek-private samenwerking te realiseren is het dus belangrijk dat burgers betrokken 

raken. Om deze betrokkenheid te optimaliseren zijn er een aantal concrete stappen die genomen 

moeten worden. Deze stappen bevatten een poging om tot verzoening te komen tussen beide 

uitersten in het samenwerkingsverband; namelijk de gemeente en haar burgers. Ten eerste moet 

er overeenstemming en duidelijkheid zijn over de doelen van het programma. Dit moet al vroeg 

in de beginfase van het programma tot stand komen waarvoor het samenwerkingsverband wordt 

opgezet. Ten tweede moet er ook duidelijkheid en overeenstemming zijn over de activiteiten die 

uitgevoerd zullen worden. Dit betreft de inzet van mensen en materiele middelen. Ten derde 

dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt over de taakverdeling tussen de betrokken 

partijen. Ten vierde dienen er duidelijke indicatoren te worden opgesteld om zodoende de 

prestaties te kunnen meten. Ten slotte dient er duidelijkheid te zijn over de tijdsduur en 

complexiteit van het programma om zodoende de controle over het programma te behouden 

(Van Mierlo, 1989:9). 

Wederzijds vertrouwen 

Met betrekking tot coproductie doet de gemeente beroep op burgers, vrijwilligers, 

maatschappelijke organisaties en andere publieke dienstverleners (Alford, 2002: 32). Het is dan 

ook belangrijk dat er een wederzijds vertrouwen is tussen de gemeentelijke ambtenaren en de 

burgers. Er kan gesproken worden over een wederzijds vertrouwen wanneer de burgers het 

advies van de ambtenaren vertrouwen en wanneer de ambtenaren weer op hun beurt bereid 

zijn om het proces te ondersteunen, stimuleren en coördineren. Daarnaast moeten de 

ambtenaren vertrouwen op de beslissingen en het gedrag van de burgers in plaats van hen te 

dicteren wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen (Bovaird, 2007). 
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3.2.1.3 Stimulerende factoren  

Er zijn een aantal prikkels die burgers en vrijwilligers motiveren deel te nemen aan coproductie. 

Er zijn drie soorten prikkels om de participatie van burgers en vrijwilligers te vergroten namelijk; 

materiele prikkels, solidaire prikkels en expressieve prikkels. 

Materiele prikkels hebben betrekking op tastbare voordelen zoals geld, goederen en diensten. 

Volgens Alford (2002) kan hierbij gedacht worden aan geld in de vorm van een vergoeding voor 

het organiseren van een dialoog en inspraak op het budget. Met betrekking tot diensten kan 

gedacht worden aan bijvoorbeeld het inzicht die burgers verkrijgen in gemeentelijk beleid. 

Burgers zien dit als een kans om hun kennis van de wereld te vergroten en vaardigheden te 

ontwikkelen. Deze vaardigheden kunnen vervolgens weer leiden tot stimulatie van de eigen 

carrière, waarin burgers de opgedane kennis gebruiken om hun carrière op gang te brengen. 

Materiele prikkels kunnen toegeschreven worden aan extrinsieke motivatie om deel te nemen 

aan coproductie.  

Met betrekking tot solidaire prikkels kan gedacht worden aan het gevoel van lid zijn van een 

groep en identificatie van het individu. Zo voelen de deelnemers aan de dialogen zich sneller 

geïdentificeerd met elkaar. Volgens Alford (2002) leidt dit tot mentale versterking, waardoor 

individuele psychologische ontwikkelingen verkregen worden. Deze ontwikkelingen kunnen 

vervolgens bijdragen aan meer begrip en tolerantie waarbij burgers leren beter om te gaan met 

andere burgers van een andere etnische afkomst en het biedt bescherming tegenover de 

innerlijke angsten en conflicten zoals het geworstel met een minderwaardigheidsgevoel (Alford, 

2002: 36). Solidaire prikkels kunnen toegeschreven worden aan intrinsieke motivatie om deel te 

nemen aan coproductie.  

Expressieve prikkels hebben betrekking op immateriële beloningen die voortvloeien uit het 

gevoel van tevredenheid om bij te kunnen dragen aan het bereiken van een goed doel. Volgens 

Alford (2002) kan hierbij ook gedacht worden aan normen en waarden, waarbij burgers vrijwillig 

humanitaire waarden of een morele verplichting voelen om het maatschappelijk belang te 
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dienen. Deze prikkels zijn eveneens toe te schrijven aan intrinsieke motivatie om deel te nemen 

aan coproductie. 

De effectiviteit van deze prikkels is afhankelijk van de vorm van coproductie. Individualistische 

vormen van coproductie zijn te motiveren door materiële en solidaire prikkels, terwijl collectieve 

vormen van coproductie het beste gemotiveerd kunnen worden door solidaire en expressieve 

prikkels (Alford, 2002:35).   

Volgens Alford (2002:37) spelen vooral de intrinsieke motivaties een grote rol bij burgers om te 

participeren. Op basis van de waargenomen motivatieprikkels is vast te stellen dat de gemeente 

zich vooral moeten focussen op de intrinsieke motivatie van burgers en vrijwilligers om de 

bereidheid tot deelname aan het coproductieproces te vergroten. Om de betrokkenheid van 

burgers in het coproductieproces te vergroten, zijn er twee methoden te onderscheiden 

namelijk; 1) het vergemakkelijken van het proces en 2) de taken en het verbeteren van de 

capaciteiten van burgers en vrijwilligers door bijvoorbeeld het verstrekken van informatie, advies 

of training (Alford, 2002: 51).  

3.2.1.4 Overige factoren  

Er zijn een aantal mogelijke factoren die van invloed zijn op de participatie van burgers in 

coproductie. Er is een onderscheid te maken tussen organisatorische factoren en individuele 

factoren.  

Organisatorische factoren 

Vanuit de organisatorische kant wordt vooral gekeken naar in hoeverre de gemeentelijke 

instellingen verenigbaar zijn met burgerparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een 

goede communicatiestructuur of opleidingsfaciliteiten voor zowel burgers als ambtenaren. Een 

ander belangrijk factor is de houding van bestuurders en wethouders om de burgers als 

waardevolle partners te betrekken. Ambtenaren moeten een uitnodigende houding hebben en 

burgers daadwerkelijk toelaten tot het proces. Een derde belangrijke factor is de risicomijdende 

cultuur van de publieke organisaties. Burgerparticipatie wordt traditioneel beschouwd als 
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onbeheersbaar en onbetrouwbaar. Daarom wordt de bestuurlijke omgeving niet specifiek gericht 

op de integratie van de burgers in de publieke dienstverlening (Voorberg et al., 2015). De 

bestuurlijke omgeving moet zich veel specifieker gaan richten op de integratie van de burgers in 

de publieke dienstverlening. Op deze manier kan er een betere afstemming tussen de 

gemeentelijke en burgerlijke instellingen komen.  

Individuele factoren 

Vanuit de individuele factoren is op te maken dat de belangrijkste factor verwijst naar de 

bereidheid om deel te nemen aan deze samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om het 

opleidingsniveau van individuele burgers, familiale structuur en persoonlijke eigenschappen. 

Daarnaast moeten de burgers zich bewust zijn van hun vermogen en de mogelijkheid om 

daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de gemeentelijk diensten. Een laatste belangrijke factor 

is de aanwezigheid van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal is nodig om duurzame relaties tussen 

gemeentelijke organisaties en haar burgers te creëren. Het is ook belangrijk om op te merken dat 

deze factoren met elkaar samenhangen en de ene de andere kan versterken of juist verzwakken 

(Voorberg, 2015). Deze factoren zijn dus onlosmakelijk verbonden met elkaar. De een weegt niet 

zwaarder dan het ander. Er moet evenveel gewicht gehangen worden aan elke factor. Deze 

factoren kunnen de bereidheid om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden aanzienlijk 

vergroten. 

3.2.2 Faalfactoren en belemmeringen van samenwerkingsverbanden 

Naast “collaboratieve voordelen” (Huxham, 2000; Huxham en Vangen, 2005) zijn er ook een 

aantal problemen met het betrekken van de gemeenschap in de besluitvorming. 

Gemeenschappen zijn vaak versnipperd, bestaan uit uiteenlopende en ongelijke groepen en 

doeleinden (waardoor er onzekerheid kan heersen), onduidelijke rolverdeling, freeriders (Mayo 

en Moore, 2002), sociale uitsluiting (niet alle groepen in de samenleving nemen deel aan het 

proces) (Alford, 2002), aansprakelijkheid (burgers zijn medeverantwoordelijk voor het beleid) 

(Alford, 2002) en er kan een burn-out optreden bij leden van de gemeenschap (Utting, 2009). 

Daarnaast zorgen samenwerkingen vaak voor strijd tussen verschillende instanties en 

tegenstrijdige belangen (Hughes, 2007). Tevens kunnen de gemeenschap en de vrijwillige 
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organisaties verwikkeld raken in asymmetrische machtsverhoudingen met krachtigere wettelijke 

partners (Chaney, 2002; Hodgson, 2004). De nadruk komt hierbij te liggen op de ongelijke 

machtsverhoudingen, de invloed van de veeleisende prestaties, verschillende doelen en 

belangen en de complexiteit van de integratievraagstukken (Skelcher en Sullivan, 2008; Lindsay, 

Osborne en Bond, 2013; Jones, 2014). Dit zorgt voor een gespannen omgeving waarin de actoren 

zich bevinden.  

De ongelijke machtsverhoudingen hebben betrekking op de dominante rol van gemeentelijke 

dienstverleners in samenwerkingsverbanden (Jones, 2014). Gemeentelijke dienstverleners 

hanteren nog steeds een te grote top-down benadering in plaats van een bottom-up benadering. 

De sterkste bezorgdheid over coproductie is dat de publieke verantwoording verdund kan 

worden door de vervagende grenzen tussen de publieke, private en vrijwillige sector (Bovaird, 

2007). Gemeentelijke dienstverleners ervaren problemen, bedreigingen, uitdagingen en 

onzekerheden door deze nieuwe complexe gezamenlijke bestuursmodellen waarin relaties 

moeten worden opgebouwd in multifunctionele en multilevel partnerships (Bovaird, 2007). 

Tevens ervaren ze stress bij het omgaan met de nieuwe gezamenlijke werkmethoden. Ze moeten 

namelijk reageren op de stroom van complexe interacties in een gezamenlijke arena, maar 

mogen de controle over de dialogen niet verliezen (Creed, DeJordy en Lok, 2010; Watson, 2008). 

Doordat er meerdere partijen betrokken zijn bij complexe integratievraagstukken worden er 

meer prestaties verwacht. De invloed van de verwachtingen over deze veeleisende prestaties is 

groot op de betrokken actoren. Er worden betere prestaties verwacht maar anderzijds moet dit 

gebeuren met minder middelen. Efficiëntie en effectiviteit moeten dus op maat afgesteld 

worden. Met betrekking tot efficiëntie wordt de organisatorische efficiëntie aangeduid en met 

betrekking tot effectiviteit wordt de technologische effectiviteit aangeduid (Dickinson en 

Sullivan, 2014).  

De verschillende doelen en belangen kunnen echter een obstakel vormen voor de effectiviteit en 

efficiëntie omdat iedereen een eigen agenda kan hanteren in plaats van het gemeenschappelijk 

belang te dienen. Er bestaat dus enige scepsis over de mogelijkheid van sociale cohesie met in 

gedachte dat een gemeenschap bestaat uit pluralistische sociale relaties waarbij er veel 
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verschillen tussen de actoren zijn (Hughes, 2007; Crawford, 2007). Tevens wordt er een verschil 

gemaakt tussen “goede” en “mindere” burgers waardoor de toegankelijkheid wordt verminderd 

en er uitsluiting van bepaalde groepen kan worden voorkomen (Utting, 2009).  

Samenwerking gaat gepaard met interacties van mensen uit verschillende achtergronden en 

organisaties. De aanwezigheid van deze verschillende actoren zorgt voor een dynamische relatie 

tussen identiteiten, instellingen en machtsaspecten. Hierbij is het belangrijk rekening te houden 

met identiteitsworstelingen, de uitdagingen en moeilijkheden die ambtenaren meemaken en het 

belang van een breed collaboratieve context. Met betrekking tot bijvoorbeeld de 

identiteitsworstelingen wordt de aandacht gelegd op de concurrerende eisen en alsmaar 

oplopende spanningen. Collaboratie kan namelijk ten koste gaan van de individuele, 

organisatorisch en maatschappelijke identiteit (Davies et al., 2017). Daarnaast kunnen er actoren 

zijn die hun eigen belang gaan nastreven en er kan een scheve verdeling van de actoren zijn door 

de ongelijke machtspositie (Hardy, Phillips en Tomlinson, 2005). Dit kan voor weerstand en 

belemmeringen zorgen bij het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden. 

3.3 Beleidsevaluaties 

Allereerst is het van belang om de begrippen evaluatie, beleidsevaluatie en evaluatieonderzoek 

te beschrijven. De Latijnse oorsprong van het woord evalueren betekent “versterken” en 

“empoweren”. Het is in de praktijk echter tot een hele andere term gekomen (Gitlin en Smyth, 

1989). Evaluatie is te omschrijven als het beoordelen of waarnemen van een bepaald verschijnsel 

aan de hand van een bepaalde criteria (Bressers en Hoogerwerf, 1991). Volgens Scriven (1991: 

p.139) is evaluatie een proces van “het vaststellen van de verdiensten of waarde van iets”. Scriven 

(1991) beschrijft deze “iets” (product, project, beleid of proces) als de evaluand (Shadish, Cook, 

en Leviton, 1991). Scriven (1991) stelt dat het evaluatieproces anders is dan alleen meten. De 

evaluand moet niet eendimensionaal behandeld worden. Het vereist daarentegen een grondig 

onderzoek waarin de verwachtingen tegen de prestaties worden gewogen. Tevens beweert 

Scriven (1993) dat er geen objectieve werkelijkheid is van evaluatie en stelt hij dat het meest 

complete beeld van de werkelijkheid geconstrueerd kan worden door middel van het gebruik van 

meerdere en verschillende perspectieven.  
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Beleidsevaluatie is het evalueren van de inhoud, processen en/of effecten van beleid (Bressers 

en Hoogerwerf, 1991). Daarnaast is beleidsevaluatie “het systematisch onderzoek doen om het 

beleidsproces in kaart te brengen en te beoordelen om zodoende de implementatie, resultaten en 

efficiency van het beleid te verbeteren” (Rossi, Freeman en Lipsey, 1999: p. 4). Evaluaties kunnen 

tot veranderingen leiden in de beleidsvorming, management, procedures en implementatie 

strategieën (Meer, 1999). Hieruit kan vastgesteld worden dat evaluatie zich op meerdere 

aspecten van het beleidsproces richt. Beleidsevaluatie is dus niet zomaar een deelproces van het 

beleidsproces. In elk deelproces van de beleidsvoering kan er geëvalueerd worden. Er moet 

echter wel extra aandacht komen voor beleidsevaluaties (Bressers en Hoogerwerf, 1991). Om 

een oordeel te kunnen geven met betrekking tot de doorwerking van beleid en/of een beleid 

geslaagd of gefaald heeft dient er een evaluatie te worden gedaan. Op basis van een evaluatie 

wordt een oordeel gegeven over de doorwerking van beleid en gekeken of een beleid geslaagd 

of mislukt is. Door middel van een evaluatie kan gekeken worden of de vooraf vastgestelde 

doelstellingen zijn behaald en/of het beleid naar behoren is uitgevoerd. Het is een mechanisme 

om te kijken naar de feitelijke situatie en de hiermee gepaard gaande ontwikkelingen. De 

feitelijke situatie wordt gewogen ten opzichte van de gewenste situatie en gewenste 

ontwikkelingen. Het is dus als het ware een waarheidsvinding of realiteitstoetsing. Evaluatie is 

tijdgebonden en gericht op de beoordeling van de geschiktheid en effectiviteit van een lopend of 

afgerond beleid (Patton, 1997). Het stelt de beleidsmakers in staat te leren om beleid te kunnen 

opvolgen, continueren, aanpassen of te heroverwegen. Tevens dient het ook als een 

verantwoordingsmechanisme. Er zijn drie manieren om beleid te evalueren namelijk ex ante, 

tussentijds en ex post (Swanborn, 1999) (Verschuren en Doorewaard, 2007). Dit vergemakkelijkt 

de fundamentele besluitvorming en procesverbetering (Patton, 1997).  

Ex ante evaluatie vindt voorafgaand aan het beleidsproces plaats. Er wordt vooraf op zoek gegaan 

naar mogelijke effecten en kritische factoren. Het vindt plaats in de beleidsvoorbereiding. Op 
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deze manier kan er een zo goed mogelijk beleidsontwerp worden gemaakt. Bij ex ante evaluaties 

worden de inhoud, processen en/of effecten van een beleid vooraf beoordeeld (dus nog voor het 

beleid in werking is getreden) (Bressers en Hoogerwerf, 1991). Het geeft dus een kader voor het 

beleidsproces. Dit wordt ook wel een planevaluatie genoemd. De focus komt hierbij te liggen op 

de plannen van de organisatie die aansluiten op de problematiek (Swanborn, 1999) (Verschuren 

en Doorewaard, 2007). Een groot voordeel van ex ante evaluatie is dat de effecten en kritische 

factoren vroegtijdig in beeld worden gebracht. Het beleidsontwerp biedt richtlijnen aan het 

onderzoek waardoor de onderzoekers houvast hebben en rekening kunnen houden met 

eventuele belemmeringen van het onderzoek. Een nadeel van ex ante evaluatie is dat het beleid 

in de praktijk door externe ontwikkelingen een hele andere wending kan krijgen dan voorheen 

werd gedacht.  

De tussentijdse evaluatie vindt plaats tijdens de uitvoering van het beleid. Dit wordt gedaan om 

de uitvoering van het beleid te verbeteren en efficiënter te maken. De focus komt te liggen op 

de implementatie van het beleid en de uitvoering hiervan. Dit wordt ook wel de procesevaluatie 

of formatieve evaluatie genoemd (Swanborn, 1999) (Verschuren en Doorewaard, 2007). Een 

voordeel van tussentijdse evaluatie is dat er tijdig intervenieert kan worden. Op deze manier kan 

het beleid indien nodig bijgestuurd en aangepast worden. Een nadeel van tussentijdse evaluatie 

is dat wanneer er te veel geïntervenieerd wordt het beleidsproces langer kan duren dan in eerste 

instantie.  

Ex post evaluatie vindt achteraf het beleidsproces plaats waarbij het beleid beoordeeld wordt 

nadat het is uitgevoerd. De feitelijke effecten en kritische factoren worden achteraf 

geconstateerd. Hierbij wordt gekeken of het beleid effectief is geweest en de gewenste 

resultaten zijn bereikt. Tevens voorziet een ex post evaluatie van een samenvatting van het 

succes of falen van beleid (Patton, 1997). Dit wordt ook wel product- of summatieve evaluatie 

genoemd (Swanborn, 1999) (Verschuren en Doorewaard, 2007). Een voordeel van ex post 

evaluatie is dat het beleidsproces uitvoerig in kaart gebracht kan worden. Op deze manier kunnen 

onderzoekers het algehele beleid evalueren en kijken naar wat voor positieve en/of negatieve 

invloed het beleid heeft gehad. Tevens kan gekeken worden naar wat de invloed is geweest van 
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externe ontwikkelingen. Een nadeel van ex post evaluatie is de geringe kans om te interveniëren 

omdat het beleid achteraf geëvalueerd. Het beleid is immers al uitgevoerd. In dit onderzoek zal 

er ex post geëvalueerd worden. Op deze manier kan er, twee jaar nadat de integratietour zijn 

intrede heeft gedaan, gekeken worden naar de positieve en negatieve beleidsresultaten en 

effecten van het beleid. 

Evaluaties dienen ter ondersteuning van debatten, tendensen en helpen bij het maken van 

afwegingen tussen de huidige opties voor het beleid. Een evaluatieonderzoek kan ook bijdragen 

aan het oplossen van problemen, minimaliseren van ongewenste effecten en daarnaast ook de 

doorwerking van het beleid in beeld brengen. Er wordt gemeten en naar een verklaring gezocht. 

Met meten wordt er gekeken of de doelstellingen van het beleid wel of niet zijn behaald en of de 

uitvoering naar behoren is gedaan. Verklaren houdt in dat er wordt gekeken naar de redenen 

waarom bepaalde doelen wel of niet zijn behaald. Ex post evaluaties leiden tot een beoordeling 

van een beleid dat al in werking is getreden (Bressers en Hoogerwerf, 1991).  

Beleidsprocessen spelen zich af in dynamische omgevingen. Het is van cruciaal belang inzicht te 

hebben in de dynamieken van de omgeving. Op deze manier kan worden gekeken wat de invloed 

van externe effecten op de resultaten en de uitvoering van het beleid is. De conclusies en 

adviezen geeft weer in hoeverre de doelen zijn behaald en een verklaring die toont waarom juist 

deze resultaten zijn behaald (Beleidsevaluatie, 2016). 

3.4 Evalueren op vier niveaus 

Beleidsprogramma’s zoals de integratietour moeten een constant levendig onderdeel zijn van de 

gemeente. Het levendig houden van de integratietour helpt bij de ontwikkeling en groei van de 

gemeentelijke organisatiestructuren en het behalen van strategische doelen. De integratietour 

kan levend worden gehouden door de mislukkingen en successen te evalueren. Het is cruciaal 

om de beleidsproces en uitvoering van de integratietour effectief te evalueren om zodoende de 

gemeente te verzekeren van een optimale leeromgeving. Er zijn vier niveaus om de integratietour 

te evalueren namelijk: reactie, leren, gedrag en resultaten. De niveaus volgen elkaar op en 

vormen een vervolgstap op het voorgaande niveau. Elk niveau is belangrijk en heeft een invloed 
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op het volgende niveau. Als van het ene niveau naar het volgende wordt gegaan, wordt het 

proces complexer en meer tijdrovender dan het voorgaande niveau, maar het geeft wel steeds 

meer relevante informatie. Geen van de niveaus moet onderschat of omzeild worden puur om 

snel en simpel naar het volgende niveau te stijgen. Er moet uitvoerig aandacht gegeven worden 

aan elk niveau en het moet als een stappenplan toegepast worden om zodoende tot een 

succesvolle en volledige evaluatie te komen (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 21).  

3.4.1 Niveau 1: Reactie 

Zoals het woord ‘’reactie” al impliceert, meet evaluatie op dit niveau op welke manier de 

deelnemers reageren op de dialogen. Dit is aan te merken als klanttevredenheid (Kirkpatrick en 

Kirkpatrick, 2006: 21). In vele soortgelijke dialogen is opgemerkt dat de reactie van deelnemers 

onder de noemer van klanttevredenheid kan worden gebracht. Het is dan ook belangrijk de 

signalen die de deelnemers afgeven op de juiste manier te interpreteren zodat deze waardevolle 

informatie als feedback kan dienen om de leerprocessen te vergroten en zodoende de 

integratietour verbeterd kan worden. Deze verbeterpunten kunnen toekomstige dialogen 

aantrekkelijker maken waardoor de huidige deelnemers blijven participeren in de toekomst, 

maar ook zodat er nieuwe participanten zullen deelnemen aan de integratietour.  

Positieve reacties zijn van enorm belang met betrekking tot de integratietour. Er moet dus niet 

alleen een reactie verkregen worden om maar een reactie te krijgen. De dialogen moeten op een 

zodanige manier georganiseerd worden zodat er positieve reacties verkregen worden. Wanneer 

deelnemers negatieve reacties hebben zal dit van invloed zijn op de motivatie van de andere 

deelnemers waardoor de slagingskans van de integratietour kan dalen. Er kan dan niet gesproken 

worden over een gezond leerklimaat. Dit betekent overigens niet dat positieve reacties meteen 

zullen leiden tot een leerzaam proces bij deelnemers van de dialogen, maar negatieve reacties 

zullen zeer zeker het leerproces van de deelnemers reduceren. Dit moet voorkomen worden.  

De reden om de evaluatie te doen is om te bepalen in hoeverre de integratietour effectief is 

geweest en daarnaast te kijken naar wat de reactie van de deelnemers, organisaties en de 

gemeente is geweest op het beleid. Nadat deze evaluatie is uitgevoerd is de verwachting dat de 
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resultaten positief en bevredigend zijn voor zowel de beleidsuitvoerders als de upper-level 

beleidsmakers zoals de wethouders. Om de integratietour zo effectief mogelijk te maken is het 

belangrijk om veel aandacht te geven aan de planning en uitvoering van het beleidsproces om 

zodoende de dialogen te optimaliseren (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 3). Dit kan door middel 

van een tien-stappenplan bewerkstelligd worden:  

Stap 1: Bepalen van behoeftes 

Indien beleidsmakers willen dat de integratietour aanslaat, dan moet het beleid een antwoord 

zijn op de behoeftes van de doelgroepen (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 4). Deze behoeftes 

ontstaan vanuit de maatschappij. Vanuit de samenleving kunnen er maatschappelijke problemen 

aangekaart worden waarbij deze problemen tot een oplossing moeten worden gebracht door de 

gemeente. Er moet een fit zijn tussen het gemeentelijk beleid en de behoeftes van de 

samenleving. 

Stap 2: vaststellen van doelen 

Wanneer de behoeftes zijn bepaald, is het noodzakelijk om de integratiedoelen vast te stellen. 

Deze doelstellingen moeten worden vastgesteld voor drie verschillende aspecten van het beleid 

en in de volgende volgorde: 

1) Welke resultaten probeert de gemeente te bereiken? Deze resultaten kunnen zich in 

verschillende vormen vertalen zoals: kwaliteit, moraal en voordelen. 

2) Wat voor gedrag moet de gemeente tonen om de beoogde resultaten te bereiken? 

3) Welke kennis, vaardigheden en attitudes zijn noodzakelijk om het beoogde gedrag te 

verkrijgen (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 9)? 

Stap 3: Bepalen van vak inhoud 

Behoeften en doelstellingen zijn primaire factoren die van invloed zijn bij het bepalen van het 

vak inhoud van het beleidsproces. Beleidsmakers moeten zich afvragen welke 
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integratieonderwerpen moeten worden behandeld om zodoende aansluiting te vinden met de 

behoeftes van de burgers en de te behalen doelstellingen (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 9). 

Op deze manier kan een selectie gemaakt worden van de verschillende integratieonderwerpen 

binnen het beleidsproces door te kijken naar de prioriteiten. 

Stap 4: Selecteren van deelnemers 

Bij de selectie van de deelnemers aan de dialogen is het van belang om vier belangrijke 

beslissingen te nemen namelijk:  

1) Wie hebben profijt van het programma? 

2) Past de integratietour in de wet- en regelgeving en het gemeentelijk beleid? 

3) Moet de deelname van participanten aan de integratietour vrijblijvend of verplicht zijn? 

4) Moet er een segregatie worden gemaakt tussen de deelnemers? 

Als antwoord op de eerste vraag kan worden gesteld dat alle delen en lagen van de samenleving 

profijt kunnen hebben van de dialogen. Natuurlijk hebben sommige bevolkingsgroepen meer 

baat bij soortgelijke bijeenkomsten dan anderen. Het is echter belangrijk om zoveel mogelijk 

delen van de samenleving te bereiken. De tweede vraag spreekt voor zich. De 

beleidsprogramma’s die zijn ontwikkeld moeten passen in het juridisch kader en het gemeentelijk 

beleid (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 10). Als antwoord op de derde vraag wordt gesteld dat 

de integratietour niet verplicht is.  Het is echter van belang dat een aantal delen van de 

integratietour verplicht worden gesteld. Wegens het vrijblijvende karakter van de integratietour 

kunnen mensen ervan worden weerhouden om deel te nemen. Mensen kunnen een 

gedachtegoed hebben waarbij ze geen behoefte hebben aan dergelijke programma’s en/of niet 

willen toegeven dat ze er behoefte aan hebben. Dit geldt voor degenen die daadwerkelijk geen 

baat hebben bij de deelname (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 10). Het is belangrijk om een 

balans te vinden tussen de verschillende onderdelen waarbij onderdelen met een hogere 

prioriteit verplicht gesteld kan worden en andere onderdelen optioneel vrijblijvend worden 
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gesteld. Het laatste antwoord betreft de omgeving waarin men leeft, deze kan namelijk van 

invloed zijn. Belangrijk is dat de deelnemers vrijuit kunnen spreken en hun mening kunnen geven. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met sociaal wenselijk gedrag en sociaal wenselijke 

antwoorden. Mocht er sprake zijn van sociaal wenselijk gedrag, dan is het een goed idee om de 

groepen te verdelen. Mocht er geen sprake zijn van sociaal wenselijk gedrag dan moeten de 

groepen gemixt worden en allen moeten deelnemen aan dezelfde dialoog (Kirkpatrick en 

Kirkpatrick, 2006: 11).   

Stap 5: Bepalen van het beste schema 

Om het beste schema te bepalen moet er rekening gehouden worden met drie componenten 

namelijk; de deelnemers, de beleidsmakers en de beste omgeving om te leren. Bij het besluit tot 

de integratietour wordt rekening gehouden met de periode, datum en tijd waarin de deelnemers 

in staat worden gesteld om te participeren aan de integratietour. Zo kan er een eenmalige 

dialoog worden georganiseerd met een hoge concentratie aan deelnemers. Er kan ook een 

intensieve week beschikbaar worden gesteld waarin deelnemers aan de integratietour kunnen 

participeren. Het meest optimale schema is om de bijeenkomsten te verspreiden over een 

langere periode als onderdeel van een langer lopend proces. Dit kan een aantal weken, maanden 

of jaren zijn (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 11). Bij het vaststellen van het schema moet er 

rekening gehouden worden met de duur van een dialoogbijeenkomst. Volgens Kirkpatrick en 

Kirkpatrick (2006: 11) moeten de bijeenkomsten minimaal drie uur duren. Op deze manier krijgen 

de deelnemers genoeg tijd om te participeren en de voorzitters van de bijeenkomsten worden in 

staat gesteld om bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Het schema moet ruim van tevoren 

worden vastgesteld en goed gecommuniceerd worden aan de deelnemers. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met de behoeftes van de deelnemers, organisatoren en de beleidsuitvoerders. 

De beleidsuitvoerders moeten de bijeenkomsten op een zodanige manier organiseren dat er 

goed ingespeeld wordt op de beschikbaarheid van de deelnemers (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 

2006: 11).   
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Stap 6: Selecteren van passende faciliteiten 

De selectie van faciliteiten is een andere belangrijke beslissing die genomen moet worden. De 

faciliteiten moeten voor comfort en gemak zorgen. Negatieve factoren moeten vermeden 

worden. Hierbij kan gedacht worden aan te kleine zalen, oncomfortabele meubels, 

geluidsoverlast en andere stoorfactoren, lange afstanden en een te hoge of te lage temperatuur 

in de zalen. Tevens moet rekening worden gehouden met pauzes en versnaperingen. Wanneer 

er geen rekening gehouden wordt met deze factoren kan dit een negatief effect hebben op de 

deelnemers. Zo kunnen de deelnemers aan concentratieverlies, minder motivatie leiden. Dit kan 

zich dan weer vertalen in een negatieve houding naar de organisatie toe.  

Stap 7: Selecteren van passende gespreksleiders 

De selectie van passende gespreksleiders is een van de meest kritieke factoren voor het 

slagingspercentage van een dialoog. Zij moeten over een aantal kwaliteiten beschikken zoals 

kennis over het onderwerp, intrinsieke motivatie, vermogen om goed te kunnen communiceren 

en vaardigheden hebben om deelnemers beter te laten participeren. Tevens moeten ze oog 

hebben voor het leerproces van de deelnemers en zodoende de behoeftes behartigen van de 

deelnemers om te leren (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 12). Een van de factoren die van invloed 

is op de selectie van passende gespreksleiders is het beschikbare budget. Door een beperkt 

budget zijn organisaties soms genoodzaakt om de eigen werknemers aan te stellen als 

gespreksleiders. Er zijn gewoonweg geen financiën om externe professionele gespreksleiders van 

buiten de gemeente aan te stellen. Hierdoor is de gemeente ook genoodzaakt om de inhoud van 

de integratietour toe te snijden aan de eigen ambtenaren. Een andere mogelijkheid is het 

faciliteren van een speciale training voor aan de beschikbare gespreksleiders. Als het budget het 

toelaat en er geen interne expertise beschikbaar is, dan kunnen er gespreksleiders van buitenaf 

ingehuurd worden. De selectie van deze gespreksleiders moet met grote zorg worden gedaan. 

Veel organisaties voelden zich de dupe, omdat ze externe gespreksleiders aangesteld hadden die 

slecht werk leverden (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 13). Om ervoor te zorgen dat de meest 

potentiele en best gekwalificeerde gespreksleiders aangesteld worden, moet er een observatie 
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gemaakt worden van deze gespreksleiders in vergelijkbare situaties. Daarnaast kan er gekeken 

worden naar de referenties van andere organisaties die gewerkt hebben met de desbetreffende 

gespreksleiders. Een zeer onbetrouwbare methode om gespreksleiders aan te stellen, is om dit 

te doen door middel van een sollicitatie en/of op een indruk gebaseerd besluit te nemen. Er moet 

benadrukt worden dat de gespreksleiders die aangesteld worden, daadwerkelijk aansluiten op 

de behoeftes en belangen van de gemeente (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 13). 

Stap 8: Selecteren en voorbereiden van audiovisuele hulpmiddelen 

Audiovisuele hulpmiddelen dienen twee doelen namelijk; het helpt de gespreksleiders bij het 

vasthouden van de aandacht en om te communiceren. Sommige hulpmiddelen, die niet langer 

dan een paar minuten duren, zijn ontworpen om de aandacht te trekken en te entertainen. Dit 

draagt bij aan een gezond leerklimaat voor de deelnemers. Een belangrijke afweging die hierbij 

gemaakt moet worden is de inhoud en de kosten van de audiovisuele hulpmiddelen (Kirkpatrick 

en Kirkpatrick, 2006: 13). Er moet namelijk bij voorbaat al gekeken worden in hoeverre de inhoud 

van de audiovisuele hulpmiddelen positief bijdragen aan de dialoog. Deze voordelen moeten 

zwaarder wegen dan de kosten die hiervoor gemaakt worden. De gespreksleider speelt een 

belangrijke rol bij het vaststellen van welke audiovisuele hulpmiddelen gebruikt zullen worden 

gemaakt. De gespreksleider moet over het vermogen beschikken om een selectie van deze 

hulpmiddelen te kunnen maken. Tevens moet hij dit ruim van tevoren voorbereiden om 

zodoende te kunnen zien in hoeverre dit positief zal bijdragen aan de inhoud van de dialoog. 

Sommige organisaties vertrouwen volledig op deze audiovisuele hulpmiddelen zonder rekening 

te houden met de kennis en vaardigheden van de gespreksleiders. Andere organisaties 

vertrouwen primair op de kennis en vaardigheden van de gespreksleider zelf en gebruiken de 

audiovisuele hulpmiddelen als een instrument dat ingezet kan worden tijdens dialogen 

(Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 13). Er zijn ook organisaties die een speciale afdeling hebben 

die deze hulpmiddelen verschaffen en de gespreksleiders met de noodzakelijke instrumenten 

uitrusten (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 14).  
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Stap 9: Het programma coördineren 

Soms treden gespreksleiders niet alleen op als coördinators maar ook als onderwijzer. In andere 

gevallen nemen de coördinators niet de rol van onderwijzers in. Er zijn twee tegenovergestelde 

benaderingen voor coördinators. Ten eerste zijn er coördinators die alleen de integratietour tot 

de uitvoering coördineren. Zij dienen enkel als de opdrachtgever. De gespreksleiders moeten 

vervolgens hun eigen weg vinden in de desbetreffende organisatie. De desbetreffende 

organisatie kan door hun beperkte rol in het debat tekortschieten waardoor dit een negatief 

invloed kan hebben op de effectiviteit van de integratietour. Ten tweede zijn er coördinators die 

gespreksleiders volledig begeleiden door het hele proces heen. Zij dienen niet alleen als 

opdrachtgever, maar zijn ook daadwerkelijk bij het programma aanwezig en helpen de 

gespreksleiders bij het coördineren van de dialogen. Op deze manier kan de effectiviteit van de 

dialogen gemaximaliseerd worden. Het is van groot belang om de behoeftes van zowel de 

gespreksleiders als de deelnemers te behartigen (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 14). 

Stap 10: Het programma evalueren 

Om de effectiviteit van de integratietour te meten, is het van belang deze te evalueren. Er moet 

gekeken worden naar de tijdsspanne waarin de dialogen worden uitgevoerd en nadruk worden 

gelegd op de planning en implementatie van de integratietour. Dit zijn kritieke factoren waar 

rekening mee moet worden gehouden om tot een succesvolle evaluatie te kunnen komen 

(Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 15). 

Er zijn drie redenen waarom dergelijke dialogen geëvalueerd dienen te worden namelijk:  

1) Om de integratietour en het budget te rechtvaardigen door te laten zien wat de bijdrage 

van de integratietour is aan de doelstellingen van de gemeente.  

2) Om tot een besluit te komen of de integratietour gecontinueerd of beëindigd zal worden.  

3) Om informatie te verkrijgen over de dialogen zodat het in de toekomst verbeterd kan 

worden (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 17).  
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3.4.2 Niveau 2: Leren 

Leren kan worden gedefinieerd als de mate waarin de deelnemers, organisaties en de gemeente 

hun houding veranderen, hun kennis verbeteren en/of vaardigheden aanleren als resultaat van 

de integratietour. Dit zijn de drie dingen die de integratietour kan bereiken. Programma’s met 

maatschappelijke onderwerpen zijn gericht op het veranderen van de houding van de 

deelnemers. Zo probeert de integratietour met maatschappelijke thema’s rondom integratie, de 

sociale en culture integratie in Rotterdam te vergroten. Technische programma’s zijn vooral 

gericht op het verbeteren van de bestaande kennis rondom bijvoorbeeld integratievraagstukken. 

Om tot een succesvolle evaluatie te komen, moet er rekening gehouden worden met de 

onderwerpen van de integratietour (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 22).  

Om de invloed van de evaluatie op de betrokken organisaties te meten, moet er aandacht 

gegeven worden aan de transformatie in de organisatiestructuren of het gedrag en daarmee op 

het organisatorisch leren (Meer, 1999). De leerprocessen voor de betrokken organisaties zijn 

voor een groot gedeelte afhankelijk van de mate van organisationeel leren. Organisationeel leren 

kan worden gedefinieerd als een proces van verandering in organisatiestructuren, codes of 

praktijken die wordt veroorzaakt of versterkt door nieuwe ervaringen, nieuwe interacties of 

nieuwe informatie (Argyris en Chris, 1992). Tevens moeten organisaties leren om samen te 

werken op meta- niveau. Deze leerprocessen in samenwerkingen kunnen versterkt worden door 

ten eerste een duidelijk en gemeenschappelijk doel te hebben. Ten tweede moeten de 

organisaties inzetten op de specialiteiten van elk organisatie om leren te stimuleren. Ten derde 

moet in kleine stappen ongemerkt leren gestimuleerd worden. Ten vierde moet er regelmatig en 

structureel communicatie zijn tussen zowel de organisaties onderling als met koepelorganisaties. 

Ten slotte moet er voor een veilige omgeving binnen de organisaties gezorgd worden waarbij er 

ruimte wordt gegeven om te leren en zich hierin te ontwikkelen 

Evaluaties vormen ook een belangrijk deel van het leervermogen van beleidsmakers. In dit geval 

gaat het om het leervermogen van de beleidsmakers die werkzaam zijn bij de gemeente 

Rotterdam. Alleen praktijkkennis is om diverse redenen niet voldoende. Dit praktijkkennis moet 

regelmatig aangevuld worden met inzichten die verkregen worden uit beleidsevaluaties (Bressers 
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en Hoogerwerf, 1991). Nadenken over de invloed van evaluaties in termen van leerprocessen 

heeft een aantal voordelen namelijk; 

• Evaluatie genereert informatie en leidt mogelijk tot nieuwe interacties of ervaringen voor 

het beleidsproces dat beoordeeld wordt. Dit kan als input dienen voor de gemeente om 

een vervolgbeleid te ontwikkelen en/of het huidige beleid aan te passen. 

• Door te denken in termen van leerprocessen wordt er meer aandacht gevestigd aan de 

verwerking van deze input. Hiermee wordt er meer zingeving van het beleid gegenereerd 

en kan het leiden tot nieuwe manieren van beleid voeren. 

• Het leidt tot veranderingen op individueel niveau. Het individueel leren kan in dit geval 

versterkt worden. 

Met betrekking tot het leervermogen van beleidsmakers gaat het specifiek om het beleidsleren. 

Beleidsleren heeft betrekking op een bewuste en weloverwogen strategie om de doeleinden en 

instrumenten van beleid aan te passen, op grond van ervaringen met het bestaande beleid en 

van nieuwe inzichten in de aard van beleidsproblemen (Hemerijck en Visser, 1999: 15). Er kan 

pas gesproken worden over beleidsleren als beleidsverandering het resultaat is van een proces 

van reflectie op basis van opgedane ervaringen met beleid en nieuwe inzichten in 

beleidsproblemen en informatie over beleidseffecten. Een noodzakelijke voorwaarde voor 

beleidsleren is de gerichtheid op beter presteren op basis van ervaring, inzicht en informatie. 

Beleidsleren houdt het midden tussen: 

 

1) “Puzzelen” met verschillende integratieproblematieken. 

2) Het onder druk van de tijd en de omstandigheden inzicht verkrijgen in de aard van het 

integratieprobleem en vinden van stukjes van mogelijke oplossingen.  

3) Het mobiliseren van maatschappelijke (welzijns- en belangenorganisaties) en politieke 

krachten (het huidige stadsbestuur) voor een bepaalde diagnose en mogelijke 

oplossingen (Hemerijck en Visser, 1999: 14). 
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Volgens Hall (1993) zijn er drie niveaus van beleidsleren respectievelijk op micro- meta- en 

mesoniveau om beleid op een andere en/of betere manier te doen. Beleidsleren op microniveau 

heeft betrekking op bijstelling van de huidige beleidsinstrumenten. Wanneer beleidsproblemen 

zich voordoen, zullen beleidmakers in eerste instantie trachten de instrumenten bij te stellen. 

Beleidsleren op metaniveau heeft betrekking op het vervangen van bestaande 

beleidsinstrumenten door nieuwe instrumenten. Wanneer blijkt dat het bijstellen van de huidige 

instrumenten niet voldoende blijkt te zijn wordt er door de beleidsmakers getracht om de huidige 

instrumenten te vervangen door andere instrumenten. Beleidsleren op mesoniveau heeft 

betrekking op wanneer er een fundamentele verschuiving plaatsvindt in de beleidsdoelen 

waardoor er een beleidsparadigma kan optreden. Zodra blijkt dat beide instrumentele 

aanpassingen niet het gewenste effect hebben kan het afbreuk doen aan de beleidsdoelen. Dit 

kan komen door een hoog gevoel van beleidsfalen, prestatiecrisis en gevoel van noodzaak. Dit 

kan leiden tot discussies over de empirische juistheid en normatieve gepastheid van het 

beleidsprogramma (Hemerijck en Visser, 1999: 15). Het nadenken in termen van beleidsleren 

heeft zowel voor- als nadelen. Beleidsleren kan leiden tot een groot oplossend en lerend 

collectief en individueel vermogen, maar er ligt ook een mogelijke dreiging van 

beleidsimmobiliteit op de loer. Als er fout wordt geleerd kan het leiden tot beleidsimmobiliteit. 

Dit kan uiteindelijk het beleid doen falen.   

 

Het is van groot belang om de leerprocessen te evalueren, omdat er anders geen veranderingen 

zullen optreden in het gedrag van de organisaties en de deelnemers. Hierbij moet er gekeken 

worden in hoeverre de leerdoelen van de integratietour zijn behaald. Er kan geen leerproces 

worden gegenereerd zonder dat er een verandering zal komen in de houding, een toename in 

kennis en/of vaardigheden van de participanten. Alleen onder deze omstandigheden zal er een 

verandering komen in het gedrag van zowel de betrokken organisaties als de deelnemers 

(Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 22).  
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3.4.3 Niveau 3: Gedrag 

Gedrag kan gedefinieerd worden als de mate waarin verandering in het gedrag van de 

deelnemers te zien is na het participeren aan de dialogen. Sommige programmamakers slaan de 

niveaus 1 en 2 over om zo snel mogelijk de veranderingen in het gedrag te kunnen meten. Dit is 

een enorme fout (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 23). Wanneer er veranderingen in het gedrag 

van deelnemers te zien zijn, wordt dit meteen herleid naar de effectiviteit of ineffectiviteit van 

de integratietour. Dit is veel te kort door de bocht genomen. Deze conclusie kan niet zomaar 

getrokken worden, omdat er nog andere factoren zijn die een rol spelen. Het is van cruciaal 

belang om de volgorde aan te houden. Op deze manier kunnen er juiste conclusies getrokken 

worden. Om voor veranderingen in het gedrag van de deelnemers te zorgen zijn de volgende vier 

voorwaarden noodzakelijk: 

1) Deelnemers moeten bereid zijn om hun gedrag te veranderen;  

2) De deelnemers moeten weten wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten doen; 

3) De deelnemers moeten zich in de juiste omgeving bevinden; 

4) De deelnemers moeten beloond worden voor de veranderingen in hun gedrag. 

De integratietour kan aan de eerste twee punten bijdragen door een positieve houding te creëren 

onder de deelnemers en hen te voorzien van de benodigde vaardigheden en kennis.  

De derde punt refereert naar de omgeving waarin de dialogen plaatsvinden (Kirkpatrick en 

Kirkpatrick, 2006: 23). Het is belangrijk voor beleidsuitvoerders om de omgeving waarin de 

deelnemers zich na de dialogen zullen bevinden te kunnen begrijpen. Anders is er een kleine kans 

dat de integratietour zal slagen met betrekking tot bijvoorbeeld gedragsveranderingen. Een 

reden voor deze veronderstelling is dat deelnemers geen gebruik zullen maken van de dingen die 

ze geleerd hebben in hun eigen omgeving. Dit zou betekenen dat de integratietour niet de 

gewenste effecten op de deelnemers heeft gehad (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 24).  
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De vierde punt is onder te verdelen in intrinsieke en extrinsieke beloningen. Een combinatie van 

de twee soorten beloningen is ook mogelijk. Met betrekking tot intrinsieke beloningen kan 

gedacht worden aan tevredenheid, trots en het gevoel van iets te hebben bereikt. Met betrekking 

tot extrinsieke beloningen kan gedacht worden aan lof en erkenning door anderen en bepaalde 

financiële vergoedingen. Zoals eerder beschreven is het belangrijk om de reacties en 

leerprocessen te evalueren mochten er geen veranderingen in het gedrag van de deelnemers te 

zien zijn. Op deze manier kan bepaald worden of dat bepalend is voor de ineffectiviteit van het 

programma (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 24). 

3.4.4 Niveau 4: Resultaten 

Resultaten kunnen gedefinieerd worden als de uiteindelijke resultaten die zijn verkregen na 

deelname aan het programma. Hierbij wordt er gekeken naar de resultaten die zijn behaald en 

in hoeverre de doelstellingen van de integratietour zijn gerealiseerd. Sommige programma’s zijn 

van lange termijn. Het is belangrijk dat de doelstellingen van de integratietour niet uit het zicht 

worden verloren (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006: 25). Resultaten zijn niet in iedere sector even 

gemakkelijk te meten (Steijn en Groenenveld, 2013). Dit omdat niet alle resultaten tastbaar zijn 

in de zin dat ze kunnen worden uitgedrukt in materiele waarden. Echter moeten de resultaten 

op een zodanige manier geoperationaliseerd worden dat deze alsnog meetbaar en tastbaar 

worden. Anders is het niet mogelijk om de resultaten accuraat te meten en kunnen er geen 

conclusies worden getrokken in hoeverre de integratietour is geslaagd. 
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3.5 Conceptueel model 

Om vast te stellen in hoeverre het beleid tot veranderingen op het leren van de deelnemers, 

organisaties en de gemeente heeft gezorgd en om de doorwerking van beleid in kaart te brengen, 

is het belangrijk om te kijken naar welke verbanden er zijn tussen de begrippen en wat de invloed 

hiervan is op deze veranderingen. Er moet ook gekeken worden naar in hoeverre er sprake is van 

een directe causale, indirecte mediërende en interacterende modererende relatie tussen de 

verschillende theoretische begrippen. Na een nadere bestudering van de literatuur, zijn deze 

verschillende verbanden en relaties van de theoretische begrippen in het onderstaand 

conceptueel model uitgewerkt. In dit model zijn de inhoudelijke aspecten opgenomen. Deze 

aspecten spelen namelijk een rol met betrekking tot de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

en de onderlinge relaties.  

Uit het theoretische kader kwam sterk naar voren dat coproductie ten grondslag ligt aan het 

gemeentelijk beleid. Er zijn een aantal factoren waaruit coproductie bestaat. Coproductie bestaat 

in dit model uit de organisationele en individuele factoren. Coproductie is in dit model de 

onafhankelijke variabele. Coproductie is een proces waarbij meerdere partijen betrokken zijn. 

Het beleid dat in samenwerking met andere partijen is uitgevoerd, kan dan ook leiden tot 

verschillende vormen van leren bij deze betrokken partijen. Er is een directe relatie te zien tussen 

coproductie en leren van de deelnemers, organisaties en de gemeente. In dit model is leren de 

afhankelijke variabele. Leren is immers afhankelijk van de gevolgen van coproductie.  

In dit model heeft het leervermogen van de deelnemers betrekking op het individueel leren. Het 

leervermogen van de organisaties heeft betrekking op het organisationeel leren. Ten slotte heeft 

het leervermogen van de gemeente betrekking op het beleidsleren. Het leervermogen is van 

cruciaal belang met betrekking tot de invloed van het beleid op leren van de deelnemers, 

organisaties en de gemeente.  

Ten slotte is er een intermediërende relatie te zien met betrekking tot de manier waarop er deel 

wordt genomen aan het netwerk. De relatie tussen coproductie en leren is namelijk onderhevig 

aan de manier waarop er wordt deelgenomen aan deze partnerschappen.  
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Figuur: Conceptueel model 
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Hoofdstuk 4: Methodologische verantwoording 

4.1 Operationalisatie   

De operationalisatie dient ter registratie, beschrijving en uiteenzetting van de kernconcepten uit 

het onderzoek. Om tot een juiste analyse te komen is vanuit de operationalisatie van de 

kernconcepten, dimensies en indicatoren opgesteld. Deze dimensies en indicatoren maken de 

kernconcepten meetbaar. De verkregen empirie zal aan de hand van deze dimensies en 

indicatoren geanalyseerd worden. Door deze dimensies en indicatoren van de empirie wordt het 

mogelijk om bepaalde patronen, ontwikkelingen en veronderstellingen te identificeren. Het 

hoofdstuk zal worden afgesloten met de methodologische verantwoording waarbij de methoden 

voor het onderzoek verantwoord worden. Tevens zal de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek aangegeven worden.  
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Figuur: Operationalisatie  

Concept & theoretische definitie Dimensies Meetwaarde Indicatoren 

❖ Integratiebeleid 

 

Beleid dat door de gemeente 

wordt gevoerd om de integratie 

in de stad te bevorderen.  

➢ Succesfactoren 

integratiebeleid 

 

• Bijdrage integratietour 

• Ideale burgerparticipatie 

 

• Vorm van integratiebeleid 

o Bevordert de integratie. 

 

 

o Er is sprake van sociale en culturele 

emancipatie. 

 

o Er is een algemeen integratiebeleid 

gevoerd.  

 ➢ Faalfactoren 

integratiebeleid 

• Bijdrage integratietour 

• Ideale burgerparticipatie 

• Vorm van integratiebeleid 

o Heeft de integratie niet bevorderd. 

 

o Er is geen sprake van culturele en 

sociale emancipatie. 

o Er is een doelgroepenbeleid gevoerd.  
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 ➢ Betrokkenheid • Moment betrokkenheid 

burgers 

• Moment betrokkenheid 

organisaties 

o Informeren 

o Raadplegen 

o Adviseren 

o Coproduceren 

o (Mee)beslissen 

 ➢ Wederzijdse 

vertrouwen 

• Mate van vertrouwen 

vanuit de gemeente naar 

de organisaties toe. 

 

• Mate van vertrouwen 

vanuit de betrokken 

organisaties naar de 

gemeente toe. 

o Kennis 

o Kunde 

o Expertise 

o Ervaring 

 

o Kennis 

 
o Kunde 

 
o Expertise 

 
o Ervaring 



53 
 

❖ Coproductie 

 

Inclusieve bestuursstructuur 

waarbij in samenspraak met 

burgers en organisaties vorm 

wordt gegeven aan beleid. 

➢ Empowerment • De burgers/organisaties 

zijn versterkt als 

initiatiefnemers. 

• De burgers/organisaties 

zijn versterkt 

medeontwerpers. 

 

• De burgers/organisaties 

zijn versterkt als mede-

uitvoerders. 

o De burgers/organisaties zijn vroeg 

versterkt. 

 

 

o De burgers/organisaties zijn tijdig 

versterkt. 

 

 

 

o De burgers/organisaties zijn laat 

versterkt. 

 

 ➢ Stimulerende 

prikkels 

• Materieel 

 

• Solidair 

 

o In de vorm van geld, goederen of 

diensten. 

 

o De behoefte om met een divers groep 

het gesprek aan te gaan met 

andersdenkenden. 
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• Expressief 

 

o De behoefte om maatschappelijk 

betrokken te zijn. 

 ➢ Partnerschappe

n 

• Mate van deelname aan 

partnerschappen 

o Individueel 

  

o Collectief 

 
o Netwerk 

 ➢ Organisationele 

factoren 

• Aanwezigheid 

organisationele factoren. 

o Goede communicatiestructuur. 

o Houding van bestuurders. 

o Risicomijdende cultuur. 

o Veranderingen in 

organisatiestructuren. 
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 ➢ Individuele 

factoren 

• Aanwezigheid persoonlijke 

factoren. 

o Sociaal kapitaal 

o Leeftijd 

o Geslacht 

o Opleidingsniveau 

o Religie 

o Etniciteit 

❖ Evaluatie 

 

Het verzamelen en 

analyseren van gegevens 

en informatie om 

uiteindelijk tot een 

oordeel te kunnen 

komen. 

➢ Reactie 

deelnemers 

• Houding van de 

deelnemers 

o Nieuwsgierig 

o Tolerant 

o Vrolijk 

o Respectvol 

o Geïnteresseerd 

 

 ➢ Reactie 

organisaties 

• Houding van de 

organisaties 

o Laagdrempelig 

o Toegankelijk 

o Oplossingsgericht 
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o Tolerant 

o Punctueel 

o Responsief 

o Professioneel 

o Informeel 

 ➢ Reactie 

gemeente 

• Houding van de gemeente o Faciliterend 

o Coördinerend 

o Opdracht gevend 

o Toegankelijk 

o Tolerant 

o Punctueel 

o Responsief 

o Professioneel 

o Formeel 

❖ Leerprocessen 

 

 

➢ Individueel 

leervermogen 

• Mate van individueel leren o Veranderingen in houding. 

o Verandering in kennis. 

o Vaardigheden aangeleerd. 



57 
 

Processen waarbij de 

betrokken partijen kennis 

en vaardigheden 

verwerven. 

 ➢ Organisationeel 

leervermogen 

• Mate van organisationeel 

leren 

o Veranderingen in houding. 

o Verandering in kennis. 

o Vaardigheden aangeleerd. 

 ➢ Gemeentelijk 

leervermogen 

• Mate van beleidsleren o Nieuwe informatie 

o Nieuwe inzichten 

o Nieuwe interacties 

o Nieuwe ervaringen 

o Zingeving in beleid 

❖ Gedrag 

 

 

➢ Individuele 

gedragsverander

ingen 

• Mate van individuele 

gedragsveranderingen bij 

de deelnemers. 

o Bereidheid 

o Bewustheid 

o Juiste omgeving 

o Beloning 
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Houdingen en 

opvattingen van 

individuen en 

organisaties. 

 ➢ Organisationele 

gedragsverander

ingen 

• Mate van organisationele 

gedragsveranderingen bij 

de betrokken organisaties. 

o Veranderingen in 

organisatiestructuren 

o Veranderingen in organisatiecultuur 

o Switch mentaliteit medewerkers   

 ➢ Gemeentelijke 

gedragsverander

ingen 

• Mate van gemeentelijke 

gedragsveranderingen 

o Veranderingen in 

organisatiestructuren. 

o Veranderingen in organisatiecultuur. 

o Switch in mentaliteit medewerkers.   

❖ Resultaten 

Verkregen data, 

informatie en 

bevindingen na het 

➢ Invloed op de 

deelnemers 

• Mate van invloed op de 

deelnemers 

o Profijt gehad 

o Invloed op mening 

o Meer tolerantie 

o Voldaan aan de verwachtingen 

o Belangstelling voor meerdere dialogen 
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uitvoeren van een 

veldonderzoek. 

 ➢ Invloed op 

organisaties 

• Mate van invloed op 

organisaties. 

o Zeer hoog 

o Hoog 

o Gemiddeld 

o Laag 

o Zeer laag 

 ➢ Invloed op de 

gemeente 

• Beleid continueren 

 

• Beleid aanpassen 

 

• Beleid stopzetten 

o Bijstellen van huidige instrumenten. 

 

 

o Veranderen van huidige instrumenten. 

 
 

 

o Veranderen van beleidsdoelen. 
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4.2 Methodologische verantwoording 

4.2.1 Onderzoeksopzet en methoden 

Dit onderzoek heeft een theoretisch-empirisch karakter en zal een kwalitatief explorerend 

onderzoek worden dat vooral de ervaringen, opvattingen en percepties van de betrokkenen van 

het beleid bevat (Beleidsevaluatie, 2016).  

In dit onderzoek staat doorwerking van de integratietour centraal. Doorwerking in de zin van dat 

er onderzocht zal worden of het beleid daadwerkelijk gewerkt heeft en wat voor invloed de 

integratietour heeft gehad op leren van zowel de deelnemers als de organisaties. Het is ook 

belangrijk om te kijken naar hoe deze invloed zich heeft doorvertaald naar de gemeente toe. 

Omdat het een nieuw beleid is, is er nog onvoldoende inzicht met betrekking tot de doorwerking 

van het beleid. Er zal daarom een evaluatieonderzoek worden gedaan naar de integratietour. De 

gemeente heeft opdracht gegeven om te kijken of het beleid naar behoren is uitgevoerd en of 

de gestelde doelen zijn behaald. De integratietour zal zowel inhoudelijk als procesmatig 

geanalyseerd worden. Vervolgens zal er gekeken worden naar wat de gemeente met deze 

opbrengsten heeft gedaan. Doorwerking van de integratietour zal in dit onderzoek driedelig 

onderzocht worden. Enerzijds zal er gekeken worden naar wat de invloed van de integratietour 

is geweest op de deelnemers en de organisaties. Anderzijds zal er gekeken worden naar wat de 

invloed van de integratietour is geweest op het beleidsleren en gedrag van de gemeente. Het 

onderzoek zal bestaan uit de volgende onderzoeksmethodes: 

• Documentenstudie 

• Literatuuronderzoek 

• Observatie  

• Interviews  

• Enquête  
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4.2.1.1 Documentenstudie 

Als onderzoeksmethode voor het verzamelen van gegevens is er gebruik gemaakt van bestaand 

materiaal. Het gaat hierbij om een documentenanalyse van bestaande documenten. Er is gebruik 

gemaakt van beleidsdocumenten zoals de integratienota, Beleidsregel Volwaardig Meedoen, 

verslagen en rapporten van dialogen, gespreksverslagen ingevuld door gespreksleiders en online 

gepubliceerde documenten. Op deze manier is getracht om meer inzicht te verkrijgen in het 

gemeentelijke integratiebeleid en hoe dit zich uiteindelijk heeft doorvertaald naar de 

integratietour. 

4.2.1.2 Literatuuronderzoek 

Een tweede onderzoeksmethode dat gebruikt is voor het verzamelen van gegevens is 

literatuuronderzoek. Er is gebruik gemaakt van zowel nationale als internationale 

wetenschappelijke literatuur. Het gaat hierbij voornamelijk om Nederlandstalige en Engelstalige 

wetenschappelijke artikelen. De literatuur behelst wetenschappelijke theorieën over succes- en 

faalfactoren van dergelijke programma’s zoals de integratietour.   

4.2.1.3 Observatie 

Een derde onderzoeksmethode die gebruikt is voor het verzamelen van gegevens is observatie. 

Er is gebruik gemaakt van participerende observatie waarbij de onderzoeker deel heeft 

uitgemaakt van de context waarin de dialogen hebben plaatsgevonden. Er is gekozen voor een 

participerende observatie om zodoende het gedrag van de mensen in de diepte te kunnen 

onderzoeken wat niet mogelijk zou zijn geweest met alleen een enquête of interview. Tevens 

was er sprake van een semigestructureerde observatie waarbij het gedrag van de mensen tijdens 

de dialogen zo gedetailleerd mogelijk werden geobserveerd. Er is deels gebruik gemaakt van een 

vooraf opgesteld observatieschema. Op deze manier is er getracht om een zo breed mogelijk 

beeld te vormen van de te onderzoeken dialogen en te kijken naar het geheel in plaats van te 

focussen op een klein aantal elementen. Tijdens de bijeenkomsten en dialogen is er een 

observatie gedaan van de gespreksleiders, organisaties en deelnemers. Er is hierbij gekeken naar 

hoe de dialogen verliepen. Zo werd een observatie gemaakt van de organisatie, coördinatie, 

ruimte, gekozen onderwerpen, geselecteerde gespreksleiders, aangeboden versnaperingen, 
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sfeer en selectie van hulpmiddelen. Tevens is gekeken naar de kennis en het gedrag van de 

deelnemers en/of hier een verandering in was te zien na afloop van de dialogen.   

4.2.1.4 Interviews 

Een vierde onderzoeksmethode die gebruikt is voor het verzamelen van gegevens zijn interviews. 

Het gaat hierbij om semigestructureerde interviews. De vragen zijn voorafgaand aan de 

interviews opgesteld, maar er is wel de ruimte gegeven aan de respondenten om zodoende door 

te vragen indien dit nodig werd geacht. Tijdens de interviews hebben de respondenten de ruimte 

gekregen om hun meningen en opvattingen aan te geven.  Ter vergaring van informatie zijn er 

tien interviews gedaan. De interviews hebben een tijdsbestek van maximaal zestig minuten in 

beslag genomen. De gesprekken zijn, in overeenstemming met de respondenten, opgenomen en 

op een later tijdstip uitgeschreven. Vervolgens is er inhoudelijk naar de interviews gekeken om 

de verkregen informatie uit de interviews te kunnen analyseren. Ten slotte is de inhoudelijke 

informatie verkregen vanuit de interviews, van latente codes voorzien naar aanleiding van het 

codeerschema en de theoretische concepten.   

4.2.1.5 Enquêtes 

Een vijfde onderzoeksmethode dat gebruikt is voor het verzamelen van gegevens zijn enquêtes 

die ingevuld zijn door de deelnemers van de dialogen. Het betreft een anonieme online enquête 

met een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit een instructie en gestandaardiseerde vragen 

gebaseerd op het theoretische kader. De vragen zijn namelijk geformuleerd aan de hand van een 

topiclist. Tevens is steekproefsgewijs gebruik gemaakt van gespreksverslagen die ingevuld zijn 

door de gespreksleiders aan de hand van de opvattingen van de deelnemers. Op deze manier is 

de terugkoppeling van deelnemers in kaart gebracht. Er is op de persoon gericht een evaluatie 

gedaan naar hoe de deelnemers de dialogen hebben ervaren en wat voor invloed de 

integratietour op hun leren en gedrag heeft gehad. De resultaten van de enquêtes dienen als 

beschrijvende statistiek. De data zal samengevat worden in een beknopte weergave en heeft als 

doel om globale patronen en kenmerken te ontdekken. Het dient dus enkel en alleen als 

beschrijvende informatie ter aanvulling op de kwalitatieve meetmethoden. 
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4.3 Respondenten 

Er is voor dit onderzoek gezocht naar de meest optimale samenstelling van respondenten. Hierbij 

is vooral gekeken naar welke actoren betrokken zijn en op wat voor manier deze betrokken zijn. 

Er is een spreiding van de respondenten gemaakt naar domein om een zo breed mogelijk beeld 

te krijgen van de invloed van de integratietour.  

 

De interviews bestaan ieder uit verschillende respondenten om zoveel mogelijk informatie te 

kunnen verkrijgen vanuit meerdere perspectieven door verschillende personen. Op deze manier 

is gekeken of er bepaalde patronen zijn ontstaan of dat er juist veel verscheidenheid aan 

antwoorden zijn gezien. De empirie die uit de interviews naar voren zijn gekomen vormen de 

kern van de empirische bevindingen. De gemeente heeft een select aantal beleidsmedewerkers 

die zich bezighouden met de integratietour. De respondenten namens de gemeente zullen dan 

ook bestaan uit deze groep ambtenaren. De respondenten bestaan uit vier beleidsmedewerkers, 

projectmedewerkers, adviseurs en gespreksleiders die deze dialogen ofwel hebben 

georganiseerd ofwel hebben bijgewoond.  

 

Met betrekking tot de organisaties, zijn zes maatschappelijke welzijns- en belangenorganisaties 

benaderd die meerdere dialogen hebben georganiseerd. Er zijn een aantal vaste partners van de 

gemeente die meerdere malen samen met de gemeente dialogen hebben georganiseerd. Met 

de interviews wordt getracht om diepte in het onderzoek te verkrijgen.  

Met betrekking tot de deelnemers is een enquête uitgezet tussen de deelnemers. De 

onderzoekspopulatie bestond uit ruim 120 mannelijke en vrouwelijke deelnemers met en zonder 

een migrantenachtergrond die veelal van jonge leeftijd en hoogopgeleid zijn. Er is uiteindelijk een 

respons van 102 deelnemers verkregen. Het gaat met name om hbo- en wo studenten. De 

participanten hebben veelal deelgenomen aan dialogen die zijn georganiseerd op de universiteit, 

studentenverenigingen en door de gemeente beschikbaar gestelde ruimtes. De werving van de 

respondenten is via exponentieel snowballing gedaan. Als onderzoeker heb ik een aantal 

studenten benaderd en vervolgens gevoegd aan de onderzoeksgroep. Deze studenten hebben 

dan op hun beurt weer medestudenten verwezen naar de dialogen. Er is op deze manier een 
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exponentiele kettingreactie ontstaan waarmee er toegang verkregen is tot de studenten en hun 

medestudenten die samen voor een vergroting van de onderzoeksgroep hebben gezorgd. Als 

onderzoeker heb ik dit in persoon gedaan om de werving in de juiste banen te leiden. De 

onderzoeker was dus aanwezig tijdens het opzetten van de exponentiele kettingreactie. Er is 

gekozen voor snowballing omdat het makkelijker toegang heeft verleend tot de werving van 

studenten. Daarnaast heeft het geholpen om in korte tijd een groot onderzoeksgroep bij elkaar 

te verzamelen. Er was dan ook een zeer kleine planning nodig om het primaire proces voor het 

verzamelen van gegevens te starten. Met de enquêtes is getracht om breedte in het onderzoek 

te verkrijgen.  

4.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

De betrouwbaarheid van het onderzoek is bepaald door de reproduceerbaarheid. Met betrekking 

tot de reproduceerbaarheid gaat het om het principe van herhaalbaarheid waarbij onder 

dezelfde omstandigheden dezelfde meting zal leiden tot dezelfde uitkomst. Om de 

reproduceerbaarheid van het onderzoek te vergroten is een accurate, systematische en 

consistente meting gemaakt van de verschillende afhankelijke en onafhankelijke variabelen.  Er 

is ook rekening gehouden met objectiviteit, precisie en nauwkeurigheid. Met betrekking tot 

validiteit is er rekening gehouden met zowel interne als externe validiteit. Interne validiteit 

betreft de geldigheid van het onderzoek waarbij is gekeken naar of gemeten is wat gemeten 

wilde worden. Externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van het onderzoek. 

Generaliseerbaarheid duidt op of de gevonden resultaten ook voor andere personen, instituties, 

tijden en plaatsen geldt (Van Thiel, 2010). 

Met betrekking tot de documentenstudie en literatuuronderzoek is precisie en nauwkeurigheid 

in de hand gewerkt door middel van een juiste afbakening van het onderwerp, operationalisatie 

van de concepten en theoretische definities. Tevens zijn codes met bijbehorende indicatoren 

opgesteld. Om de validiteit te vergroten is in overleg met de gemeente een onderzoeksontwerp 

opgesteld. De afbakening van het onderwerp is gedaan in overleg met beleidsmedewerkers. Om 

de betrouwbaarheid van de documentenstudie te vergroten is er zowel primair als secundair 

materiaal gebruikt. Met betrekking tot primair materiaal is er gebruik gemaakt van 
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beleidsdocumenten zoals de integratienota, Beleidsregel Volwaardig Meedoen, jaarverslagen en 

notulen van dialogen, gespreksverslagen ingevuld door gespreksleiders en online gepubliceerde 

documenten. Met betrekking tot secundair materiaal is er gebruik gemaakt van Nederlandstalige 

en Engelstalige onderzoeken van dergelijke programma’s. Een valkuil bij secundair materiaal is 

de operationalisatieprobleem. Het bestaande materiaal is namelijk voor een ander doel 

geproduceerd dan voor dit onderzoek. Om dit tegen te gaan is de informatie aangepast op de 

onderzoeksvragen. Dit is gedaan door middel van informatie te gebruiken dat zo dicht mogelijk 

bij de onderzoeks-behoefte aansluit. Tevens is de bestaande informatie zodanig aangewend dat 

de inhoud aansluit bij de integratietour. 

Om de betrouwbaarheid en validiteit van de observaties te vergroten is er rekening gehouden 

met subjectiviteit en selectiviteit. Er is op een objectieve manier gekeken naar de dialogen door 

meerdere observatoren. De gespreksleiders fungeerden namelijk ook als observatoren. Na 

afloop van de dialogen is er een terugkoppeling gemaakt met de andere observatoren om 

selectiviteit en subjectiviteit tegen te gaan.          

Om de betrouwbaarheid van de interviews te vergroten zijn er duidelijke afspraken gemaakt met 

de respondenten over het tijdstip, tijdsduur en het onderwerp. Tevens zijn er duidelijke 

instructies gegeven aan de respondenten over de bedoeling van de interviews. Om de 

betrouwbaarheid verder te vergroten zijn de respondenten geselecteerd op verschillende 

posities en herkomst. Op deze manier is de representativiteit vergroot en heeft het bijgedragen 

aan triangulatie. Om de validiteit te vergroten zijn semigestructureerde interviewtechnieken 

gebruikt. Om de externe validiteit te vergroten is rekening gehouden met sociaal wenselijke 

antwoorden. Om dit tegen te gaan zijn er namelijk controlevragen gesteld om zodoende sociaal 

wenselijke antwoorden tot een minimum te beperken en de objectiviteit van het onderzoek te 

vergroten.  

Om de betrouwbaarheid van de enquête te vergroten is er rekening gehouden met de 

samenhang tussen de onderwerpen, de grootte en representativiteit van de steekproef en de 

omstandigheden waaronder de enquête is afgenomen. De omstandigheden zijn vooraf bepaald 
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zoals moment van afname en wijze van afname. Het betreft een online enquête dat op ieder 

moment van de dag afgenomen kon worden. Tevens was er een instructie en checklist aanwezig 

bij elke enquête. De lengte van de enquête is beperkt tot vijf minuten en er is anonimiteit 

gegarandeerd. Er is voorafgaand aan de publicatie een pilot gedraaid om deze componenten te 

testen. Op deze manieren is de herhaalbaarheid van de enquête aanzienlijk vergroot, wat ten 

goede komt aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Op deze manier is er een zo breed 

mogelijk beeld gekregen van de meningen en opvattingen van de deelnemers. Om de interne 

validiteit te vergroten is er getracht om een juiste operationalisatie van de variabelen en daarna 

een juiste formulering van de items te maken. De externe validiteit is aangetast omdat weinig 

respondenten mee hebben gedaan met de steekproef. Slechts 130 van de 1500 tot 2500 

deelnemers zijn benaderd. Tevens zijn de kenmerken van de respondenten niet proportioneel 

verdeeld. Het betreft een groep dat vooral hoogopgeleid is omdat de respondenten veelal 

studenten waren. Dit heeft te maken met dat niet alle deelnemers bereikbaar waren omdat er 

geen gegevens aanwezig waren. De respondenten van de enquête betreft voornamelijk 

deelnemers die middels persoonlijke contacten van de onderzoeker zijn benaderd. Om de 

externe validiteit te vergroten is er rekening gehouden met antwoordtendenties zoals sociaal 

wenselijke antwoorden. Er zijn controlevragen gesteld en anonimiteit gegarandeerd.    

De betrouwbaarheid van het onderzoek is redelijk hoog omdat triangulatie plaatsvindt. De 

componenten van een kwalitatief onderzoek worden versterkt door beschrijvende statistische 

informatie waarmee gemiddelden met elkaar zijn vergeleken. Om de betrouwbaarheid van het 

onderzoek te vergroten zal echter vanuit meerdere invalshoeken naar het onderzoek gekeken 

moeten worden. De componenten van een kwalitatief onderzoek zou moeten worden versterkt 

met kwantitatieve onderzoeksmethodes. Er moet een grotere steekproef van de deelnemers 

worden gemaakt.  Dit is niet mogelijk wegens ontbrekende informatie en contactgegevens van 

de meeste deelnemers en de beperkte tijdsduur van het onderzoek. De generaliseerbaarheid van 

het onderzoek is laag omdat een klein deel van de deelnemers en organisaties onderzocht zijn. 

Tevens is invloed een subjectief begrip. De invloed van de integratietour op leren en gedrag van 

de deelnemers, organisaties en de gemeente kan zeer uiteenlopen. Zo kan de integratietour door 
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de gemeente als zeer succesvol worden ervaren maar, vinden de deelnemers en de organisaties 

dat het gefaald heeft. 
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Hoofdstuk 5: Casusbeschrijving integratiebeleid Rotterdam 

Het integratiebeleid in Nederland is al jaren een veelbesproken thema. Er worden regelmatig 

maatregelen genomen om de integratie in Nederland te bevorderen. Het Nederlandse 

integratiebeleid heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en zijn hedendaagse vorm gekregen. 

Internationale migratie is van alle tijden, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is dit sterk in 

omvang toegenomen. Dit heeft te maken gehad met dat migratie steeds mondialer is geworden. 

Er zijn vijf migratiegolven te onderscheiden in naoorlogs Nederland.  

5.1 Migratiegeschiedenis en integratiebeleid van Nederland 

De eerste migratiegolf bestaat uit repatrianten uit Nederlands-Indië. Met de onafhankelijkheid 

van Indonesië zijn 400.000 repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië terug naar Nederland 

gekomen (Nicolaas en Sprangers, 2007: 37-38). De tweede migratiegolf bestaat uit gastarbeiders. 

In de jaren `50 zijn de eerste gastarbeiders naar Nederland gekomen. De overheid had 

wervingscontracten met Italië, Spanje, Turkije en Marokko (Nicolaas en Sprangers, 2007: 38-39). 

Arbeiders uit het buitenland waren nodig om Nederland na de oorlog weer op te bouwen 

(handhavingsacademie, 2016). Tevens waren er ook gastarbeiders die op eigen initiatief naar 

Nederland zijn gekomen. Naar aanleiding van de oliecrisis in 1974 kwam er een wervingsstop. De 

migratie uit landen als Turkije en Marokko is echter doorgegaan na de wervingsstop. Dit in 

verband met gezinshereniging en gezinsvorming zoals wettelijk vastgesteld is in het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens. Tegenwoordig gelden er echter beperkingen zoals een 

verplichte inburgering in land van herkomst (Nicolaas en Sprangers, 2007: 40).  
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Figuur: Bevolking in Nederland naar geboorteland (gastarbeiderslanden 

waarmee Nederland wervingscontracten had) (x1000) 

 

De derde migratiegolf bestaat uit de postkoloniale migratie. Met de onafhankelijkheid van 

Suriname in 1975, moesten Surinamers in 1982 kiezen tussen de Surinaamse of Nederlandse 

nationaliteit. Dit zorgde voor een snelle groei van het aantal Surinamers, maar ook Antillianen in 

Nederland (Nicolaas en Sprangers, 2007: 40). De vierde migratiegolf bestaat uit asielmigratie. De 

enorme instroom van asielzoekers is in de jaren `90 flink gestegen. Tussen 1980 en 2004 was er 

sprake van maar liefst 600 duizend asielaanvragen. Ook wanneer asielaanvragen afgewezen 

werden, bleven asielzoekers in Nederland (Nicolaas en Sprangers, 2007: 41). De vijfde 

migratiegolf bestaat uit arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Met de uitbreiding van 

de Europese Unie in 2004 is het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa enorm gestegen 

(Nicolaas en Sprangers, 2007: 42).  

De flinke toename van immigratie in naoorlogs Nederland heeft de noodzaak opgeroepen om 

een landelijk integratiebeleid te ontwikkelen (handhavingsacademie, 2016). Er moest namelijk 

een plek in de samenleving worden gegeven aan deze immigranten. Momenteel maakt ruim 38% 

mensen met een migrantenachtergrond deel uit van de Rotterdamse samenleving. Dit heeft 

Rotterdam haar multiculturele karakter gegeven. De kijk op de multiculturele samenleving is aan 

verandering onderhevig. Zo zijn er door de jaren heen verschillende gedachtes en perspectieven 

ontstaan ten aanzien van het integratiebeleid in Rotterdam.  
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5.2 Integratiebeleid van Rotterdam  

Het integratiebeleid van Nederland heeft zich doorvertaald in het integratiebeleid van 

Rotterdam. Het integratiebeleid in Rotterdam heeft zich weer onder andere vertaald in de 

integratietour, waarbij dialogen worden georganiseerd om de interactie tussen verschillende 

bevolkingsgroepen in de stad op gang te houden. Met de gesprekken wordt beoogd de 

ontmoeting en de dialoog tussen verschillende Rotterdammers, die elkaar in het dagelijks leven 

niet spreken, op gang te brengen over maatschappelijke onderwerpen uit de nota Integratie 010 

en de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016-2018. Dit moet bijdragen aan 

bewustwording bij Rotterdammers over hun eigen rol en bijdrage in de samenleving.  

Uit de gesprekken van de wethouder met mensen van verschillende achtergronden bleek dat er 

uiteenlopende opvattingen over de definitie van het begrip integratie is. De gemeente Rotterdam 

heeft uit de verschillende interpretaties van de mensen een overlappende kern hierin gevonden. 

Dit heeft zich doorvertaald naar de integratienota “integratie010”. De nota bestaat uit een aantal 

kernelementen die als volgt zijn beschreven: 

• Mensen voeren zelf de regie over hun integratieproces. 

• De gemeente moet hierin waar nodig faciliteren en ondersteunen. 

• Het beheersen van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde om succesvol 

te kunnen integreren. 

• Kennis, begrip over en naleven van de geldende normen in Nederland is nodig om 

goed te kunnen integreren. 

• Gelijke behandeling en gelijke kansen zijn de uitgangspunten voor integratie 

waaronder discriminatie; in het bijzonder op de arbeidsmarkt, dient te worden 

bestreden; bevorderen van gelijke positie man en vrouw en acceptatie van 

andersdenkenden (Integratienota gemeente Rotterdam, 2015).  
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Deze punten kunnen ertoe bijdragen dat “mensen prettig met elkaar kunnen samenleven waar 

iedereen zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelt. Waar mensen over etnische en religieuze 

grenzen heen respectvol met elkaar omgaan en alle inwoners van Rotterdam zich veilig, thuis, 

gerespecteerd en erkend voelen” (Integratienota gemeente Rotterdam, 2015).  

Het integratieproces van de gemeente richt zich dan ook op zowel de sociale als de culturele 

integratie. Met sociale integratie wordt er geduid op dat iedereen in Rotterdam dezelfde kansen 

krijgt. Met culturele integratie wordt er geduid op de individuele vrijheid en collectief besef van 

de waarden en gebruiken (Integratienota Gemeente Rotterdam, 2015). 

Er zijn vele aspecten met betrekking tot integratie die goed gaan in Rotterdam. Hierbij kan 

gedacht worden aan de stelling dat migranten hun plek in de samenleving hebben gevonden en 

een bepaalde maatschappelijke positie hebben ontwikkeld. Tevens is er een stijging te zien van 

participatie in het hoger onderwijs door tweede generatie migranten, deelname op de 

arbeidsmarkt en het aantal succesvolle zelfstandige ondernemers met een 

migrantenachtergrond (integratienota Gemeente Rotterdam, 2015).  

Echter zijn er ook een aantal problemen waar de gemeente mee te kampen heeft. De 

jeugdwerkloosheid is relatief hoog, een hoog percentage van jonge vrouwen die niet economisch 

zelfstandig zijn en de oververtegenwoordiging in overlast (CBS, 2014). Deze problemen zijn te 

verklaren vanuit de ongelijke sociaaleconomische positie binnen de gemeenschap en een 

ongelijke behandeling (discriminatie) binnen de samenleving (Integratienota gemeente 

Rotterdam, 2015). Hierdoor is Rotterdam genoodzaakt om een effectief integratiebeleid te 

voeren.  

Omdat het integratiebeleid vele verschillende dimensies heeft over meerdere beleidsterreinen, 

is er een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor de gemeente. Deze verantwoordelijkheid 

behelst het hele stadsbestuur. Voor het verbeteren van de mogelijkheid op gelijke kansen is de 

gemeente dan ook met een actieprogramma gekomen om emancipatie te bevorderen en 

discriminatie te bestrijden. Dit heeft zich uitgemond in de “Beleidsregel Volwaardig Meedoen in 

Rotterdam 2016-2018”. De beleidsregel ligt ten grondslag aan de integratietour. 
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Deze beleidsregel omhelst de integratienota en is uiteengezet in drie belangrijke 

uitvoeringslijnen, namelijk: 

1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van 

taal benadrukken. 

2) Gelijke positie: het bevorderen van emancipatie en dit beschermen waar nodig is. 

3) Gelijke behandeling: het tegengaan van discriminatie en uitsluiting van de samenleving 

(Beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016-2018). 

De gemeente heeft bij elke uitvoeringslijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Met 

betrekking tot basis op orde wil de gemeente werken naar een sterke basis van gedeeld 

normbesef onder de Rotterdammers. Dit moet bijdragen aan een sterke samenleving waar er 

geen ruimte is voor tweedeling en segregatie. Om dit te realiseren, zijn er een tweetal 

doelstellingen gevormd. De eerste doelstelling van de gemeente is om de grondrechten van elke 

Rotterdammer te waarborgen. De tweede doelstelling van de gemeente is dat niemand wordt 

belemmerd om mee te doen in de samenleving en iedereen vrij is om eigen keuzes te maken 

(Beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016-2018). 

Met betrekking tot gelijke positie streeft de gemeente naar gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen. Deze emancipatievraagstukken hebben niet alleen betrekking op individuen maar ook 

op de relaties tussen mensen (Beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016-2018). Een 

andere doelstelling van de gemeente met betrekking tot gelijke positie, is om de positie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren zodat vrouwen financieel voor zichzelf kunnen zorgen 

en economisch zelfstandig worden (Beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016-2018).  

Met betrekking tot gelijke behandeling streeft de gemeente naar het ferm tegengaan van 

discriminatie en uitsluiting van de samenleving, indien nodig met harde maatregelen. De 

gemeente ontfermt zich hierover omdat discriminatie belemmerend kan zijn op participatie in 

de samenleving. Dit kan leiden tot uitsluiting van de samenleving waardoor polarisatie kan 
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optreden. De kansen op de arbeidsmarkt moeten voor elke Rotterdammer gelijk zijn. Hierbij 

mogen aspecten zoals geslacht, leeftijd of afkomst geen rol spelen.  

De reeds eerdergenoemde doelstellingen worden getracht gerealiseerd te worden door middel 

van verschillende inspanningen en acties. Onder inspanningen worden de zaken die ondernomen 

worden, maar waarbij de gemeente niet zelf kan sturen op het resultaat bedoelt. Hierbij kan er 

bijvoorbeeld gedacht worden aan samenwerkingsverbanden (Beleidsregel Volwaardig Meedoen 

in Rotterdam 2016-2018). Onder acties worden de onderdelen waarbij de gemeente direct op in 

kan inzetten en waarvan ze het resultaat ook direct kunnen beïnvloeden, verstaan. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het financieren van bepaalde activiteiten.  

Het beoogd resultaat is een optelsom van de inspanningen en de acties van de gemeente 

waarmee de doelstellingen behaald kunnen worden (Beleidsregel Volwaardig Meedoen in 

Rotterdam 2016-2018).  

Er moet wel gezegd worden dat de meeste acties gericht zijn op het creëren van meer 

bewustwording. Door burgers van informatie te voorzien, kennis en vaardigheden bij te brengen 

worden zij zich meer bewust van de mogelijkheden die ze hebben. Deze zouden bijvoorbeeld 

kunnen leiden tot een betere en gelijkwaardige positie in de samenleving. Om de keuzes te 

verantwoorden en in beeld te brengen, worden de resultaten gemeten op outcome en wordt 

een brede monitor uitgevoerd. Dit mond zich uit in de monitor “Rotterdamse Risicogroepen”. De 

monitor risicogroepen brengt jaarlijks de maatschappelijke positie van Rotterdammers met een 

verschillende achtergrond in een samenhangend geheel in kaart (Rotterdamse risicogroepen, 

2014). De nadruk wordt gelegd op de vergelijking van meerdere groepen met een 

migrantenachtergrond. Er wordt hierbij enerzijds gekeken naar de omvang van de 

bevolkingsgroepen en anderzijds naar hun maatschappelijke positie in de samenleving. Zo wordt 

in absolute getallen gekeken of bijvoorbeeld een daadwerkelijke verbetering te meten is in 

emancipatie maar ook of er minder discriminatie wordt ervaren door mensen met een 

migrantenachtergrond. Deze meetbare output- targets worden vervolgens in een rapportage 
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gezet om zodoende naar de gewenste outcome te werken (Beleidsregel Volwaardig Meedoen in 

Rotterdam 2016-2018).  

5.3 De integratietour 

De integratietour is een uitkomst van het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam. Het is 

opgesteld aan de hand van de integratienota en kan worden gezien als de belichaming van de 

Beleidsregel Volwaardig Meedoen. De integratietour is in september 2015 van start gegaan en 

maakt zoals eerder gezegd deel uit van het nieuwe integratiebeleid van de gemeente. De 

gemeente wil met het nieuwe integratiebeleid, met name de integratietour, de sociale en 

culturele integratie in Rotterdam bevorderen. De bedoeling van de integratietour is om bij te 

dragen aan het idee dat in Rotterdam individuele, culturele en religieuze vrijheden samengaan 

met een gedeeld normbesef, respect vóór en solidariteit mét elkaar (Rotterdam, 2015). De 

gemeente heeft met betrekking tot de integratietour voornamelijk een faciliterende rol. De 

integratietour is in samenspraak met burgers opgesteld. De gemeente heeft wel een aantal 

richtlijnen opgesteld waar aan voldaan moet worden door de organisatoren. De gespreksleiders 

worden indien gewenst door de gemeente aangewezen. De keuze wordt hierin voorgelegd aan 

de organisatoren. De organisaties hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen 

gespreksleider. De organisatoren moeten wel zorgen voor plaats, datum, locatie en deelnemers. 

De effecten die beoogd worden met de integratietour is dat mensen met een verschillende 

achtergrond zich nader tot elkaar keren en samen een gedeeld normbesef creëren.  

De integratietour wordt door heel de stad en door meerdere verschillende organisaties 

georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan schoolbanken, sportverenigingen, buurthuizen, 

maar ook kerken en moskeeën. De gesprekken vinden plaats in een kleine gemeenschap van 

mensen met uiteenlopende etniciteiten. Diversiteit in deze groep is van groot belang om 

zodoende de dialoog tussen zoveel mogelijk verschillende Rotterdammers te bevorderen. De 

integratietour is een middel om de dialoog in de stad aan te moedigen. Zo zijn er dan ook in 2015; 

103 gesprekken gevoerd, waaraan 1076 mensen hebben deelgenomen variërend van jonge 

deelnemers van tien jaar tot senioren van 90 jaar, organiseerden 32 instellingen een dialoog en 

waren er 33 nationaliteiten vertegenwoordigd (Rotterdam, 2015). De focus is hierbij gelegd op 
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lastig bespreekbare thema’s zoals discriminatie, emancipatie en gedeelde normen en waarden 

in Nederland (Rijnmond, 2016).  
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Hoofdstuk 6: Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten beschreven worden. De resultaten zijn beschreven aan de 

hand van de verkregen antwoorden uit de enquêtes en de interviews. De resultaten zijn verder 

geordend op de theoretische variabelen. 

6.1 Samenwerkingsverbanden 

De integratietour is in samenwerking met organisaties en burgers uitgevoerd. Er is ten eerste 

gekeken naar hoe de gemeente de organisaties heeft benaderd. Vervolgens is er gekeken naar 

hoe de organisaties de burgers hebben benaderd. Er zijn een aantal succes- en faalfactoren die 

van invloed zijn geweest op de samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en organisaties. 

Deze succes- en faalfactoren van samenwerkingsverbanden kunnen als niveau 0 worden gezien 

omdat het de basis vormt voor elke vorm van leren.    

6.1.1 Succesfactoren 

In dit onderdeel is er gekeken naar in hoeverre sprake is geweest van deze succesfactoren en hoe 

deze van toepassing zijn geweest op zowel de gemeente als de betrokken organisaties.   

6.1.1.1 Benadering van organisaties  

Met betrekking tot het versterken van organisaties is er vooral gevraagd naar de manieren 

waarop de gemeente haar organisaties heeft benaderd. Alle ambtenaren gaven aan dat ze op 

eenzelfde manier hebben getracht om de burgers en organisaties te benaderen. De ambtenaren 

gaven aan dat Rotterdam al een actief en sterk maatschappelijk middenveld heeft en in de 

meeste gevallen al sprake is van persoonlijke contacten met organisaties, omdat ze vooral 

werken met aanbestedingen en subsidies. Vanuit dat oogpunt kent de gemeente veel partijen en 

belangenorganisaties die zich bezighouden met integratie en emancipatie (Respondent A). De 

ambtenaren hebben een bepaald stappenplan gevolgd om het maatschappelijke middenveld 

optimaal te benaderen en te betrekken in het proces. Ten eerste is er een verkenningsronde 

gemaakt bij welzijnsorganisaties en belangenorganisaties in het algemeen (Respondent D).  Ten 

tweede is er getracht om de organisaties te benaderen die subsidiepartners van ons zijn en is er 
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gevraagd of ze dergelijke bijeenkomsten wilden organiseren. (Respondent C).  Als aanvulling 

hierop gaf een andere ambtenaar aan dat ze vooral via persoonlijke contacten deze organisaties 

hebben getracht te bereiken: ‘’We hebben persoonlijk contact opgenomen met sleutelfiguren die 

een grote rol spelen binnen de organisaties. Deze sleutelfiguren hebben niet alleen contact met 

de organisaties, maar bijvoorbeeld ook met de wijkbewoners” (Respondent B). Een respondent 

gaf zelfs aan dat de sleutelfiguren een zodanig grote rol spelen dat het vertrouwen van de 

organisaties kan winnen (Respondent B). Ten derde is er getracht om de organisaties en burgers 

te empoweren via de site. Respondent A gaf aan dat de integratietour gewoon openbaar op de 

site staat en in principe iedereen een aanvraag kan indienen.  

6.1.1.2 Benadering van burgers 

De betrokken organisaties hebben op meerdere verschillende manieren getracht om de burgers 

te bereiken en te versterken.  De meeste organisaties hebben net als de gemeente getracht om 

deelnemers te werven via persoonlijke contacten. De organisaties hebben op de volgende 

manieren deelnemers geworven: in persoon, mond tot mond, telefonisch, mails, blogs, 

nieuwsbrieven en folders. 

Persoonlijke benadering 

Wat als eerste opvalt is dat de meeste organisaties hebben gekozen om op een persoonlijke 

manier deelnemers te werven. Vier van de zes organisaties gaven aan dat ze meerdere methodes 

hebben gebruikt, maar dat in persoon en mond op mondreclame toch het meest effectief bleek 

te zijn. (Respondent G en I). Ook uit de enquête kwam heel duidelijk naar voren dat de meeste 

deelnemers zijn benaderd in persoon, via mond tot mond (57,8%).  

 

Telefonische benadering 

Twee van de zes organisaties gaven aan dat een loutere benadering via mail of telefoon niet 

voldoende is.  Zij gebruikten deze methoden in combinatie met elkaar om burgers te werven 

(Respondent E). Uit de enquête kwam naar voren dat 34,3% van de deelnemers telefonisch zijn 

benaderd. Benadering via de mail vond in 12.7% Van de gevallen plaats.   
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Bendaring via blogs, nieuwsbrieven en folders 

Met betrekking tot blogs, nieuwsbrieven en folders gaf alleen een enkele organisatie aan dat ze 

een grote groep volgers hebben. ‘’We hebben deze grote groep vooral in het begin bereikt door 

middel van blogs en later ook met nieuwsbrieven en folders (Respondent G).’’ Ook uit de enquête 

bleek dat het aantal deelnemers, dat via een folder is benaderd, relatief laag is. Slechts 3.9% van 

de deelnemers zijn via een folder benaderd. Respondent H geeft aan dat folders achterlaten, 

nieuwsbrieven uitdelen, of mails versturen simpelweg niet werkt. Wanneer organisaties of 

burgers in persoon en een op een benaderd worden is dat volgens hem veel effectiever dan een 

briefje uitdelen.   

 

Benadering van eigen netwerk 

Vijf van de zes organisaties hebben in de eigen kringen gezocht naar deelnemers. Slechts één 

organisatie heeft ook buiten de eigen kringen deelnemers geworven. Respondent F gaf aan dat 

ze recht toe, recht aan zijn geweest: ‘’We zijn gewoon op mensen afgestapt en hebben hen 

uitgenodigd voor een dialoog. We zijn niet een organisatie die alsmaar aan plannen doet, maar 

gewoon mensen benadert”.  

 

Eigen observatie 

Als onderzoeker heb ik waargenomen dat inderdaad de meest gekozen benadering mond tot 

mond is geweest, gevolgd door telefonische uitnodigingen. Tevens heb ik kunnen vaststellen dat 

een onpersoonlijke benadering via bijvoorbeeld folders nauwelijks tot niet heeft gewerkt. Uit 

eigen observatie bleek ook dat de organisaties inderdaad voornamelijk in de eigen kringen 

hebben gezocht naar deelnemers. 

6.1.1.3 Betrokkenheid 

De mate en soort van betrokkenheid van organisaties en burgers speelt een belangrijke rol 

binnen de samenwerkingsverbanden. Zodoende is er aan de ambtenaren en organisaties 

gevraagd in welk stadia van beleid de burgers werden betrokken. Respondent C gaf het volgende 
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aan: “Wij hebben bij de totstandkoming van de integratienota en de beleidsregel met allerlei 

maatschappelijke organisaties gesproken over wat belangrijke thema’s zijn, welke instrumenten 

er zijn en waar we op moeten letten. We hebben ze dus al bereikt in de fase van oordeelsvorming”. 

Respondent D zag dit meer als een verkenningsronde die is gemaakt bij de organisaties en burger. 

Er moet wel gezegd worden dat het meer een globale aftasting van het maatschappelijk 

middenveld is geweest in plaats van dat de burgers echt mochten meebeslissen. Dit blijkt uit de 

woorden van Respondent A waarin aangegeven wordt dat de integratietour als eerst is 

vastgelegd in de beleidsregel en er toen pas vorm aan is gegeven. ‘’De integratietour was een 

initiatief van de voormalige wethouder en is dan ook echt zijn programma. Wij zijn hierin meer 

het uitvoerende orgaan geweest. De burgers en organisaties zijn dus eigenlijk pas betrokken 

geweest tijdens de uitvoering van het beleid. Wij als gemeente hebben dan ook pas tijdens de 

uitvoerende fase van het beleid de samenwerking opgezocht met de burgers en organisaties 

(Respondent A)”. Respondent C bevestigt deze uitspraak door te stellen dat de partijen pas zijn 

benaderd toen het instrument er al lag. De burgers waren volgens hem meer mede- uitvoerders 

dan mede- beslissers.  

De organisaties vonden het jammer dat de burgers pas zijn betrokken bij de uitvoering van het 

beleid. Zij vonden dat ze veel meer mee moeten kunnen beslissen en mee moeten kunnen 

ontwerpen in plaats van alleen uitvoeren. De burgers kunnen en willen volgens hen ook een 

grotere bijdrage leveren. ‘’De gemeente moet veel meer middelen beschikbaar stellen en 

toegankelijker maken voor alle lagen van de samenleving (Respondent J).’’  

6.1.1.4 Wederzijds vertrouwen 

Met betrekking tot samenwerkingsverbanden doet de gemeente beroep op haar burgers, 

vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en andere publieke dienstverleners. Het is dan ook 

belangrijk dat er een wederzijds vertrouwen is tussen de gemeentelijke ambtenaren en de 

organisaties en burgers. Met betrekking tot wederzijdse vertrouwen zijn er twee vragen gesteld 

aan de respondenten. Ten eerste werd er gevraagd naar in hoeverre de gemeente kon 

vertrouwen op de kennis en kunde van de organisaties en burgers. Ten tweede werd er gevraagd 
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naar in hoeverre de gemeente vertrouwen ervoer vanuit de burgers en organisaties tijdens de 

samenwerking.  

Met betrekking tot in hoeverre de gemeente kon vertrouwen op de kennis en kunde van de 

burgers en organisaties is er op te merken dat de ambtenaren in het begin zeer voorzichtig en 

zorgvuldig zijn met het vertrouwen van organisaties. Respondent B gaf aan dat wij als gemeente 

zorgvuldig moeten handelen. ‘’Als er dan organisaties zijn waarbij je denkt van dit gaat niet goed 

lopen, dan moet je daar als de gemeente ook eerlijk en direct in zijn”. Er werd zelfs aangegeven 

dat het altijd een risico blijft of je de juiste organisatie wel vertrouwt. Tevens valt op dat eerdere 

ervaringen met organisaties een grote rol spelen met betrekking tot vertrouwen. Alle 

ambtenaren gaven aan dat het vertrouwen naar organisaties heel verschillend is. Dit heeft vooral 

te maken met dat de gemeente met veel verschillende organisaties samenwerkt. Ieder 

organisatie heeft een andere ervaring met de gemeente. Het vertrouwen van de gemeente 

“verschilt dan ook per organisatie. Ik probeer zelf naar die dialogen te gaan om te kijken hoe de 

organisaties het ervan af brengen. Ik treed als het ware dus op als controleur. Ik kijk dus naar wat 

de kunde en kennis van de organisaties zijn en kijk of de desbetreffende organisaties in staat zijn 

om deze dialogen te organiseren. Het is niet zo dat ik denk dat ik nooit naartoe hoef te gaan en 

dat het allemaal wel goed komt. Ik vertrouw dus de organisaties tot een bepaalde hoogte, maar 

niet altijd blindelings (Respondent A).’’ Een maatschappelijke organisatie bevestigde de woorden 

van de ambtenaar: “Mijn verdiensten waren in eerste instantie niet bekend bij de gemeente. 

Vandaar dat de ambtenaar in het begin twee keer langsgekomen is bij onze stichting (Respondent 

J).’’ Een belangrijke historie betekent dus veel voor de gemeente. Respondent E gaf aan dat de 

gemeente hen al jaren kent en dat het vertrouwen door de jaren heen sterk is gegroeid. De 

andere maatschappelijke organisaties hebben het echter wel veel positiever ervaren. Zij vonden 

juist dat ze door de gemeente “vrij zijn gelaten over de manier waarop we de dialogen insteken 

en de manier waarop we het mochten organiseren. Er is dus sprake van vertrouwen anders 

zouden we daarin niet zo vrij worden gelaten. De gemeente heeft niet controlerend opgetreden. 

Zo hebben we het niet ervaren althans (Respondent G).’’  
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Een ander reden die een rol speelde met betrekking tot het vertrouwen naar de organisaties toe 

heeft te maken met de grootte en professionaliteit van de organisaties: ‘’Zo ging het soms om 

kleine maatschappelijke organisaties die niet zo bedreven waren met hun administratie en niet 

eens een plan van aanpak konden schrijven waarbij ik ze dan moest helpen.  Daartegenover 

stonden grotere organisaties die heel professioneel waren en die prima zelf alles konden regelen 

(Respondent D).’’  

De organisaties zijn zich bewust van het feit dat de gemeente voorzichtig te werk gaat en dat er 

bepaalde verwachtingen zijn in de zin van tegenprestaties die geleverd moeten worden. 

Respondent F gaf dan ook aan: “Ik weet wat ik en wat de gemeente wilt. We hebben ons daarover 

uitgesproken en dat is het vertrouwen dan al op zich. Natuurlijk snap ik dat de gemeente een 

tegenprestatie verwacht. Je moet als organisatie wel kunnen leveren”. Respondent I stelt: “als 

organisatie moeten wij in deze samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid dragen om 

aan de eisen van de gemeente te voldoen. Het vertrouwen vanuit de gemeente naar ons toe hangt 

af van de gespreksverslagen die wij inleveren en de activiteiten die wij uitvoeren (Respondent I).’’ 

Met betrekking tot vertrouwen naar de gemeente toe waren alle organisaties het unaniem met 

elkaar eens dat er sprake was van een zeer hoge mate van vertrouwen. Dat blijkt ook uit de 

woorden van Respondent H: “Het vertrouwen vanuit mij was goed. Bij het indienen van de 

facturen en de afspraken die we hebben gemaakt met de gemeente werd het altijd allemaal 

netjes in orde gemaakt. Geen problemen ondervonden. De gemeente kwam altijd haar beloftes 

na.” Respondent J voegt hieraan toe dat ze als organisatie konden vertrouwen op de kennis en 

kunde van de gemeente. 

De ambtenaren bevestigden deze uitspraken van organisaties: Tot nu toe hebben wij geen signaal 

gehad van organisaties dat ze ons niet vertrouwen met betrekking tot de samenwerking en de 

realisatie van de dialogen (Respondent A).’’ Een ander ambtenaar ging een stap verder en gaf 

aan dat ze heel veel vertrouwen ervoeren vanuit de organisaties (Respondent D).’’ 
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6.1.1.5 Stimulerende prikkels 

Er zijn drie soorten prikkels om de participatie van burgers te vergroten. Namelijk: materiele 

prikkels, solidaire prikkels en expressieve prikkels. Met betrekking tot materiele prikkels gaat het 

in dit geval om een vergoeding van 250 euro per dialoog. Met betrekking tot solidaire prikkels 

gaat het om de sociale behoefte van mensen om met een diverse groep in gesprek te gaan. Met 

betrekking tot expressieve prikkels gaat het in dit geval om de behoefte om maatschappelijk 

betrokken te zijn. 

Materiele prikkels 

Met betrekking tot materiele prikkels is de gemeente ervan overtuigd dat het een zeer 

belangrijke rol speelt, maar niet de sluitende factor is (Respondent A). Vooral bij het benaderen 

van nieuwe organisaties is de materiele vergoeding een onderwerp waar over gesproken wordt. 

De ambtenaren maken ook met betrekking tot materiele prikkels het verschil tussen kleine en 

grote organisaties. Grote organisaties beschikken vaak over een eigen gebouw en eigen 

medewerkers die dus over de middelen beschikken om dergelijke dialogen te organiseren. De 

grotere organisaties kunnen volgens respondent D de kosten van een dialoog dragen. Ze 

beschikken namelijk meestal over een eigen ruimte en hebben genoeg middelen. Kleine 

organisaties zitten heel anders in elkaar. Kleine organisaties hebben meestal niet de middelen 

om een dialoog te organiseren. Ze beschikken bijvoorbeeld niet over een eigen ruimte en 

medewerkers. Zonder de vergoeding voor de dialogen is het dan ook niet mogelijk om 

bijvoorbeeld een ruimte te huren. Tevens zijn de kleine organisaties vaak afhankelijk van 

vrijwilligers. Ze zouden het dus heel moeilijk voor elkaar kunnen krijgen zonder die vergoeding. 

Respondent A denkt dat financiële prikkels zeker een belangrijke rol spelen. Respondent D 

bevestigd dit door te stellen dat materiele prikkels voor sommige organisaties zeker interessant 

zijn. Zonder een vergoeding zouden ze bijvoorbeeld geen reisvergoeding kunnen aanbieden. De 

vergoeding wordt door een andere ambtenaar gezien als net die extra prikkel zodat organisaties 

sneller geneigd zijn om een dialoog te organiseren (Respondent B).’’ Een organisatie deelde deze 

mening van de ambtenaar. Respondent J gaf aan dat er meteen wordt gevraagd hoeveel 

vergoeding er tegenover staat als er dialogen moeten worden gerealiseerd. Mensen vinden het 
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heel interessant maar willen het niet uit eigen zak betalen. Het is een heel belangrijk middel 

geweest. Het is dusdanig doorslaggevend geweest dat dat het beleid kan maken of breken. 

Wanneer de organisaties horen dat er een budget is, zijn ze veel sneller geneigd om te 

participeren.   

Een van de ambtenaren gaf aan dat het belang van de materiele prikkels vooral te maken heeft 

met de huidige bezuinigingen: “We zitten in een periode waar veel welzijnsorganisaties door de 

bezuinigen met veel minder moeten doen. Dus alle kleine beetjes helpen dan (Respondent D).’’ 

Een aantal organisaties konden zich sterk in de situatie herkennen. Zo gaf respondent H aan dat 

zonder de vergoedingen het niet mogelijk was geweest om de dialoogavond te organiseren. 

Vooral in deze tijden van schaarste en bezuinigingen.  

Een van de ambtenaren was echter sceptisch over dat materiele prikkels een grote rol zouden 

spelen voor de organisaties: “Je wordt er niet rijk van. De 250 euro per tafel is voor een zaal, eten, 

drinken en de mensen die er tijd in steken. De materiële prikkels zijn dus daarin niet 

doorslaggevend (Respondent C).’’ Deze bewering komt niet overeen met de beweringen van de 

andere ambtenaren.  

Met betrekking tot de organisaties worden de beweringen van de gemeente over het algemeen 

bevestigd. Met name kleine organisaties gaven aan dat het altijd fijn is om een vergoeding te 

ontvangen om zoiets mogelijk te maken. ‘’Zonder de vergoeding was het voor ons niet mogelijk 

geweest om de dialogen te organiseren. Het was een hele belangrijke prikkel voor ons 

(Respondent G, I).’’ Een andere organisaties was zelfs heel resoluut en gaf aan dat zij zonder de 

vergoeding geen dialogen kunnen en willen organiseren (Respondent E). Al met al waren alle 

kleine organisaties het met elkaar eens dat kleine stichtingen leven van fondsen, subsidies en 

donaties. ‘’Voor ons is elke bijdrage van groot belang. Het helpt ons bij het organiseren van 

activiteiten. Zonder de financiële vergoeding van de gemeente was het voor ons niet mogelijk 

geweest om de dialogen te organiseren (Respondent I).’’ Voor de kleine organisaties blijkt dus de 

financiële vergoeding een doorslaggevende factor.  
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Solidaire prikkels  

Met betrekking tot solidaire prikkels is er vooral gekeken naar in hoeverre er een sociale behoefte 

is geweest om met een diverse groep het gesprek aan te gaan over integratieonderwerpen. Er is 

met name getracht om inzichten te krijgen in individuele ontwikkelingen en of deze 

ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een betere manier van omgang met andere burgers van 

een andere etnische afkomst en andersdenkenden.  

 

De helft van de ambtenaren geeft aan dat deze behoefte een grote rol speelde om deel te nemen 

aan de dialogen. Er werd aangegeven dat veel mensen het leuk vinden om eens een keer met 

iemand anders over zulke onderwerpen te praten die ze normaal gesproken niet zouden spreken 

(Respondent A). Met betrekking tot individuele ontwikkelingen gaat het de gemeente vooral om 

het creëren van bewustwording van andersdenkenden en mensen met een andere achtergrond 

(Respondent C). De resterende ambtenaren gaven aan dat ze het heel moeilijk vinden om de 

individuele beweegredenen van mensen te bepalen. 

 

De organisaties geven aan dat ook zij hebben opgemerkt dat deelnemers het fijn vinden om 

nieuwe mensen te ontmoeten die ze normaal gesproken niet tegen zouden komen. Tevens wordt 

er aangegeven dat de deelnemers het fijn vinden als er diversiteit in de groep is. Dit geeft namelijk 

de kans om de ontmoeting aan te gaan met mensen die je niet altijd of even snel zou 

tegenkomen. Een vluchteling heeft bijvoorbeeld nooit met een Kaapverdiaanse gezeten etc. 

(Respondent E). ‘’Het is vooral een kans om elkaar te vragen wat de beweegredenen van mensen 

zijn om bepaalde dingen te doen (Respondent F).’’  

 

De deelnemers gaven aan dat in gesprek gaan met een diverse groep over 

integratieonderwerpen inderdaad de voornaamste reden was om deel te nemen aan een 

dialoog. Uit de enquête bleek dat 63,7 % van de deelnemers mee hebben gedaan aan een dialoog 

om in gesprek te gaan met een diverse groep over integratieonderwerpen.  
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Volgens de organisaties speelt nieuwsgierigheid ook een rol voor mensen om aan die sociale 

behoefte te voldoen.  ‘’Naarmate er gekeken wordt “naar de wijken, zien we dat er afgevraagd 

wordt waarom andere bevolkingsgroepen doen wat ze doen (Respondent F).’’ Een andere 

organisatie gaf aan dat nieuwsgierigheid een grotere rol speelt dan de meesten denken. 

Respondent I gaf aan dat de deelnemers niet gewend zijn om met onbekenden aan tafel te gaan 

zitten. ‘’De mensen die komen zijn vooral enorm benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij 

zo een dialoog. Het was een soort opluchtmoment om hun ei kwijt te kunnen”. De meeste 

organisaties zijn het met elkaar eens dat het zeker een belangrijke rol heeft gespeeld.   

 

Respondent H weet niet of dat echt het doel is van mensen om met elkaar in gesprek te gaan: 

‘’Wat ik wel weet is dat ze het heel positief ervaren als ze er zijn. Het is dus meer achteraf.’’ Een 

andere organisatie (Respondent J) deelde deze mening door aan te geven dat het vooral achteraf 

gezien leuk was om met mensen van verschillende komaf gesprekken aan te gaan. In het begin 

namen ze vooral deel om te kijken wat het nou allemaal was. Vervolgens kwamen ze vaker en 

ook nog naar andere bijeenkomsten. Ook hier komt die nieuwsgierigheid weer sterk naar voren.  

 

Eigen observatie 

Er is met de deelnemers het gesprek aangegaan over de beweegredenen om deel te nemen aan 

de dialoog. Deze gesprekken hebben zowel vooraf als achteraf plaatsgevonden. Als onderzoeker 

heb ik aan de hand van de vele gesprekken met deelnemers kunnen observeren dat deelname 

uit de sociale behoefte om met een divers groep het gesprek aan te gaan, één van de 

belangrijkste beweegredenen is geweest bij deelname aan de dialogen.  

 

Expressieve prikkels 

Met betrekking tot de expressieve prikkels is er met name gekeken naar in hoeverre het als 

belangrijk werd ervaren om dialogen te organiseren en te participeren, met in gedachte 

houdende van het dienen van een goed doel. Met goed doel wordt er gedoeld op de behoefte 

om maatschappelijk betrokken te zijn. Deze prikkel is aan te merken als een vorm van intrinsieke 

motivatie. 
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De ambtenaren geven allen aan dat het maatschappelijk betrokken zijn wel een prikkel kan zijn 

geweest voor mensen om dialogen te organiseren en te participeren. “Ik denk dat er een gedeelte 

is die zich zeker maatschappelijk betrokken voelt. Deze mensen doen het vooral uit eigen gevoel 

van verantwoordelijkheid en het gevoel hebben dat ze iets moeten en horen bij te dragen 

(Respondent A).’’ Een van de ambtenaren maakte echter wel een verschil tussen de organisaties 

en de deelnemers met betrekking tot de behoefte om maatschappelijk betrokken te zijn: “De 

deelname aan de integratietour is zeker afkomstig van de behoefte om maatschappelijk 

betrokken te zijn. Dit heb ik vooral bij de organisaties gezien. Bij de deelnemers ligt dat wat 

moeilijker (Respondent B).’’  Al met al waren de ambtenaren het met elkaar eens dat 

maatschappelijk betrokken zijn een grote rol speelde voor veel mensen. Een ambtenaar gaf zelfs 

aan dat er ook organisaties waren die aangaven dat ze geen vergoeding wilden, omdat ze het 

gewoonweg maatschappelijk belangrijk vonden om dit soort dialogen te organiseren 

(Respondent D).’’ Dit kwam overeen met de resultaten in de enquête. Maar liefst 50% van de 

deelnemers gaf aan dat maatschappelijk betrokken zijn de voornaamste reden was om deel te 

nemen aan een dialoog. 

 

De organisaties hadden verschillende meningen met betrekking tot de expressieve prikkels. Zo 

gaf een organisatie aan dat de mensen die afkomen naar de dialogen al op één of andere manier 

betrokken zijn bij de samenleving (Respondent E). Een ander organisatie keek vanuit een ander 

invalshoek naar de maatschappelijke betrokkenheid: ‘’De integratietour opent de wijkoogjes van 

mensen en maakt ze bewust worden van dat er veel meer is dan alleen hun eigen wereldje. Zo 

willen de mensen iets terug doen voor hun wijken en de maatschappij. Het is dus zeker een prikkel 

(Respondent F).’’ Een ander organisatie gaf aan dat de thema’s een belangrijke rol hebben 

gespeeld met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid: “mensen zien in dat het gaat 

om maatschappelijke vraagstukken. Mensen lieten ook blijken dat ze vooral maatschappelijk het 

nut van deze dialogen inzagen (Respondent G).’’ Al met al zijn de organisaties het met elkaar eens 

dat expressieve prikkels een grote rol hebben gespeeld” Echter moet er wel vermeld worden dat 

iedere organisatie het op zijn of haar eigen manier invulling heeft gegeven.  
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Eigen observatie 

Als onderzoeker heb ik ook geobserveerd dat maatschappelijk betrokken zijn een rol heeft 

gespeeld bij deelname aan de dialogen.   

 

Er zijn een aantal dingen naar voren gekomen die in eerste instantie niet verwacht werden. Er 

speelden namelijk meerdere prikkels een rol om deel te nemen aan de dialogen. De ambtenaren 

deelden deze extra prikkels in een aantal groepen en noemden dat er verschillende soorten 

deelnemers zijn: “De eerste groep zijn mensen die heel erg loyaal zijn aan diegene die hun 

uitnodigt. Dan heb je een sleutelfiguur in een wijk die veel betekent voor hun waardoor als die 

persoon ze uitnodigt ze altijd zullen komen. De tweede groep zijn mensen die het gewoon 

interessant en leuk vinden om bij een dergelijke dialoog aanwezig te zijn. Ik denk dat er ook een 

derde groep is die wanneer ze uitgenodigd worden denken van: nou ik ga wel en vervolgens zie ik 

daar wel wat ervan afkomt (Respondent A).’’ 

 

De organisaties geven aan dat er ook mensen zijn die zich al bevinden in de organisatie en geen 

besef hadden van het feit dat er een dialoog gehouden zou worden. “we komen hier altijd kaarten 

en nu we er toch zijn is er ons verteld dat we een dialoog aan zullen gaan. Die mensen heb je dus 

ook (Respondent C).’’ Een laatste groep mensen waar over werd gesproken, zijn meelopers. Zij 

moeten door anderen gestimuleerd worden om maatschappelijk betrokken en actief te zijn” 

(Respondent H). 

 

Eigen observatie 

Als onderzoeker heb ik vele gesprekken gevoerd met de deelnemers over de beweegreden om 

deel te nemen aan een dialoog. Ik heb geobserveerd dat er vele verschillende prikkels zijn die 

mensen ertoe doen bewegen om dergelijke dialogen te organiseren en te participeren. Zo zijn er 

ook een aantal beweegredenen vastgesteld die niet in de theorie naar voren zijn gekomen.  
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6.1.1.6 Organisatorische factoren 

Vanuit de organisatorische factoren wordt er vooral gekeken naar in hoeverre de gemeentelijke 

instellingen verenigbaar zijn met burgerparticipatie. Om de organisatorische factoren in beeld te 

brengen, is er gekeken naar in hoeverre er ruimte is voor samenwerking binnen de gemeentelijke 

en organisationele cultuur.  

De ambtenaren gaven allen aan dat er steeds meer ruimte is voor samenwerkingsverbanden in 

de huidige gemeentelijke cultuur. In de zin van organisatiecultuur worden steeds meer 

initiatieven genomen zoals Citylab en sociale ondernemerschap etc. (Respondent A). De 

ambtenaren zijn van mening dat ze het niet meer allemaal vanachter het stadhuis alleen kunnen 

regelen. Ze hebben het maatschappelijk middenveld en haar burgers steeds harder nodig. Vooral 

wanneer het gaat om onderwerpen zoals integratie, die de gehele samenleving aangaan. Een van 

de ambtenaren had een opmerkelijke kijk op wat als een belangrijke organisatorische factor 

gezien kan worden: “Alles komt door de bezuinigen. Voorheen was er veel geld beschikbaar 

waarbij de gemeente dan ook vooral beleidsmatig te werk ging. Tuurlijk was er wel contact met 

de stad maar nu heb je meer schouders nodig dan voorheen om die lasten samen te dragen. We 

vragen nu veel meer aan organisaties om samen de lasten te delen. We zoeken als het ware 

bondgenoten over de hele linie om samenwerkingsverbanden aan te gaan in de stad (Respondent 

D).’’  

 

De ambtenaren hadden een gedeelde blik op de recente ontwikkelingen. Ze gaven aan dat het 

gaat om een verschuiving en verplaatsing. De ambtenaren dachten dat steeds meer mensen 

ervan overtuigd raken dat de overheid het niet meer allemaal alleen kan doen. Het gaat steeds 

meer van government naar governance. Dit is ook terug te zien in alle officiële documenten 

waarin er over de overheid gesproken wordt als de faciliterende en terugtrekkende overheid. 

Daarnaast worden begrippen als coproductie, co-creatie, participatiesamenleving steeds 

belangrijker. De overheid realiseert dat het zich begeeft op een ingewikkeld veld met allerlei 

actoren die daarin een rol zouden kunnen spelen. Als er gekeken wordt naar wat dat betekent 

voor het handelen van individuele ambtenaren zijn er grote verschillen te zien.  De gemeente 
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probeert dan ook vooral de laatste tijd de deelname aan partnerships te stimuleren. De 

gemeente vindt de samenwerkingsverbanden dusdanig belangrijk dat het zelfs tot één van de 

speerpunten van beleid is gevormd.  

 

Echter is het nog wel zo dat het vooral gaat om afdelingen die al vaak te maken hebben met 

maatschappelijke thema’s. De ruimte voor samenwerkingsverbanden zijn nog lang niet even 

groot bij de andere afdelingen. Zo gaf respondent A aan dat er in andere teams, waar het op het 

eerste oog niet logisch lijkt om die samenwerkingsverbanden aan te gaan, er zeker nog veel te 

behalen is (Respondent A).  

 

Voor veel ambtenaren betekent dit dus een switch in hun werk. Er wordt aangegeven dat 

ambtenaren niet meer kunnen vasthouden aan traditionele praktijken en mee moeten gaan met 

de ontwikkelingen. De ambtenaren zijn in die zin zelfs genoodzaakt om deze switch te maken 

(Respondent A). Volgens hen is er sprake van een veranderende rolverdeling (Respondent C). Eén 

ambtenaar gaf aan dat zij er niet mee zit: “Ik heb er zelf geen moeite mee, het is dan ook mijn 

manier van werken. Ik denk ook dat het van belang is om contacten te leggen en te netwerken. 

Er moet kennis worden genomen van wat er leeft. Als je alleen maar achter je computer gaat 

zitten dan bereikt dat jou niet. Ik vind het zelfs een van de voorwaarden voor een ambtenaar om 

in samenwerking met het maatschappelijk veld en de organisaties om tot resultaten te komen. 

Daar ontkom je niet meer aan. De gemeente moet loslaten aan de oude gewoontes (Respondent 

B).’’  

 

Niet alle ambtenaren gaan er op dezelfde manier mee om. Niet iedereen is bedreven of voelt zich 

er gemakkelijk bij. Dat ze nu opeens afhankelijk zijn van partijen die zij niet gemakkelijk kunnen 

sturen, kan als afschrikwekkend worden ervaren. Dit is een uitdaging en iedere ambtenaar gaat 

daar anders mee om. Eén ambtenaar vond dat er nog wel een verschil zit tussen woord en daad. 

‘’Het staat dan heel mooi op papier maar in de praktijk is dat anders. Ik denk dat het sterk 

afhankelijk is van de drijfveer van de ambtenaar die betrokken is. Hoe goed kun je het onzekere 



90 
 

verdragen als ambtenaar? Je moet veel meer vanuit het netwerk denken opereren (Respondent 

C).’’ 

 

Met betrekking tot de organisaties valt op dat het sterk per organisatie kan verschillen. De 

organisaties gaven over het algemeen aan dat ze voortdurend zoekend zijn naar samenwerking. 

Hierbij zoeken ze met name de samenwerking op met andere organisaties en 

overheidsinstellingen (Respondent J). De organisaties gaven aan dat ze bewust de keuze hebben 

gemaakt om niet op een afzijdige manier te werk te gaan. Sociale betrokkenheid speelt een grote 

rol voor de organisaties. “Het zoeken naar samenwerking en het versterken van elkaar, doen we 

voortdurend (Respondent E).’’ Met name als het gaat om maatschappelijke organisaties is er te 

zien dat ze over het algemeen open staan voor samenwerkingsverbanden. Het heeft dus met 

name te maken met de doelgroepen van de organisaties (Respondent F). Deze sociale 

betrokkenheid heeft vele voordelen geeft een organisatie aan: “Wij zijn als stichting heel actief 

op zoek naar verschillende samenwerkingsverbanden waarbij we meer ervaring, kennis en 

netwerken kunnen opdoen (Respondent I).’’ Een andere organisatie gaf aan dat het niet alleen te 

maken heeft met de doelgroepen maar ook te maken heeft met de doelstellingen van de 

organisaties. “We hebben behoefte aan die samenwerkingsverbanden en zouden zonder niet onze 

doelen kunnen bereiken (Respondent G).’’ Een enkele organisatie vond de 

samenwerkingsverbanden dusdanig belangrijk dat ze het als hun bestaansreden zagen: “De 

bestaansreden van mijn organisatie is om de zelforganisaties te activeren en bij te staan. Ons 

organisationele cultuur bestaat enkel en alleen uit samenwerkingsverbanden. We proberen de 

verbinding tussen de verschillende organisaties te bevorderen. Ik merk ook dat ze door dergelijke 

verbanden samen sterker uit komen (Respondent H).’’ 

 

Echter moet er niet vergeten worden dat er nog genoeg andere organisaties zijn die geen 

behoefte hebben aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties of 

instellingen.  De organisaties kijken daarbij of het organisatorisch technisch wel nut heeft.  
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Daarnaast vinden de organisaties dat er ook een switch moet komen bij de organisaties die zich 

nog vasthouden aan het afzijdige en ingesloten manier van werken. Tevens vinden ze dat er nog 

steeds te veel organisaties zijn met een 9 tot 5 mentaliteit. “Wij als organisaties horen alle 

dagdelen van de week beschikbaar te zijn voor de Rotterdamse burgers (Respondent E). ‘’ 

6.1.1.7 Individuele factoren 

Vanuit de individuele factoren is op te maken dat de belangrijkste factor verwijst naar de 

bereidheid om deel te nemen aan deze samenwerkingsverbanden. Het gaat met name om 

persoonlijke factoren om deel te nemen aan de dialogen. Er zijn een aantal persoonlijke 

kenmerken onderzocht. Namelijk: sociaal kapitaal, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, religie en 

etniciteit.  

Met betrekking tot sociaal kapitaal waren de ambtenaren en de organisaties het met elkaar eens 

dat het een grote rol speelt als een persoonlijke factor. De ambtenaren vonden dat sleutelfiguren 

een zeer grote rol spelen in het maatschappelijk middenveld. De invloeden die sleutelfiguren 

uitoefenen op burgers is groot. Respondent A gaf aan dat een sleutelfiguur in een wijk veel 

betekent voor burgers, waardoor, als die persoon ze uitnodigt, ze altijd zullen komen. De 

organisaties vonden de invloed van sleutelfiguren zelfs de belangrijkste persoonlijke factor. “De 

belangrijkste persoonlijke factor is het netwerk van de sleutelfiguren (Respondent E)’’. Een andere 

organisatie vond ook dat sleutelfiguren en actievelingen vaker deelnemen aan de 

samenwerkingsverbanden. Hierbij nemen ze dan ook bijna altijd hun eigen netwerk mee. 

(Respondent H).’’ Eén van de ambtenaren gaf aan dat dit ook averechts kan werken: “…maar ik 

heb ook meegemaakt dat mensen geen idee hadden waarom ze het deden en waarom ze aan 

tafel zaten. Die mensen zijn dan bijvoorbeeld gevraagd door sleutelfiguren, maar dat ze dan geen 

woord geven, omdat ze niet weten waar het over gaat (Respondent B).’’   

Met betrekking tot leeftijd vond een van de ambtenaren dat jongeren toch meer geneigd zijn om 

deel te nemen dan ouderen. De andere ambtenaren vonden juist dat mensen van een 

middelhoog leeftijd vaker aanwezig waren bij zo een dialoog dan jongeren. Jongeren waren 

volgens hen moeilijk te bereiken (Respondent D). De ambtenaar gaf wel aan dat ze probeerden 
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zich ook te richten op studenten en jongeren om ervoor te zorgen dat zij ook betrokken zouden 

worden bij de integratietour. Het was dus wel een van de speerpunten van de gemeente. Deze 

bevindingen met betrekking tot leeftijd werden deels bevestigd door sommige organisaties. Ze 

gaven aan dat de jongeren een beetje afwezig zijn, tenzij er iets heel specifiek met jongeren wordt 

gedaan. “In het algemeen gaat het om dertigers, veertigers en vijftigers” (Respondent E). Uit de 

enquête bleek inderdaad dat wanneer er specifieke onderwerpen voor jongeren werden 

behandeld, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, jongeren sneller geneigd zijn om deel te 

nemen aan een dialoog. Zo bleek dat een aanzienlijk groot deel van de deelnemers onder en 

tussen de 18 en 30 oud waren (67,7%).  Slechts 32,4 % van de deelnemers waren dertigers en 

veertigers.   

Met betrekking tot geslacht merkten sommige ambtenaren op dat het vooral met de 

onderwerpen die behandeld worden te maken had. Thema’s zoals emancipatie, vrouwenrechten 

etc. trekken nou eenmaal meer vrouwen aan dan mannen. Ook met betrekking tot etniciteit 

waren vrouwen eerder bereid om te komen (Respondent D). De organisaties vonden echter dat 

geslacht niet een grote rol heeft gespeeld. Ze gaven aan dat er meestal zowel mannen als 

vrouwen aanwezig waren. Uit de enquête bleek ook dat met betrekking tot geslacht er een balans 

te zien was tussen mannen (50%) en vrouwen (50%).  

Met betrekking tot het opleidingsniveau vonden de ambtenaren dat het een grote rol speelde in 

de deelname. Ze waren van mening dat hoe meer kennis mensen van bepaalde zaken hebben, 

des te meer erover valt te praten (Respondent B). Uit de enquête bleek ook dat het vooral ging 

om hoogopgeleide HBO- en universiteitsstudenten (83,3%).  De organisaties vonden het juist 

leuk dat er gemengde groepen waren en niet alleen hoogopgeleiden of alleen laagopgeleiden. 

“Met betrekking tot opleidingsniveau was het ook heel divers. Van startkwalificatie tot aan 

universiteit. Dus enorm gemengd. Het was leuk om te zien dat bijvoorbeeld in het verschil van 

opleidingsniveau de deelnemers de gedachte hadden van ik kan niet in gesprek gaan met iemand 

van de universiteit et cetera, maar dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn (Respondent F).’’ Er 

waren enkele organisaties die van mening waren dat opleiding wel een rol zou hebben gespeeld. 

Dit had te maken met de doelgroepen van de organisaties. Zo merkte respondent G op dat er 
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voornamelijk hoogopgeleide deelnemers op afkwamen. Respondent I gaf dan weer het 

tegenovergestelde aan: “met betrekking tot opleidingsniveau hadden we zowel hoogopgeleiden 

als laagopgeleiden. Het was heel mooi om te zien dat door die mix van alle achtergronden er 

kennis en inzichten werden verkregen dan als je het alleen met hoogopgeleiden bijvoorbeeld zou 

doen. Er waren wel meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden.   

Met betrekking tot religie vonden de ambtenaren over het algemeen dat organisaties met een 

moslimachtergrond vaker en sneller bereid waren om samen te werken: ‘’We hebben geprobeerd 

om samen te werken met koepelorganisaties van kerken, maar die waren niet bereid voor een 

eventuele samenwerking (Respondent D). Eén van de organisaties had hier een andere kijk op. 

De organisatie vond dat met betrekking tot religie de plaatsbepaling een grote rol speelde: “Met 

betrekking tot religie is het ook sterk verbonden aan de gebieden waar de dialogen georganiseerd 

worden. Wanneer de dialogen in of in de buurt van een kerk worden georganiseerd zie je veel 

meer christelijken, gereformeerden etc. deelnemen (Respondent E).’’ De meeste organisaties 

deelden de mening van de gemeente niet. Zij vonden dat het met betrekking tot religie enorm 

divers was: ‘’Van atheïst tot moslim, van hindoestaan tot christelijk (Respondent F).’’  

De meest opmerkelijke verschillen zaten met name in de persoonlijke actoren rondom etniciteit. 

Er werd opgemerkt dat mensen met een migrantenachtergrond veel meer bereid waren om deel 

te nemen aan de samenwerkingsverbanden dan mensen met geen migrantenachtergrond. “Wat 

ik gemerkt heb is dat ik de gewone “Hollanders” veel minder heb gezien bij de reguliere dialogen 

(Respondent A).’’ De ambtenaren gaven aan dat mensen zonder een migrantenachtergrond 

moeilijker te bereiken zijn, omdat ze zich niet verenigen tot in tegenstelling met mensen met een 

migrantenachtergrond. “Mensen met een migrantenachtergrond zijn makkelijker te bereiken 

omdat ze zich verenigen (Respondent A).’’ In tegenstelling tot mensen die geen 

migrantenachtergrond hebben, zouden migrantenorganisaties eerder bereid zijn om deel te 

nemen dan andere organisaties. “We moesten meer autochtone organisaties rond de tafel 

krijgen. Hier liepen we in de praktijk sterk tegen aan. Ze hadden veelal geen interesse in zo een 

integratiedialoog. We hebben veel inzet gepleegd om die organisaties te betrekken maar er was 

heel weinig animo voor (Respondent D).’’ Ook uit de enquête bleek dat mensen met een 
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migrantenachtergrond (62,7%) eerder geneigd waren om deel te nemen aan de dialogen dan 

mensen zonder migrantenachtergrond (26,5%). Er werd door meerdere deelnemers aangegeven 

dat ze liever meer mensen van Nederlands komaf hadden gezien.  De deelnemers zouden 

nieuwsgierig zijn naar de standpunten van mensen met een Nederlands komaf over 

onderwerpen als discriminatie.  

Eigen observatie 

Ook als onderzoeker heb ik geobserveerd dat sleutelfiguren de voornaamste factor zijn geweest 

voor deelname aan de dialogen. Met betrekking tot geslacht was er een evenwicht te zien was 

tussen mannen en vrouwen bij deelname aan de dialogen. met betrekking tot opleiding heb ik 

gezien dat er meestal van alle opleidingsniveaus mensen aanwezig waren bij de dialogen. Tevens 

heb ik geobserveerd dat over het algemeen mensen met een islamitische achtergrond meer 

belangstelling toonden voor de dialogen dan mensen met een andere religie. Er waren met name 

mensen met een migrantenachtergrond aanwezig tijdens de dialogen.  

6.1.2 Faalfactoren  

Naast de vele voordelen van samenwerkingsverbanden zijn er echter ook een aantal faalfactoren 

waar rekening mee moet worden gehouden. Deze problemen kunnen zich met name voordoen 

wanneer de gemeenschap in de besluitvorming wordt betrokken. Er moet met name rekening 

gehouden worden met versnipperde en ongelijke groepen, onduidelijke rolverdeling, sociale 

uitsluiting, aansprakelijkheid, veeleisende prestaties en complexiteit van de 

integratievraagstukken. Echter is er nog een factor ontdekt die niet in de theorie beschreven is. 

namelijk; politiek.     

Met betrekking tot versnipperde en ongelijke groepen gaven sommige ambtenaren aan dat er 

zeker een grote verscheidenheid aan versnipperde en diverse groepen zijn in de Rotterdamse 

samenleving. De ambtenaren vonden dat dit enerzijds zorgde voor de diversiteit waarnaar ze op 

zoek zijn in de dialogen, maar anderzijds vonden zij het heel moeilijk om deze groepen bij elkaar 

te brengen. Zo gaf respondent D aan dat het grootste knelpunt waarmee zij te maken hadden de 

werving van diverse deelnemers was. ‘’Wij wilden verschillende mensen bij elkaar brengen, maar 
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in de praktijk bleek dat de organisaties veelal mensen bij elkaar brachten die vanuit de eigen 

kringen kwamen”. De ambtenaar duidt hierbij op dat de organisaties met name in de eigen vijvers 

hebben gevist en dezelfde soort mensen hebben geworven voor de dialogen. ‘’Het creëren van 

diversiteit in de groepen is een factor waar we continu tegen aan zijn gelopen. (Respondent C).’’ 

Sommige organisaties deelden deze mening van de gemeente. Zo gaven de organisaties aan dat 

de groepen die versnipperd waren een ander knelpunt betrof waar zij tegenaan liepen 

(Respondent E). Ook hier kwam het verschil tussen mensen met en zonder een 

migrantenachtergrond ter sprake. Zo gaf respondent F aan dat zij in het begin veel weerstand 

van de autochtone Nederlanders ervoeren. Die zaten volgens hem niet te wachten op een 

dergelijk dialoog.  

Met betrekking tot een onduidelijke rolverdeling vonden geen van de ambtenaren dat daar 

sprake van was.  Zo gaf respondent C aan: “mijn collega’s zijn heel duidelijk over de 

verwachtingen en tegenprestaties. In de relatie met de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering 

doen wij er alles aan om de rolverdeling helder te krijgen”. De organisaties waren het unaniem 

eens met de ambtenaren. De organisaties gaven aan dat een onduidelijke rolverdeling totaal geen 

rol heeft gespeeld (Respondent H).’’  

Met betrekking tot sociale uitsluiting gaven de meeste ambtenaren aan dat het geen rol heeft 

gespeeld. “Ik denk niet dat sociale uitsluiting een rol speelt omdat de dialogen open staan voor 

iedereen (respondent A).’’ Een enkele ambtenaar vond dat er wel sprake was van sociale 

uitsluiting. Zo vond respondent B dat sociale uitsluiting tegen moet worden gegaan en dat alle 

lagen van de Rotterdamse samenleving bereikt moeten worden. Doordat niet iedereen bereikt 

kan worden kan er sociale uitsluiting optreden” (Respondent B). De organisaties waren niet 

allemaal het met elkaar eens dat sociale uitsluiting geen rol heef gespeeld tijdens de dialogen. 

Een aantal organisaties gaven aan dat er wel sprake is geweest van sociale uitsluiting. “Met 

betrekking tot sociale uitsluiting bestaan de dialogen, maar uit tien personen. Dat betekent dat 

er selectief deelnemers uit een bepaalde groep worden gekozen. Dus je hebt wel te maken met 

sociale uitsluiting (Respondent E).’’  Een andere organisatie gaf aan dat er sociale uitsluiting kan 

ontstaan door een eventuele taalbarrière. “Met betrekking tot een aantal onderwerpen wilden 
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veel Turkse vrouwen wel meedoen als het in het Turks zou worden gehouden, maar niet in het 

Nederlands. We moeten juist ervoor zorgen dat deze groep gaat integreren. Ik wil de 

integratieonderwerpen juist met de mensen bespreken die daar het meest behoefte aan hebben, 

maar dat kon dus niet (Respondent H).’’  

Met betrekking tot aansprakelijkheid gaven alle ambtenaren heel duidelijk aan dat de 

verantwoordelijkheden goed zijn verdeeld en dat zowel de gemeente als de organisaties weten 

hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De gemeente heeft een faciliterende rol hierin. De 

gemeente heeft bepaalde kaders en richtlijnen geschetst. “Er moeten een minimumaantal 

mensen zijn, het moet in een rustige omgeving plaatsvinden en het moet ook wel een prettige 

sfeer zijn waar mensen zich goed bij voelden. Dus de organisatie lag vervolgens volledig bij de 

partijen (Respondent B).’’ De gemeente is verantwoordelijk voor het budget.  Met betrekking 

tot de werving van deelnemers, locatie, versnaperingen en indienen van factuur zijn de 

organisaties verantwoordelijk (Respondent B). Een ambtenaar gaf aan dat de grootste 

aansprakelijkheid zit bij de werving van deelnemers. ‘’Het vergt enorm veel tijd. Het is een 

tijdsinvestering om al die mensen te laten komen. De aansprakelijkheid speelt daar zeker een rol 

in (Respondent A).’’ De organisaties moesten in feite ook hun eigen gespreksleiders aanstellen, 

maar de gemeente heeft wel aangegeven dat zij daarin zouden willen voorzien mocht het de 

organisaties zelf niet lukken.  

 

De organisaties vonden over het algemeen dat de verantwoordelijkheden duidelijk waren en 

goed zijn verdeeld.  Zo gaf respondent F aan dat de verantwoordelijkheden en taken voor 

iedereen duidelijk waren. Ook als onderzoeker heb ik tijdens mijn observatie geen 

onduidelijkheid met betrekking tot aansprakelijkheid vernomen. Met betrekking tot de 

verantwoordelijkheden gaven echter bijna alle organisaties aan dat ze het enorm lastig vonden 

om met name deelnemers te werven. Eén van de organisaties was zelfs licht geïrriteerd. “Met 

betrekking tot de werving van deelnemers hebben we enorm veel knelpunten ervaren. De 

gemeente moet blij zijn dat er überhaupt mensen afkwamen op de dialogen en ze moeten minder 

streng zijn met betrekking tot de mensen die deelnemen (Respondent E).’’ Hierbij wordt er geduid 

op dat de gemeente een balans wilt hebben tussen mensen met en geen migrantenachtergrond. 
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Dit bleek in de praktijk echter heel lastig. Zo gaf respondent J aan dat zij vooral moeite hadden 

met het werven van Nederlandse deelnemers. ‘’Er zijn bepaalde onderwerpen die de Nederlandse 

deelnemers niet echt veel aangaan. Ze hebben met de meeste problematieken van de 

integratiethema’s niets ervaren.’’ 

 

Met betrekking tot veeleisende prestaties zijn de ambtenaren het met elkaar eens dat het een 

grote rol heeft gespeeld. Een ambtenaar gaf aan dat organisaties in het begin enorm enthousiast 

zijn. Zo zou de ene organisatie enthousiaster zijn dan de ander. Er waren ook organisaties die in 

het begin heel enthousiast waren, maar achteraf realiseerden dat ze de tijd er niet meer voor 

hadden, omdat het organiseren van dialogen enorm veel tijd en inzet vereist (Respondent A). De 

ambtenaren gaven ook aan dat het maken van een gespreksverslag soms te veeleisend werd 

ervaren door de organisaties: “De verslaglegging liep bij sommige organisaties te wensen over. 

Dan moet je daar weer achteraanlopen met telefoontjes, mails etc. (Respondent B).’’ De 

veeleisende prestaties werken twee kanten op. De ambtenaren die hoofdverantwoordelijke zijn 

van de integratietour vinden dat er meer personeel op ingezet moet worden. ‘’De uitvoering van 

dit soort dialogen vraagt heel veel persoonlijke aandacht en persoonlijke inzet. Veel mensen 

denken dat er een groot aantal ambtenaren bezig zijn met de integratietour, maar in principe heb 

ik het allemaal in mijn eentje moeten doen (respondent D).’’ Tevens gaven de ambtenaren aan 

dat er weinig middelen beschikbaar zijn en dat het hebben van een beperkt budget veel druk 

uitoefent op de prestaties. “We leven namelijk in een tijd waarin we met steeds minder middelen 

meer prestaties moeten leveren. Met een groter budget is er ook veel meer mogelijk en 

verminderd het de werkdruk (Respondent D).’’ Hieruit blijkt dus dat de ambtenaren met een grote 

werkdruk te maken hebben. Ze moeten targets halen met een beperkt aantal middelen. Alle 

organisaties vonden dat er inderdaad veeleisende prestaties werden verwacht door de 

gemeente. Deze veeleisendheid was met name toe te schrijven aan de eisen die gesteld werden 

rondom de werving van deelnemers. Er waren ook een aantal organisaties die moeite hadden 

met betrekking tot de eisen die gesteld werden rondom het invullen van de gespreksverslagen. 

Een van de onderdelen van de gespreksverslagen is het verzamelen van beeldmateriaal. Zo gaf 

Respondent F aan: “een ander knelpunt waar we tegenaan liepen was het beeldmateriaal. Niet 
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iedereen zit daarop te wachten. Dat er foto’s gemaakt worden of dingen opgenomen worden”. 

Een organisatie vond dat de gemeente te sturend was hierin. Zo heeft de organisatie dit zelfs 

aangekaart en aangegeven dat ze de eisen moeten bijstellen. Zij kreeg van de gemeente echter 

te horen dat het niet kon (Respondent H).   

 

Een opmerkelijk punt is dat voor een deel van de deelnemers de dialogen verplicht zijn gesteld. 

De dialogen zijn normaliter vrijblijvend, maar een organisatie gaf aan dat er een voorwaarde 

gesteld werd waarbij de deelname aan deze dialogen verplicht werd gesteld voor mensen met 

een uitkering (respondent I). Een ander opmerkelijk punt dat eerder door een ambtenaar 

aangegeven werd is het budget. Sommige organisaties deelden hun zorgen over het beperkte 

budget. Zo vond een organisatie dat het budget echt een knelpunt was. Een zaal regelen, catering 

etc. kost geld omdat ze niet over een eigen ruimte beschikken. De organisaties vond dat het 

budget te laag is om in alles te voorzien. Ze vinden dat de gemeente een groter budget 

beschikbaar moet stellen. Respondent J gaf aan dat “vooral wanneer de dialogen in de avond 

worden georganiseerd mensen iets verwachten in de vorm van avondeten. Met alleen koffie en 

thee kan het niet afgedaan worden. De zaal, catering en de andere benodigde faciliteiten moeten 

professioneel gedaan worden”. De organisatie geeft dus aan dat wanneer het budget beperkt is 

het afdoet van de professionaliteit. Met betrekking tot de prestaties moet er dus een gepast 

budget tegenover staan. Zo gaven de meeste organisaties aan dat het enorm veel tijd en inzet 

vergt om aan alle eisen te voldoen van de gemeente. “Het budget moet dan ook dermate ruim 

zijn zodat we aan alle eisen op een professioneel manier kunnen voldoen. Voor een bijeenkomst 

moesten we een zaal, catering, fotograaf, notulisten en een goede gespreksleider regelen die 

cultuursensitief is. Als dit allemaal professioneel aangepakt wordt, dan is dat niet goedkoop. Het 

is een uitdaging” (Respondent J). Het budget is zelfs zodanig belangrijk dat het een prikkel kan 

vormen om wel of geen dialogen te organiseren.  

 

Met betrekking tot complexiteit van de vraagstukken vonden alle ambtenaren dat het geen rol 

heeft gespeeld. Ze gaven zelfs aan dat het eerder het tegenovergestelde zou zijn en eerder een 

succesfactor is geweest dan een faalfactor. Respondent A gaf aan namelijk aan dat het 
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maatschappelijk een hot item is en mensen er juist graag over praten. ‘’Ik denk dat deze 

vraagstukken juist mensen kan enthousiasmeren om erover mee te praten. Het is altijd in het 

nieuws, is politiek interessant en iedereen heeft er wel een mening over. Iedereen heeft er wel iets 

mee.’’  

Bijna alle organisaties deelden deze mening van de ambtenaren niet. Ze vonden dat het in 

tegenstelling tot de ambtenaren wel degelijk een rol heeft gespeeld. Zo gaf Respondent E aan: 

“Ik heb vooral problemen gehad met de onderwerpen van de integratietour. Sommige 

onderwerpen zijn nog taboe natuurlijk.  Met onze achterban waren deze onderwerpen moeilijk 

bespreekbaar. Dat zorgde zeker voor complexiteit in de groep.” Respondent F gaf aan dat het 

vooral ging om onderwerpen zoals LHBT en religie. Dit zijn complexe kwesties. Echter had een 

van de organisaties een andere kijk op deze complexiteit. Zo gaf respondent G aan dat met 

betrekking tot de complexiteit van de vraagstukken het aan de manier ligt waarop het ingestoken 

wordt. “Ik kan mij wel voorstellen dat met betrekking tot de thema’s de samenstelling van de 

groepen wel kan verschillen. Het is dus heel themagericht.’’  

Sommige organisaties vonden het wel jammer dat de gemeente zo stug vasthield aan de 

vraagstukken en de voorwaarden die hieraan werden gesteld. Sommige organisaties ervoeren 

dit alsof de thema’s werden opgelegd in plaats van dat er een keuze uit kon worden gemaakt. 

“Complexiteit van de vraagstukken speelde een rol en er was weinig animo voor bepaalde 

onderwerpen. Tijdens het organiseren van de dialogen niet, omdat er aantal regels en thema’s 

aan zijn verbonden. Er moet goed uitgelegd worden dat de thema’s niet opgelegd worden, maar 

dat het een keuze is (Respondent H).’’  

Een factor waar gesproken over werd is de rol van de politiek. Twee van de ambtenaren vonden 

dat de politieke achtergrond van de integratietour een rol heeft gespeeld. Zo gaf een ambtenaar 

aan dat de integratietour een politieke achtergrond heeft. “We hebben een leefbaar wethouder 

die de integratietour heeft opgezet. Die politieke lading heeft gedurende de gehele uitvoering van 

de integratietour een rol gespeeld (Respondent D).’’ Er werd wel aangegeven dat het maar een 

kleine rol heeft gespeeld. De organisaties gaven aan dat ze de politieke achtergrond van de 
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integratietour geen rol hebben zien spelen. Ze waren wel op de hoogte van de politieke 

achtergrond, maar gaven aan dat het verder geen rol heeft gespeeld. 

Eigen observatie 

Als onderzoeker heb ik ook geobserveerd dat er in Rotterdam vele versnipperde groepen zijn en 

dat het heel veel inzet vergt om al deze versnipperde groepen bij elkaar te brengen. Ik heb ook 

geobserveerd dat de rolverdeling ten alle tijden duidelijk en helder was voor zowel de gemeente 

als de organisaties. Als onderzoeker ben ik tijdens mijn observatie in geen enkel geval sociale 

uitsluiting tegengekomen. 

6.2 Niveau 1: Reactie 

De reden om de evaluatie te doen is om te bepalen in hoeverre de integratietour effectief is 

geweest. Om dit te bepalen is de integratietour geëvalueerd op vier niveaus.   

Met betrekking tot reactie is er gekeken naar wat de respons van de deelnemers op de 

integratietour is geweest. Dit respons is vervolgens aangevuld met inzichten vanuit de gemeente 

en de organisaties om zodoende een totaalbeeld te krijgen van de reacties op het programma.  

Behoeftes van de maatschappij 

Met betrekking tot behoeftes is er gekeken of de integratietour een antwoord vormt op de 

behoeftes van de doelgroepen. De doelgroepen van het programma zijn alle Rotterdammers van 

alle lagen van de bevolking met diverse achtergronden, etniciteiten, leeftijden, geslacht, 

opleidingsniveau en religie. De behoeftes van de burgers zijn bepaald door middel van 

gesprekken die de wethouder heeft gevoerd met verschillende burgers (Respondent A).  

 

De organisaties gaven aan dat ook zij een verkenningsronde hebben gemaakt in de wijken en 

gevraagd hebben aan de burgers of er een behoefte was aan dergelijke dialogen. Zo gaf 

Respondent F aan dat: “Ik denk zeker dat er een behoefte is. Ook naarmate er gekeken wordt 

naar de wijken, zien we dat er afgevraagd wordt waarom andere bevolkingsgroepen doen wat ze 

doen. In plaats van een eigen beeldvorming te vormen is er met de dialogen nu de mogelijkheid 
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om het gesprek met elkaar aan te gaan. Daarbij kan er gevraagd worden aan elkaar wat de 

beweegredenen van mensen zijn”. Vooral wanneer de bedoeling van de integratietour uitgelegd 

werden hadden mensen behoefte om te kijken en te polsen over hoe andere mensen denken 

over bepaalde dingen (Respondent G).  

 

Het blijkt wel dat de organisaties pas zijn benaderd door de gemeente en dus aan de slag zijn 

gegaan toen het beleid al gevormd was en het instrument er al lag. Zo gaven de ambtenaren aan 

dat ze” de organisaties hebben gevraagd wat zij graag zouden willen doen en waar er behoefte 

is in hun doelgroep en waar zij geïnteresseerd in zouden zijn” (Respondent A). De organisaties 

hebben met name gekeken naar “waar ons achterban behoefte aan had (Respondent J).” Een 

van de organisaties vond echter dat de organisaties en de burgers niet voldoende zijn betrokken 

bij de vorming van het beleid.  Zo vindt de organisatie dat: “Voordat het beleid überhaupt 

ontwikkeld wordt, moet er eerst getoetst worden naar wat de behoefte van de Rotterdammers 

zijn. Er moet veel meer naar de mening van de Rotterdammers zelf gevraagd worden zodat zij het 

beleid mee kunnen ontwerpen en mee kunnen beslissen. Er moet veel meer vooronderzoek 

uitgevoerd worden waarmee het aanbod van de gemeente veel meer past bij de behoefte van de 

burgers. De burgers moeten gewoon veel eerder in het beleidsproces betrokken worden 

(Respondent H).”   

 

Vaststellen van de doelen 

De doelen van de integratietour zijn door de politiek bepaald (Respondent C). De integratietour 

is als eerst vastgelegd in de beleidsregel. Vervolgens is er vorm aangegeven. De integratietour 

was een initiatief van de voormalige wethouder “…en is ook echt zijn programma en hoe hij het 

bedacht heeft (Respondent A).” De doelen van de integratietour is “vastgesteld samen met de 

wethouder. Er is een pilot gedraaid en op basis van die pilot is er toen een target vastgesteld 

(Respondent A).” De wethouder heeft vervolgens een grote bijeenkomst georganiseerd waarbij 

de integratietour aangekondigd is. De ambtenaren gaven aan dat bij die bijeenkomst de doelen 

van de integratietour kenbaar zijn gemaakt. “Ik heb alle partijen die deel uit maakten van onze 

samenwerkingsverbanden uitgenodigd en samen deelgenomen aan die bijeenkomst. Het was een 
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hele drukke bijeenkomst met een groot aantal organisaties en partijen (Respondent D).” Bij deze 

bijeenkomst werd kenbaar gemaakt dat het doel van de integratietour is om de sociale en 

culturele integratie in de stad te bevorderen. Om dit doel te realiseren “zullen er kleine en grote 

bijeenkomsten worden gehouden in de stad waarbij Rotterdammers met verschillende 

achtergronden met elkaar in gesprek zullen gaan over integratieonderwerpen (Respondent D).” 

Deze bijeenkomsten zullen in de vorm van dialogen worden gehouden. “We hadden het streven 

om 150 dialogen per jaar te doen (Respondent C).”  

Om deze beoogde resultaten te bereiken is er de samenwerking opgezocht met verschillende 

maatschappelijke belangen- en welzijnsorganisaties. Om deze samenwerkingsverbanden aan te 

gaan is er zowel kennis beschikbaar gesteld vanuit de gemeente aan de organisaties als kennis 

vanuit de organisaties naar de gemeente toe. Vervolgens is er gekeken naar welke vaardigheden 

van belang waren om deze dialogen in goede banen te leiden.  

Vaststellen van de onderwerpen 

Aan de hand van de behoeftes en doelen zijn er bepaalde onderwerpen vastgesteld. Deze 

onderwerpen moeten voorzien in de behoeftes van de burgers en helpen bij het behalen van de 

doelen. De onderwerpen zijn vastgesteld om zodoende de sociale en culturele integratie in 

Rotterdam te bevorderen. In de ban hiervan zijn er onderwerpen vastgesteld die integratie raken. 

Het gaat om maatschappelijke vraagstukken rondom integratie die zich in de stad afspelen. De 

gemeente heeft ervoor gekozen om met name taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. 

“Deze onderwerpen vallen onder door ons vastgestelde vier beleidsterreinen die we hebben 

opgenomen in de beleidsregel namelijk; discriminatie, emancipatie, homo-emancipatie en basis 

op orde (Respondent A).” Uit de enquête blijkt dat de deelnemers vooral behoefte hebben aan 

het behandelen van discriminatie (52%), emancipatie (41.2%) en basis op orde (24,5%). De 

ambtenaren gaven aan dat het voornamelijk gaat om het bespreekbaar maken van deze 

integratieonderwerpen en zodoende de integratie te bevorderen tussen groepen die elkaar 

normaal gesproken niet zouden spreken. “De integratietour is bedoeld om juist mensen die niet 

vanzelfsprekend met elkaar in gesprek komen, te laten spreken over onderwerpen die schuren. 

Wat ik heel goed vind van de integratietour is om die moeilijke gesprekken met elkaar te kunnen 
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hebben over die taboeonderwerpen. Het gaat om onderwerpen die de Rotterdammers echt 

aangaan, waar zij tegenaan lopen of waar zij mee zitten (Respondent C).” Er werd opgemerkt dat 

het “niet alleen gaat om de integratie van nieuwkomers, maar ook om integratie van alle 

Rotterdammers onderling” (Respondent A). De ambtenaren hebben tevens de kaders van de 

onderwerpen vastgesteld. “We hadden een eerste opzet gemaakt van de gespreksonderwerpen 

en mogelijke stellingen die we zouden kunnen inzetten om het gesprek aan te wakkeren” 

(Respondent D).  

 

De organisaties konden vervolgens uit die eerder vastgestelde onderwerpen en stellingen kiezen. 

Zo gaf respondent J aan “We zijn benaderd en gevraagd door de gemeente om deze onderwerpen 

bespreekbaar te maken”. Deze voorwaarden worden tevens in de vorm van een handleiding naar 

alle organisatoren gestuurd die een dialoog willen organiseren.     

 

De organisaties gaven echter aan dat dit ook onderwerpen zijn waar zij zich vooral mee 

bezighouden. In die zin sluiten de onderwerpen van de gemeente klaarblijkelijk goed aan op de 

onderwerpen waar de organisaties zich mee bezighouden. Ook uit de enquête blijkt dat 92,2% 

van de deelnemers tevreden zijn met de behandelde onderwerpen. Sommige organisaties 

hadden wel moeite met een aantal onderwerpen. Dit heeft te maken met dat het soms ging om 

taboeonderwerpen die niet altijd even makkelijk te behandelen waren met de achterban van de 

desbetreffende organisatie. “Zo hebben we een dialoog over homoseksualiteit georganiseerd. De 

deelnemers bestonden alleen uit Marokkaanse vrouwen. Dit verliep niet soepel” (Respondent E). 

Een aantal organisaties hebben deze problemen tot een oplossing geholpen door “als er 

bijvoorbeeld meer organisaties of instellingen zijn die zich bezighouden met de integratietour, 

dan kunnen we deelnemers die specifieke onderwerpen belangrijk vinden, doorverwijzen naar die 

bijeenkomsten” (Respondent H). Bepaalde onderwerpen liggen dus blijkbaar gevoelig en zijn 

moeilijk om over te praten. Voor sommige onderwerpen “is er gewoonweg niet genoeg animo”. 

(Respondent H). Er waren ook een heel klein aantal deelnemers die aangaven dat ze al bekend 

waren met de onderwerpen en dat iedereen er inmiddels wel genoeg over weet. Ze hadden liever 
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onderwerpen behandeld die nog niet zo bekend zijn bij iedereen.  Zo zouden deze deelnemers 

bijvoorbeeld zelf liever een onderwerp willen kiezen.  

 

Selectie van deelnemers 

Met betrekking tot de selectie van deelnemers heeft de gemeente vier belangrijke beslissingen 

genomen. De eerste beslissing heeft betrekking op wie er allemaal profijt hebben van de 

integratietour. De gemeente heeft hierbij aangegeven dat alle delen en alle lagen van de 

samenleving profijt hebben van de integratietour. Er werd aangegeven dat sommige 

bevolkingsgroepen meer profijt hebben als anderen, maar dat dit niet betekent dat het minder 

belangrijk is om alle lagen van de samenleving te bereiken. Met betrekking tot de deelnemers 

gaat het er vooral om dat de “groepen niet mono etnisch mogen zijn” (Respondent B).  De 

ambtenaren gaven aan dat ze streven naar een heterogene groep waarbij er deelnemers 

aanwezig zijn van verschillende achtergronden, etniciteiten, leeftijden, geslacht, 

opleidingsniveaus en religies” (Respondent D).  

 

Ook uit de enquête blijkt dat 60.7% van de deelnemers, de samenstelling van de groep passend 

vonden bij de onderwerpen. Ook als onderzoeker heb ik geobserveerd dat bij de selectie van 

deelnemers er een heterogenen groep bij elkaar moet worden gebracht. De organisaties hebben 

de dialogen bij zoveel mogelijk mensen uitgezet om een zo divers mogelijke groep bij elkaar te 

brengen. Ze hebben dan ook met name geprobeerd om voor gemixte multiculturele groepen te 

zorgen. Zo gaven de organisaties aan dat “ze zorgen voor een gemixte groep waarbij de groep 

minstens uit vier, vijf, zes tot zeven diverse deelnemers bestaan met diverse achtergronden”. 

(Respondent E).  

 

De meeste organisaties hebben deelnemers specifiek geselecteerd opdat het deelnemers zijn die 

elkaar niet in het dagelijkse leven snel zouden aanspreken. Het is wel op te merken dat er enkele 

organisaties zijn geweest die zich niet specifiek hebben ingezet om voor een gemixte groep te 

zorgen terwijl dit een voorwaarde was voor het organiseren van dialogen. De desbetreffende 

organisaties waren bang omdat het anders te sturend zou zijn. “De samenstelling van de groepen 
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kwam van zelf. We hebben ons niet echt beziggehouden met het specifiek zorgen voor een diverse 

groep” (Respondent F). Tevens gaat het hier om organisaties die via via de werving van de 

deelnemers hebben gedaan waardoor ze niet altijd even bewust deelnemers hebben 

geselecteerd. Met betrekking tot het aantal deelnemers waren de meningen van de organisaties 

verdeeld. Sommige organisaties vonden het aantal deelnemers van "10 mensen per dialoog te 

veel. Er zouden maximaal 7 tot 8 deelnemers moeten zijn zodat er daadwerkelijk diepgaande 

gesprekken gevoerd kan worden en iedereen aan het woord kan komen” (Respondent H). Uit de 

enquête blijkt dat 13.7% van de deelnemers ook vonden dat er te veel tot veel te veel deelnemers 

waren.  

 

De tweede beslissing heeft betrekking op of de integratietour wel past in het gemeentelijk beleid. 

De integratietour is zoals eerdergenoemd een uitkomst van h3et beleidsregel Volwaardig 

Meedoen. De beleidsregel is weer op zijn beurt een uitkomst van de Integratienota van de 

gemeente. De Integratienota vloeit voort uit het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam. 

Alle ambtenaren gaven aan dat “de integratietour in samenspraak met de wethouder en het 

college is vormgegeven”. (Respondent C). Er is veel contact geweest tussen de ambtenaren en 

de wethouder in elk stadia van het beleid. De ambtenaren waren uiteindelijk verantwoordelijk 

voor de implementatie van het beleid. De organisaties zijn door zowel de wethouder als de 

ambtenaren op de hoogte gebracht van het beleid en dat de implementatie van het beleid in 

samenspraak met de organisaties uitgevoerd zal worden. 

 

De derde beslissing heeft betrekking op of de deelname aan de integratietour te alle tijden 

vrijblijvend moet blijven en niet verplicht gesteld moet worden. Alle ambtenaren hebben 

aangegeven dat deelname aan de integratietour geheel vrijblijvend is en vrijblijvend zal blijven. 

Het is niet verplicht om deel te nemen aan de integratietour. Tevens hebben de ambtenaren 

aangegeven dat ook de organisaties geheel vrijblijvend zijn in het organiseren van dialogen. Er 

zijn een aantal verplichte onderdelen van de integratietour, maar deze hebben geen betrekking 

op de deelname van zowel deelnemers als organisaties. De organisaties hebben ook aangegeven 

dat het in “in hun ogen te allen tijde vrijblijvend moet zijn. De deelnemers moeten zich niet 
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verplicht of geforceerd voelen om deel te nemen aan een dialoogbijeenkomst. Ze moeten daarin 

vrijgelaten worden”. (Respondent I). Uit de enquête blijkt ook dat alle deelnemers vrijblijvend 

hebben deelgenomen aan de dialoog. Ook als onderzoeker heb ik geobserveerd dat alle 

deelnemers geheel vrijblijvend en gratis mochten deelnemen aan de dialogen. 

 

De vierde beslissing heeft betrekking op of er een segregatie gemaakt moet worden tussen de 

deelnemers. De ambtenaren hebben met betrekking tot deze beslissing vooral gekeken naar de 

omgeving waarin de deelnemers zich bevinden. Alle ambtenaren vonden het heel belangrijk dat 

de deelnemers vrijuit konden spreken en hun mening konden geven. Om de deelnemers 

voldoende ruimte te geven zodat ze genoeg aan het woord zouden kunnen komen heeft de 

gemeente bepaald dat er een limiet werd gesteld op het aantal deelnemers per tafel. Zo heeft 

de gemeente bepaald dat de samenstelling van de groepen uit 8 tot 10 deelnemers mochten 

bestaan. Ook uit de enquête blijkt dat 72.5% van de deelnemers het aantal mensen per dialoog 

voldoende vonden. Er waren enkele organisaties die vonden dat dit een te grote groep zou zijn 

en dat wanneer er minder deelnemers aanwezig zouden zijn er diepere gesprekken gevoerd 

zouden kunnen worden. Er waren een klein aantal deelnemers (13.7%) die ook vonden dat de 

groep te groot was en niet iedereen voldoende aan het woord is gekomen (18.6%).  

 

De ambtenaren keken naar deze beslissing trouwens aan als het maken van een goede spreiding 

tussen de deelnemers in plaats van te denken in begrippen als segregatie. De ambtenaren 

vonden het “namelijk belangrijk dat er een goede spreiding zou zijn over de onderwerpen, over 

de gebieden en over verschillende organisaties over de gehele stad”. (Respondent C). Normaal 

gesproken werkt de “gemeente gebiedsgericht, maar in dit geval werd er onderwerp gericht 

gewerkt”. (Respondent A). Dat heeft volgens de ambtenaren niet goed uitgepakt. Zo 

organiseerden sommige organisaties in bepaalde gebieden meer dialogen dan andere 

organisaties in andere gebieden. Hierdoor werd er een hogere concentratie aan dialogen 

georganiseerd in bepaalde gebieden en werden er niet genoeg georganiseerd in andere 

gebieden. De gemeente moest hierin zelfs een paar organisaties limiteren met betrekking tot het 
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aantal dialogen. Zo wilden een aantal organisaties “eigenlijk meer dialogen organiseren, maar de 

gemeente had liever een spreiding van de dialogen over meerdere organisaties”. (Respondent E).  

 

De organisaties gaven aan dat ze aan de hand van het aantal deelnemers geprobeerd hebben om 

voor een goede spreiding van deelnemers te zorgen. Op deze manier hoopten ze voor een goed 

gemixte groep te zorgen. Een aantal organisaties hebben bijvoorbeeld “meerdere dialogen 

parallel aan elkaar georganiseerd zodat er meer tafels tegelijk waren op een avond. We hebben 

de deelnemers per tafel verspreidt en op die manier diversiteit in de groep gezorgd” (Respondent 

G). Een voorbeeld hiervan is de Ramadan tent waarbij er tien dialogen op een avond werden 

georganiseerd. De organisatoren verspreidden de deelnemers bij binnenkomst over de 

verschillende tafels om op die manier voor gemixte groepen per tafel te zorgen.  

 

Bepaling van het schema 

Met betrekking tot de bepaling van het schema is er gevraagd naar drie componenten namelijk; 

de deelnemers, de beleidsmakers en de beste omgeving om te leren. Een belangrijk besluit dat 

genomen is betreft de periode, datum en tijd waarin de deelnemers in staat worden gesteld om 

te participeren aan de dialogen. De beleidsmakers hebben de organisaties en organisatoren, met 

betrekking tot de periode, datum en tijd waarin de dialogen moesten worden gehouden, volledig 

vrijgelaten.  

 

Het bepalen van het schema lag volledig bij de organisaties zelf. De organisaties moesten deze 

componenten wel van tevoren doorgeven aan de gemeente zodat er een duidelijk beeld gevormd 

kon worden door de ambtenaren. Zo gaven de ambtenaren aan dat ze “bedacht hebben van dat 

we eerst een overzicht wil hebben van de onderwerpen, deelnemers, datum, tijdstippen en 

locaties zodat het duidelijk voor ons is. Dit zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan” (Respondent A). De organisaties zijn ook volledig vrijgelaten in het maken van een keuze 

om bijvoorbeeld een eenmalige dialoog te organiseren met een hoge concentratie aan 

deelnemers of een intensieve week van dialogen beschikbaar te stellen. Zo gaven de ambtenaren 

aan dat het bepalen van het schema van de dialogen wordt door de organisaties zelf bepaald. 
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“Die mogen het helemaal zelf aangeven. Er kunnen meerdere dialogen tegelijk of op verschillende 

tijdstippen georganiseerd worden” (Respondent D). Ook als onderzoeker heb ik geobserveerd dat 

de organisaties volledig vrij zijn gelaten met betrekking tot het bepalen van het schema. 

 

De ambtenaren hebben ook rekening gehouden met de duur van de dialogen. Zo hebben de 

beleidsmakers vastgesteld dat een dialoog ongeveer “anderhalf tot twee uur mag duren” 

(Respondent C). Dit zou volgens de ambtenaren voldoende moeten zijn om verdiepende 

gesprekken te kunnen voeren waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om aan het woord te 

komen. Het was wel op te merken dat de ambtenaren hier best flexibel in waren. Zo vonden ze 

het niet erg wanneer een dialoog iets langer duurde dan gepland. Er moest wel rekening mee 

gehouden dat het niet te lang of te kort duurde. Uit de enquête blijkt dat 37.3% van de 

deelnemers de tijdsduur voldoende vonden. Uit de enquête blijkt dat een aanzienlijk groot deel 

van 62.8% van de deelnemers vonden dat er genoeg ruimte was voor iedereen om aan het woord 

te komen.  

 

Ook als onderzoeker heb ik geobserveerd dat er voldoende tijd was voor iedereen om aan het 

woord te komen. Met betrekking tot de duur van de dialogen waren de meningen van de 

organisaties en deelnemers verdeeld. Zo gaven enkele organisaties aan dat “wel op zijn minst die 

anderhalf uur nodig is om een goede dialoog te houden. Langer dan anderhalf uur zou weer niet 

productief zijn”. (Respondent H) terwijl andere organisaties het hier weer niet mee eens waren 

en vonden dat anderhalf uur juist veel te kort is om diepgaande gesprekken te kunnen voeren en 

waarbij iedereen aan het woord kan komen. Bijna de helft van de deelnemers (49.1%) vonden 

ook dat de dialogen te kort duurden. Er werd door een aantal deelnemers aangegeven dat ze 

graag langer hadden willen doorgaan en dat anderhalf uur lang niet genoeg is om verdiepende 

gesprekken te voeren. De deelnemers vonden het jammer dat het zo kort duurde. Er werd door 

een deelnemer opgemerkt dat ze net pas waren opgewarmd en de tijd al om was. Een groot deel 

van deze deelnemers gaven aan dat ze na afloop van de dialoog nog uren hebben nagepraat. 

 



109 
 

Een ander component waar rekening mee werd gehouden is het tijdig en goed door 

communiceren van het schema aan de deelnemers. De organisaties gaven aan dat ze bij het 

bepalen van het beste schema ingespeeld hebben op de behoefte van de deelnemers, de 

organisatoren en de ambtenaren. De organisaties hebben voornamelijk de dialogen 

georganiseerd afhankelijk van wanneer de deelnemers kunnen. Ze speelden in op de agenda’s 

van de deelnemers.  

 

Het was op te merken dat een enkele organisatie een stap verder nam en aangaf dat ze zelfs “drie 

dagdelen, 24 uur, zeven dagen beschikbaar zijn. Wij kunnen het op ieder moment van de dag, 

elke dag organiseren.” (Respondent E). Deze desbetreffende organisatie was kritisch op andere 

organisaties die een negen tot vijf mentaliteit hanteren. Tevens gaven bijna alle organisaties aan 

dat ze de dialogen vooral “doordeweeks, in de avonden en voor of na etenstijd hebben gehouden” 

(Respondent F). Er is gekozen om het doordeweeks te doen, omdat de mensen dan sneller 

geneigd om deel te nemen aansluitend na hun werk dan in plaats van een hele zaterdag of zondag 

vrij te maken. De mensen hebben meestal in de weekenden al het een of ander staan.” 

(Respondent G).  Er is gekozen om het in de avonden te doen, omdat de deelnemers overdag 

bijvoorbeeld werken of studeren. Er is gekozen om het voor of na etenstijd te doen, omdat er 

niet volle maaltijden aangeboden kon worden. Het schema is dus geheel aangepast aan de 

beschikbaarheid van de deelnemers. Met betrekking tot de setting van de dialogen zijn er grote 

verschillen te zien tussen sommige organisaties. Zo heeft de ene organisatie het in een kleine 

informele setting gedaan terwijl een andere organisatie er een evenement van heeft gemaakt. 

Sommige organisaties hebben er dan weer op hun beurt voor gekozen om er een dialoogavond 

van te maken.  

 

De organisaties hebben ook rekening gehouden met de ambtenaren. De organisaties gaven aan 

dat ze in goed overleg met de gemeente hebben gekeken naar de mogelijkheden met betrekking 

tot het aantal dialogen en de periode waarin deze georganiseerd zouden worden. Zo heeft een 

van de organisaties bijvoorbeeld afgesproken met de gemeente om “een keer in de maand een 

dialoog te organiseren. De deelnemers wilden meer dialogen dan een keer in de maand. We 
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hebben toen alsnog grote aantallen gesprekken georganiseerd. Deze grote aantallen gesprekken 

hebben we toen uitgesmeerd per kwartaal” (Respondent F). Tevens hebben de organisaties ook 

rekening gehouden met het schema van ambtenaren die optreden als gespreksleider. Als er 

bijvoorbeeld een dialoog in het weekend wordt gehouden moeten de organisaties wel rekening 

houden met dat “de gespreksleiders vanuit de gemeente Rotterdam waarschijnlijk aan het 

genieten zijn van hun weekend. Er zijn natuurlijk wel hoge uitzonderingen gemaakt. Zo hebben 

we een ramadan tent op een zaterdag gehad waarbij er toen tien collega’s van mij als 

gespreksleider aanwezig waren” (Respondent A). 

 

Selectie van faciliteiten 

Met betrekking tot selectie van de faciliteiten is er gekeken en gevraagd naar het comfort en 

gemak. Er is gekeken naar een aantal factoren zoals; de ruimte, meubilair, geluidsoverlast, 

afstanden, pauzes en versnaperingen. Bijna alle ambtenaren hebben een aantal voorwaarden 

gesteld met betrekking tot de faciliteiten waar de organisaties en organisatoren rekening mee 

moeten houden. Zo zijn de organisaties verantwoordelijk “voor het regelen van een rustige plek, 

genoeg stoelen, het klaarzetten van koffie, eten en drinken” (Respondent A). De ambtenaren 

gaven aan dat ze dit in het begin van het programma hadden bedacht. Ze vinden immers dat 

deelnemers goed ontvangen moeten worden en een stille plek moeten regelen waar in alle rust 

de dialogen plaats kunnen vinden. Deze voorwaarden worden in de vorm van een handleiding 

naar alle organisatoren gestuurd die een dialoog willen organiseren.  

 

Echter liet een van de ambtenaren deze beslissingen aan de organisaties zelf over. De 

desbetreffende ambtenaar vond het inhoudelijke deel belangrijker dan de faciliteiten. Volgens 

de ambtenaar moeten de organisaties zelf zorgen voor een goede selectie van passende 

faciliteiten. “Ik bepaal niet of er eten en drinken moet zijn. Wij vragen alleen van waar gaan jullie 

het over hebben en zijn er gespreksleiders aangesteld?” (Respondent C). Met betrekking tot de 

afstand van de locaties gaven alle ambtenaren aan dat de dialogen door de gehele stad worden 

gehouden. Het moet wel in Rotterdam plaatsvinden. De ambtenaren gaven zelf aan dat wanneer 
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organisaties niet beschikken over een eigen ruimte of niet in staat zijn om een ruimte te vinden, 

er gebruik gemaakt kon worden van ruimtes van gemeentelijke gebouwen.  

 

Met betrekking tot het vinden van een geschikte ruimte hebben sommige organisaties 

aangegeven dat ze met name de samenwerking met andere organisaties hebben opgezocht die 

bereid waren om ruimtes beschikbaar te stellen voor het houden van dialogen. Het gaat hierbij 

met name om kleinere organisaties. Grote organisaties hadden meestal wel eigen ruimtes 

beschikbaar waar dialogen gehouden konden worden. Zo gaf respondent E aan dat “wij 

organiseren die dialogen op wijkniveau. Wij hebben in Alexander een eigen gebouw waar we 

gebruik van hebben gemaakt. Wanneer we in andere wijken dialogen organiseren maken we vaak 

gebruik van wijkgebouwen. Hier in Noord werken we bijvoorbeeld samen met een andere 

organisatie en gebruiken we hun ruimtes om de dialogen te organiseren”.  

 

De organisaties die samenwerkten verdeelden onderling de verantwoordelijkheden. De kleinere 

organisaties hebben de samenwerking opgezocht met een aantal grotere organisaties. Zo gaf 

respondent F aan dat ze “er samen voor gezorgd hebben dat de dialogen in hun programma zou 

passen. Wij regelden dan weer op ons beurt het eten en drinken. Wij hebben toen ook het budget 

die we hebben gekregen van de gemeente samen met de andere organisatie de onkosten 

vergoed. Het was fijn geregeld”. Een ander organisatie gaf aan dat ze het geluk hadden dat een 

van de werkgevers van hun collega’s een ruimte beschikbaar had gesteld voor een prima tarief. 

“Het was een mooie zaal met stoelen en tafels etc. Daarnaast ken ik een cateringbedrijfje die 

lekkere hapjes maakt. We hebben dat bedrijfje ingeschakeld. Op deze manier hebben we het 

opgezet” Respondent G).  

 

Er waren ook een aantal organisaties die gebruik hebben gemaakt van de buurthuizen in de 

wijken. Hieruit blijkt dat de organisaties zeer creatief zijn omgegaan met het regelen van 

geschikte ruimtes voor de dialogen. Zo hebben een aantal organisaties dus de samenwerking met 

elkaar opgezocht, terwijl andere organisaties gebruik hebben gemaakt van persoonlijke 

contacten, buurthuizen en wijkgebouwen. Grotere organisaties kampten niet met deze 
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problemen omdat ze in de meeste gevallen wel eigen ruimtes hadden waar de dialogen werden 

gehouden. Uit de enquête bleek dat 69.6% van de deelnemers tevreden waren over de 

aangeboden faciliteiten. De meeste deelnemers gaven aan dat de dialogen in een prima setting 

was waarbij ze in een ruime kamer in alle stilte het gesprek met elkaar konden aangaan. Ook 

waren ze tevreden met de aangeboden versnaperingen. Er waren echter ook een aantal 

deelnemers (7.9%) die niet helemaal tevreden waren. Zo vonden een aantal deelnemers, dat 

gezien de aantal deelnemers die aanwezig waren, er een grotere ruimte kon worden geregeld. 

Tevens vonden ze het warm waardoor het moeilijk was om te concentreren op de gesprekken. 

Er werd door een andere deelnemer opgemerkt dat ze met betrekking tot versnaperingen wel 

meer als koffie en thee hadden willen zien. De dialoog nam rond etenstijd plaats waardoor de 

deelnemer vond dat er in ieder geval bijvoorbeeld een paar broodjes mochten worden 

aangeboden. Als onderzoeker heb ik geobserveerd dat er inderdaad bij de meeste dialogen 

meestal koffie, thee en bijvoorbeeld koekjes werden aangeboden. Er waren echter ook bij een 

aantal dialogen, die bijvoorbeeld op de universiteit werden gehouden, broodjes en frisdrank 

aangeboden. 

 

Selectie van gespreksleiders 

Met betrekking tot de selectie van gespreksleiders is er gekeken naar een aantal factoren. De 

ambtenaren gaven aan dat in principe de organisaties verantwoordelijk zijn voor het regelen van 

gespreksleiders. De organisaties werden echter ook in de mogelijkheid gesteld om gebruik te 

maken van gespreksleiders van de gemeente. “Op deze manier proberen wij de organisaties het 

makkelijker te maken met het regelen van een gespreksleider” (Respondent C).  

 

Het hebben van een goede gespreksleider is van cruciaal belang volgens de ambtenaren. De 

ambtenaren gaven aan dat ze een “poel van gespreksleiders hebben gevormd. Een 

gesprekleiderspoel wordt het ook wel genoemd. Deze gespreksleiders kunnen bijvoorbeeld 

ingezet worden bij kleine organisaties die meestal zelf geen gespreksleider in huis hebben. De 

gespreksleiders zijn collega’s van mij die zich vrijwillig melden om als gespreksleider ingezet te 

kunnen worden” (Respondent A). Hieruit blijkt dus dat er geen externe gespreksleiders zijn 



113 
 

aangesteld en dat er beroep wordt gedaan op andere ambtenaren en collega’s om op te treden 

als gespreksleider. Zo hebben de meeste ambtenaren zelf ook opgetreden als gespreksleider. 

Hieruit blijkt de toewijding en betrokkenheid van de ambtenaren. Een ambtenaar merkte op dat 

dit te maken had met het budget. Er is geen extra geld uitgegeven aan gespreksleiders wegens 

het beperkte budget.  

 

De ambtenaren gaven aan dat er wel voorwaarden zijn gesteld aan de gespreksleiders. Ze moeten 

over uitzonderlijke kwaliteiten beschikken zodat ze in staat zijn om de dialogen in goede banen 

te leiden. Zo zijn de gespreksleider geselecteerd vanuit de sprekersacademie van de gemeente. 

Deze sprekersacademie bestaat uit mensen die vaak optreden als gespreksleider, dagvoorzitter 

etc. Bij deze academie krijgen de gespreksleiders allerlei gesprekstechnieken aangeleerd. De 

ambtenaren gaven aan dat ze “deze collega eerst naar een dialoog laten gaan met een wat meer 

ervaren gespreksleider zodat ze kunnen kijken naar hoe ze het ervaren. Daarnaast geven we de 

gespreksleiders gesprekstrainingen en andere benodigde trainingen, zodat we er zeker van zijn 

dat de gesprekstechnieken up to date zijn. Er is dus wel sprake van een bepaalde mate van 

professionaliteit. De gespreksleider is namelijk een beslissende factor in een dialoog (Respondent 

A).  

 

Hieruit blijkt dat de gemeente enorm veel belang hecht aan de waarde van goede gespreksleiders 

in een dialoog. Tevens hechten de ambtenaren veel waarde aan professionaliteit. De 

gespreksleiders moeten volgens de ambtenaren goed kunnen luisteren naar de mensen en het 

gesprek in toom kunnen houden wanneer het temperament oploopt. Ze moeten dus het gesprek 

echt leiden zonder te sturen. Een van de ambtenaren gaf aan dat hij bij een van die 

trainingsdagen is geweest. “Een van de dingen die werden behandeld was bijvoorbeeld de 

omgang met mensen en het gesprek wanneer er hele heftige discussies ontstaan, wanneer 

mensen boos worden of elkaar totaal niet begrijpen” (Respondent C).  

 

Een van de andere ambtenaren merkte op dat, al is het vanzelfsprekend, de gespreksleiders ook 

goed Nederlands moeten kunnen spreken. Dit heeft volgens de ambtenaar te maken met dat er 
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mensen van verschillende culturen aan tafel zitten waarbij de gedeelde norm Nederlands is. Dit 

zijn een aantal technische kanten waarnaar gekeken is. Er zijn ook een aantal morele kanten waar 

rekening mee is gehouden. Zo werd er aangegeven dat “als een gespreksleider niet sociaal en 

vooringenomen is en vooroordelen zou hebben dan zou dat niet kunnen natuurlijk” (Respondent 

A). Verder gaven de ambtenaren aan dat een gespreksleider scherp moet zijn en de deelnemers 

moet kunnen motiveren om zich uit te spreken over hun eigen mening. Verder moeten de 

gespreksleiders ervoor zorgen “dat iedereen deelneemt aan de discussie en in de mogelijkheid 

wordt gesteld om aan het woord te komen” (Respondent B). Een van de ambtenaren merkte op 

dat deze collega’s intrinsiek enorm gemotiveerd zijn. Zo gaf respondent D aan dat: “dit collega’s 

zijn met verschillende talenten die goed en gedreven zijn en zich graag willen inzetten als 

gespreksleider. Ze offeren van hun eigen tijd en energie op. Dit zijn mensen die het zelf ook heel 

leuk en interessant vonden om mee te doen aan de integratietour. Daarnaast hebben mijn 

collega’s geen cent ontvangen voor hun werk als gespreksleider” (Respondent D). Volgens de 

ambtenaren was de intrinsieke motivatie van de collega’s de belangrijkste en misschien wel de 

enige reden om op te treden als gespreksleider. 

 

De meeste organisaties hadden eigen gespreksleiders in huis en geen behoefte hadden aan 

gespreksleiders die door de gemeente aangeleverd werden. Ze gaven aan dat ook de “eigen 

gespreksleiders een cursus hebben gedaan en heel goed zijn in het voeren van dialogen. Deze 

collega’s van mij zijn dan ook daarvoor opgeleid.” (Respondent G). Hieruit blijk dat ook de 

organisaties een aantal voorwaarden hebben gesteld aan de eigen gespreksleiders. Zo moesten 

de gespreksleiders neutraal zijn en zonder vooroordelen het gesprek leiden. De gespreksleiders 

moesten in staat zijn om makkelijk het gesprek aan te gaan met de deelnemers zonder een eigen 

voordeel te vellen en het gesprek in goede banen leiden. Ze moesten de doelgroep kennen en 

over enige ervaring beschikken zodat “ze weten wat er op hun af kan komen en wat ze moeten 

verwachten. Hoe het eruit ziet en hoe je het moet monitoren. We hebben gekeken wie er ervaring 

en affiniteit mee heeft” (Respondent G). De organisaties kenmerkten hun collega’s zelfs als 

professionals op dit gebied. Ze vinden het namelijk belangrijk dat er een bepaalde kwaliteit 

geleverd worden. Deze organisaties vonden het ook belangrijk dat de gespreksleider over 
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empathisch vermogen en interculturele kennis beschikte en cultuursensitief was. Deze 

organisaties “keken ook of ze iets hadden met de doelgroep en de wijk. We hebben de 

gespreksleiders voornamelijk zelf aangesteld. We wilden gespreksleiders die bekend waren bij 

onze deelnemers. We hebben gemerkt zodra we iemand van buiten inschakelden dat er een 

andere houding en manier van praten was” (Respondent F).  

 

Een aantal organisaties waren het hier niet mee eens. Ze vonden het juist mooi om te zien dat de 

gespreksleiders door de bewoners en andere deelnemers niet als ambtenaar werden gezien.  

Het is wel op te merken dat de gespreksleiders van deze organisaties meestal vrijwilligers zijn die 

al aangesloten zijn bij de organisatie. Het gaat in alle gevallen om collega’s die ervaren zijn met 

dergelijke dialogen. Er zijn dus geen externe gespreksleiders aangesteld. Deze organisaties 

hadden in veel gevallen geen behoefte om een gespreksleider vanuit de gemeente toegeleverd 

te krijgen.   

 

Sommige organisaties waardeerden het dat de gemeente gespreksleiders beschikbaar had 

gesteld. Ze hebben er dan ook vaak gebruik van gemaakt. Ze gaven aan dat ze “van de ambtenaar 

hadden begrepen dat er getrainde gespreksleiders aangeleverd konden worden door de 

gemeente en heb daar dan ook beroep op gedaan. Ik heb ook achteraf van de deelnemers 

gehoord dat de gespreksleiders heel goed waren” (respondent H). Met het beschikbare budget 

vonden de kleinere organisaties het moeilijk om externe gespreksleiders aan te stellen. 

 

Er was ook een enkele organisatie die zowel eigen gespreksleiders als gemeentelijke 

gespreksleiders hebben aangesteld. Zo gaf een van de grotere organisaties aan dat ze de keuze 

hadden om een eigen gespreksleider aan te stellen of beroep te doen op die van de gemeente. 

“We hebben voor een aantal dialogen eigen gespreksleiders aangesteld en voor een aantal 

dialogen beroep gedaan op gespreksleiders die werden aangesteld door de gemeente” 

(Respondent E).  
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Tevens is er aan de deelnemers gevraagd om een beoordeling te maken van deze kwaliteiten 

waar gespreksleiders over zouden moeten beschikken. Zo is er gevraagd naar of de 

gespreksleiders; objectief, communicatief vaardig, behulpzaam, vriendelijk, goed geïnformeerd, 

voorbereid, leidend, sturend, bijdragen aan een aangename sfeer en goed gebruikmakend zijn 

van hulpmiddelen. De gespreksleiders worden door de deelnemers aangemerkt als; objectief 

(77.5%), communicatief vaardig (76.5%), behulpzaam (77.5%), vriendelijk (84.3%), goed 

geïnformeerd (81.2%), voorbereid (85.3%), leidend (73.6%) en bijdragend aan een goede sfeer 

(85.3%). Ook als onderzoeker heb ik geobserveerd dat de gespreksleiders over alle 

eerdergenoemde kwaliteiten beschikten. Uit de enquête bleek verder dat 31.3% van de 

deelnemers vonden dat de gespreksleiders sturend waren. Ook bleek dat 33,4% van de 

deelnemers vonden dat de gespreksleiders geen goed gebruik maakte van hulpmiddelen. Ook als 

onderzoeker heb ik geobserveerd dat er niet voldoende gebruik werd gemaakt van 

hulpmiddelen. De enige hulpmiddelen die gebruikt werden waren de voorgeschreven stellingen 

die betrekking hadden op de behandelde onderwerpen. De gespreksleiders kregen door een 

overgroot deel van de deelnemers (83.4%) een globaal cijfer van tussen de 7 en 9.    

 

Selectie en voorbereiding van audiovisuele hulpmiddelen 

Met betrekking tot de selectie en voorbereiding van audiovisuele hulpmiddelen gaven de 

ambtenaren dat ze “af en toe gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen” (Respondent A). De 

ambtenaar gaven elk een andere vorm van een audiovisueel hulpmiddel aan. Zo zijn er een aantal 

hulpmiddelen naar voren gekomen zoals het gebruik van theater, film, foto’s, posters en 

animaties.  

 

Met betrekking tot het gebruik van theater en film gaf een ambtenaar aan dat ze een 

dialoogavond hebben georganiseerd volgend op een theateroptreden en in een ander geval 

volgend op een film. Met betrekking tot foto’s en animaties werd er aangegeven dat het op de 

site staat ter promotie van de integratietour. Een ander ambtenaar gaf aan dat ze een keer een 

dialoog hebben georganiseerd op een aantal scholen waarbij er gebruik gemaakt werd van 

audiovisuele hulpmiddelen. Met betrekking tot posters hebben de ambtenaren gebruik gemaakt 
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van billboards om een aantal integratieonderwerpen aan te kaarten. Met betrekking tot de 

animaties gaf een ambtenaar toe dat deze niet goed genoeg waren en uiteindelijk niet zijn 

gebruikt tijdens de dialogen. Zo gaf de ambtenaar aan dat ze bezig waren met het ontwikkelen 

van filmpjes (animaties) om zo een gesprek op gang te brengen. “We hoopten met zo een luchtige 

animatie sneller tot de kern van het gesprek te komen. Het heeft lang geduurd totdat deze 

middelen beschikbaar waren, maar we vonden ze uiteindelijk niet goed genoeg om tijdens de 

dialogen te gebruiken. Vandaar dat we hebben besloten om het toch maar niet te doen” 

(Respondent D).  

 

De ambtenaren gaven aan dat ze deze hulpmiddelen hebben gebruikt om het gesprek op gang 

te helpen. De ambtenaren gaven toe dat ze het gebruik van deze hulpmiddelen proberen te 

stimuleren, omdat er veel te weinig gebruik gemaakt van wordt. Hieruit blijkt dat er niet 

structureel gebruik is gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen en dat het slechts enkele dialogen 

betreft waarbij deze hulpmiddelen wel gebruikt zijn.    

 

Bijna alle organisaties hebben aangegeven dat ze geen gebruik hebben gemaakt van audiovisuele 

hulpmiddelen tijdens de dialogen. In uitzonderlijke gevallen hebben slechts enkele organisaties 

gebruik gemaakt van deze hulpmiddelen. Zo gaf een organisatie aan dat “de gemeente twee jaar 

geleden een filmpje geïmporteerd heeft uit Turkije. Nadat de gemeente het had ondertiteld is het 

gebruikt bij een aantal dialogen die zijn gehouden in een bioscoopsetting. Ik vond het een goede 

manier om het gesprek op gang te brengen over moeilijke onderwerpen” (Respondent H). De 

organisatie vond het wel jammer dat er voor de rest geen audiovisuele hulpmiddelen zijn 

gebruikt en dat het maar een eenmalig iets is. De organisatie vond het een goed middel om de 

gesprekken op gang te brengen. Tevens werd er aangegeven dat dit soort middelen een 

eyeopener kunnen zijn voor deelnemers. De inhoud van de audiovisuele hulpmiddelen is wel heel 

belangrijk. De organisatie vindt namelijk dat het wel de deelnemers aan het denken moet zetten. 

Een andere organisatie gaf aan dat ze gebruik gemaakt hebben van filmpjes op Youtube over 

taboes en schadelijke tradities om het gesprek op gang te brengen. Ook hieruit blijkt weer dat er 

geen structureel gebruik is gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen. Het gaat maar om enkele 
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dialogen. Zo gaven ook een aantal deelnemers gaven aan dat ze een dynamischere opzet hadden 

verwacht met bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie en andere audiovisuele hulpmiddelen. 

Als onderzoeker heb ik ook geobserveerd dat er geen gebruik is gemaakt van audiovisuele 

hulpmiddelen in geen enkel dialoog waaraan ik heb deelgenomen.  

 

Coördinatie van de integratietour 

Met betrekking tot de coördinatie van de integratietour is er met name gekeken naar of de 

gemeente en de organisaties als faciliterend, coördinerend of als opdrachtgever hebben 

opgetreden. Een groot deel van de ambtenaren gaf aan dat zij eerder “faciliterend en 

coördinerend hebben opgetreden dan als opdrachtgever” (Respondent B). De ambtenaren gaven 

aan dat de organisaties ervoor moeten zorgen dat de dialogen goed georganiseerd worden en 

dat zij als gemeente er niet tussen gaan zitten. De ambtenaren zagen zichzelf faciliterend in 

bijvoorbeeld het aanleveren van een gespreksleider en coördinerend in bijvoorbeeld het 

aangeven van kaders en inhoudelijk steun. Hieruit blijkt dat de gemeente procesmatig 

faciliterend en inhoudelijk coördinerend heeft opgetreden. Er waren ook een aantal ambtenaren 

die de bijeenkomsten zelf hebben bijgewoond. Het gaat wel om een select aantal dialogen. 

Sommige ambtenaren gaven echter aan dat de gemeente ook heeft opgetreden als 

opdrachtgever. Zo gaf een van de ambtenaren aan dat “wij zijn eigenlijk alleen opdrachtgever en 

de organisaties moeten het voor de rest uitvoeren” (Respondent A). Een ander ambtenaar gaf aan 

dat ze opdrachtgever zijn in de zin van dat zij uiteindelijk een akkoord geven wanneer een 

organisatie dialogen wilt organiseren.  

 

De organisaties onderschreven de verschillende rollen die de gemeente heeft gespeeld. Sommige 

organisaties zagen de “gemeente meer als faciliterend en coördinerend” (Respondent F). De 

meeste organisaties konden zich hier deels in vinden, maar hebben de gemeente ook 

nadrukkelijk ervaren als opdrachtgever. Deze organisaties gaven aan “dat de gemeente 

opdrachtgever was en dat wij de uitvoerders waren” (Respondent E). Zo zou de gemeente 

fungeren als opdrachtgever en de organisaties meer als uitvoerders, coördinators, ondersteuners 

en eindverantwoordelijke over de dialogen. Een van de organisaties onderschreef de gemeente 
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expliciet als opdrachtgever “omdat wij letterlijk door de gemeente zijn gevraagd om de dialogen 

uit te voeren. De gemeente was enerzijds opdrachtgever, maar daarnaast ook wel faciliterend. 

Coördinerend waren zij zeer zeker niet vind ik ” (Respondent J).   

 

Evaluatie van de integratietour 

Met betrekking tot evaluatie van de integratietour is er gekeken naar in hoeverre de dialogen zijn 

geëvalueerd door zowel de gemeente als de organisaties. Er is gekeken naar welke manieren en 

methoden zijn gebruikt door de ambtenaren en organisatoren.  

 

De ambtenaren gaven aan dat er elk jaar een voortgangsrapport wordt geschreven. Aan de hand 

van de beleidsregel wordt er elk jaar aan de gemeente gerapporteerd over hoe het met de 

integratietour gaat.  “De beleidsregel is vastgesteld van 2016-2018 en we moeten elk jaar 

verantwoording afleggen over of de doelen zijn behaald. De integratietour is hier een deel van. 

De integratietour wordt daarin dan ook geëvalueerd” (Respondent A). De ambtenaren gaven aan 

dat er hierin wordt gekeken naar hoeveel dialogen er zijn geweest en dat er daarnaast een 

dialoograpport geschreven wordt aan de hand van elk gespreksverslag die ingevuld wordt na 

afloop van ieder dialoog. Het blijkt dat in de gespreksverslagen wordt gekeken naar welke 

onderwerpen er veel zijn besproken en welke onderwerpen minder zijn besproken. Daarnaast 

wordt er in de gespreksverslagen gekeken naar de samenstelling van de groep, de sfeer en 

worden er quotes opgenomen van de ervaringen die de deelnemers hadden. Er werd opgemerkt 

dat dit allemaal intern gebeurd en dat het niet naar buiten toe door gecommuniceerd wordt. 

Tevens werd er aangegeven dat er een aantal terugblikbijeenkomsten zijn georganiseerd. De 

eerste bijeenkomst zou georganiseerd zijn samen met de ambtenaren, organisaties en 

gespreksleiders. De daaropvolgende terugblikbijeenkomsten zouden alleen met de 

gespreksleiders georganiseerd zijn. 

 

De ambtenaren gaven aan dat er in die terugblikbijeenkomsten vooral naar de ervaringen van de 

gespreksleiders is gekeken. De gemeente zou ook hebben gevraagd naar input in de zin van 

adviezen en aanbevelingen. De effecten van de integratietour op de deelnemers is niet 
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geëvalueerd. De ambtenaren gaven aan dat dit ook niet tot hun doelen behoort. Het gaat alleen 

om het feitelijk organiseren van 150 tot 250 dialogen in een jaar. De ambtenaren gaven aan dat 

wanneer dit aantal bereikt wordt, de doelen in principe zijn gehaald.  Een ambtenaar merkte 

op dat het dus “gebeurd op basis van kwantiteit. Er vindt geen effectenevaluatie plaats” 

(Respondent B). Hieruit blijkt dus dat de gemeente alleen kijkt naar hoeveel dialogen er zijn 

georganiseerd, maar niet naar de effecten van deze dialogen op de deelnemers. Er is dus nooit 

een inhoudelijke evaluatie geweest. Een van de ambtenaren merkte wel op dat dit eigenlijk wel 

zou moeten gebeuren en dat er naar de hogere doelen van de gemeente gekeken moet worden. 

Dus niet alleen naar de output maar ook outcome. De ambtenaren gaven aan dat er bewust niet 

voor is gekozen om harde indicatoren op te stellen omdat het ten eerste een proces van lange 

adem zou zijn. Ten tweede zou de rol van de overheid beperkt zijn. Ten derde zou er een beperkt 

budget zijn dus beperkte middelen. “De eerdergenoemde factoren maken het heel lastig om te 

evalueren op outcome. We hebben dan ook alleen de output gemeten” (Respondent C). De 

ambtenaren gaven ook aan dat er veel mondelinge terugkoppeling is geweest na afloop van een 

dialoog over de ervaring met de dialoog. “Daarbij vroegen we naar of er problemen zich hadden 

voorgedaan, waar ze tegenaan liepen, wat voor aandachtspunten er zijn en waar we de volgende 

keer rekening mee moeten houden” (Respondent D). De ambtenaren gaven allen aan dat er geen 

voormeting is geweest.  

 

De meeste organisaties gaven aan dat ze een vorm van evaluatie hebben gedaan. De meest 

organisaties hebben vooral mondeling een meting gemaakt. Bij organisaties waar niet alle 

dialogen even goed gelukt waren is er gekeken naar hoe het in de toekomst verbeterd kon 

worden. “Zo hebben we echt samen gezeten met mijn collega’s om te kijken waar dat aan zou 

kunnen liggen. Zou het aan de gespreksleiders, onderwerpen of de emoties kunnen liggen. We 

hebben gekeken naar hoe we het verloop van de gesprekken konden verbeteren en waar we de 

volgende keer meer op moesten letten” (Respondent F). Het is wel op te merken dat dit intern 

was en vooral mondeling. Andere organisaties waar het wel heel goed ging werden er zelfs 

initiatieven getoond en verzoeken ingediend door andere organisatoren en deelnemers om er 

een vervolg aan te geven. Enkele organisaties hebben de evaluatiesessies een stapje verder 
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genomen en vervolgafspraken met deelnemers gemaakt “om te kijken naar wat er van de 

dialogen is terecht gekomen en of er dingen zijn die ze met ons en elkaar wilden delen”. 

(Respondent G).  

 

De desbetreffende organisaties hebben tijdens de dialogen notulen gemaakt en na elk dialoog 

een interne vergadering hebben gehouden in de vorm van evaluatiesessies om te kijken wat er 

uit de dialogen te halen viel. Van deze notulen werd er aan het einde van het jaar een eindverslag 

opgesteld over wat er zich in de wijken afspeelt en hoe zij dat misschien beter kunnen oppakken. 

Er werd aangegeven dat ze zelfs een project hebben opgezet aan de hand van wat er uitrolde uit 

de dialogen. Er was een enkele organisatie die aangaf dat ze geen voor- en nameting hebben 

gedaan in termen van evaluatie en “dat zijn we ook niet van plan. Het vergt enorm veel inzet” 

(Respondent E). Alle organisaties hebben wel de gespreksverslagen ingevuld. Dit werd door de 

meeste organisaties ook gebruikt voor de eigen administratie. Als onderzoeker heb ik een 

overzicht gehad van alle gespreksverslagen die zijn ingevuld door de organisaties zowel per stuk 

als in de vorm van een gebundelde dialoograpportage. 

 

6.3 Niveau 2: Leren 

Met betrekking tot leren is er gekeken naar het leervermogen van deelnemers, organisaties en 

gemeentelijke ambtenaren. Er is gekeken naar twee componenten van leren, namelijk: 

individueel- en organisationeel leren.  

 

Met betrekking tot het leervermogen van deelnemers is er gekeken naar de mate waarin de 

deelnemers hun houding hebben veranderd, kennis hebben verbeterd en/of vaardigheden 

hebben aangeleerd als resultaat van het bijwonen van een dialoog. Er is voornamelijk gekeken 

naar de mate van individueel leren. Er werd door alle ambtenaren opgemerkt dat de 

integratietour zeker zorgt voor een verandering in kennis en houding bij de deelnemers. Ook 

gaven alle organisaties aan dat er een verandering in kennis en houding te zien was. “Met 

betrekking tot de onderwerpen en met betrekking tot andersdenkenden zien we dat er een 

verandering in de houding van de deelnemers te zien is. Deelnemers realiseren zich en worden 
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bewust van dat er meer speelt dan alleen in hun eigen bubbel. Er is zeker bewustwording 

gecreëerd over bepaalde onderwerpen” (Respondent J). De integratietour zou een middel zijn om 

op deze manier kennis op te doen en inzicht te verkrijgen in elkaars meningen en opvattingen 

van andersdenkenden dat zou kunnen leiden tot een verandering in houding. Ook uit de enquête 

is gebleken dat 75.5% van de deelnemers hun kennis hebben verbeterd ten aanzien van de 

behandelde onderwerpen. Slechts 7.2% van de deelnemers gaf aan dat er geen verandering in 

hun kennis is opgetreden ten aanzien van de behandelde onderwerpen. Zo gaven enkele 

deelnemers aan dat iedereen inmiddels genoeg weet over de desbetreffende 

integratieonderwerpen. 

 

Met betrekking tot het leervermogen van de maatschappelijke organisaties werd er aangegeven 

dat er een aantal lessen zijn getrokken uit het organiseren van de dialogen. De meeste 

organisaties gaven aan dat ze geleerd hebben om hun huidige netwerk uit te breiden door middel 

van het leren kennen van nieuwe sleutelfiguren en organisaties en de samenwerking op te 

zoeken. Er werd aangegeven dat dit vele voordelen met zich bracht en dat toekomstige projecten 

veel makkelijker op te zetten en uit te voeren waren. “Het is altijd een win-win situatie voor alle 

organisaties die deel uitmaken van elkaars netwerken” (Respondent E). Een voorbeeld van zo een 

win-win situatie is dat er meer vrijwilligers zijn aangetrokken en de achterban is vergroot. Deze 

organisaties gaven aan dat ze zelfs de organisatiestructuren hebben veranderd om beter en 

soepeler in een netwerk te kunnen opereren door bijvoorbeeld een slag in professionaliteit te 

maken. Sommige organisaties gaven aan dat ze geleerd hebben om bewuster om te gaan met de 

verschillende problemen die zich afspelen tussen de burgers in de wijken doordat ze meer 

inzichten hebben opgedaan. “We hebben een bredere kijk op de problemen gekregen” 

(Respondent H). Met die bredere kijk op problemen hebben ze geleerd “dat bepaalde 

doelgroepen meer ruimte moeten krijgen zodat ook de mening van andersdenkenden vaker naar 

voren kunnen komen” (Respondent J). Zo zijn er ook lessen getrokken uit de organisaties van 

dialogen om toekomstige projecten beter op te zetten. Een aantal organisaties gaven aan dat ze 

geleerd hebben om zich meer op de jongeren te focussen en te betrekken bij maatschappelijke 

problematieken door weer terug te gaan naar de basis naar “de gedeelde noemer” (Respondent 
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F). Zo zouden er ook een aantal vaardigheden aangeleerd zijn. De organisaties gaven aan dat de 

deelnemers en organisatoren nu veel meer zelfvertrouwen hebben en zelfs initiatief durven te 

nemen om meerdere dialogen te organiseren. 

   

Met betrekking tot het leervermogen van de ambtenaren is er gekeken naar in hoeverre er 

praktijkkennis is opgedaan. Er is voornamelijk gekeken naar het beleidsleren. De ambtenaren 

gaven aan dat ze een aantal lessen hebben getrokken na het organiseren van een groot aantal 

dialogen. De meeste ambtenaren gaven aan dat het grootste leerproces die ze hebben 

doorgemaakt het besef is van dat samenwerkingsverbanden belangrijker zijn dan ooit tevoren. 

“Niet alles is meer maakbaar. We moeten een integrale benadering hanteren en interactief de 

samenwerking opzoeken met burgers en organisaties, maar ook intern met andere afdelingen 

binnen de gemeente” (Respondent B). De ambtenaren gaven aan dat ze heel veel energie 

gestoken hebben in het aangaan van die samenwerkingsverbanden, maar dat het zich heeft 

uitbetaald in de veranderende houding van de gemeente die zich nu anders opstelt ten op zichtte 

van haar burgers en andere organisaties. Een van de ambtenaren merkte op dat de huidige 

gemeentelijke structuren nog teveel op eilanden zitten. De ambtenaar gaf aan dat ze geleerd 

heeft om door middel van samenwerking die structuren kan doorbreken. De samenwerking met 

anderen zou vele voordelen met zich brengen. “We hebben als gemeente geleerd dat er veel 

grotere vijvers zijn waar ze uit kunnen vissen. We moeten zoveel mogelijk verschillende partijen 

blijven benaderen” (Respondent C). Een ander groot leerproces dat de ambtenaren hebben 

doorgemaakt heeft betrekking op de doelgroep die bereikt wilde worden. “We hebben ons 

gerealiseerd dat we als de gemeente ons veel meer moesten richten tot jongeren. Wilden we ons 

huidige doelgroep bereiken? Nee. We hebben geleerd dat we veel meer jongeren wilden bereiken” 

(Respondent D). Met betrekking tot de doelgroep en het creëren van meer diversiteit in die 

doelgroep hebben de ambtenaren geprobeerd om bijvoorbeeld de Albeda college, Zadkine, 

Inholland en de Erasmus universiteit te benaderen om samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

Met betrekking tot individuele leerprocessen gaven een aantal ambtenaren aan dat er een betere 

spreiding door de stad had moeten zijn.  Ook werd er toegegeven dat de integratietour “niet 

iedereen heeft kunnen bereiken in de stad en dat er beter nagedacht moest worden over hoe alle 
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Rotterdammers bereikt konden worden” (Respondent A). De ambtenaren gaven aan dat ze 

geleerd hebben om te sturen op de gebieden in plaats van alleen op de onderwerpen. Met 

betrekking tot de opzet en uitvoering van de dialogen is er leer getrokken uit de manier waarop 

het georganiseerd moet worden, da manier waarop de mensen bereikt moeten worden en hoe 

de organisaties op de beoogde manier de dialogen moeten organiseren en uitvoeren. Een van de 

ambtenaren gaf aan dat ze “tevens hebben geleerd dat we in het begin een veel strakker regie 

moesten houden op de werving van de deelnemers. Dat vergt enorm veel aandacht en soms was 

dat praktisch gewoon niet mogelijk” (Respondent D).   

 

Met betrekking tot veranderingen in de organisatiestructuren en praktijken gaven de 

ambtenaren aan dat er geen veranderingen zijn opgetreden. Dit zou te maken hebben met dat 

de ambtenaren niet kunnen afwijken van de afspraken die zijn gemaakt met de wethouder. Wel 

werd er aangegeven dat de integratietour een belangrijke bron van informatie en kennis is 

geworden. “Het maakt of breekt het beleid niet, maar het beïnvloedt het wel” (Respondent C). 

Ook als onderzoeker heb ik geen veranderingen in de organisatiestructuren van de gemeente 

kunnen observeren. 

  

6.4 Niveau 3: Gedrag 

Met betrekking tot gedrag is er voornamelijk gekeken naar de veranderingen in het gedrag van 

de deelnemers na deelname aan een dialoog. Er is gekeken naar in hoeverre deelnemers bereid 

waren om hun gedrag te veranderen, in hoeverre er sprake was van een positieve houding, in 

hoeverre de deelnemers zich bevonden in een aangename omgeving en in hoeverre er sprake 

was van intrinsieke en extrinsieke beloningen.  

Een van de ambtenaren geloofde wel dat de integratietour tot veranderingen in gedrag bij 

deelnemers heeft gezorgd. “Ik merkte dat het gedrag van de deelnemers veranderde aan de hand 

van de veranderingen in hun kennis over bepaalde onderwerpen. Ik vind absoluut dat de het 

gedrag van de deelnemers zijn veranderd door de integratietour. Bij veel groepen zag je dat 

mensen in houding veranderd waren na deelname aan een dialoog” (Respondent D). Enkele 
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organisaties waren er ook van overtuigd dat de dialogen tot gedragsverandering bij de 

deelnemers heeft geleid. “Ik kan wel zeggen dat de integratietour een invloed heeft gehad op de 

deelnemers” (Respondent J). Ook zouden de dialogen een ware eyeopener zijn voor bijvoorbeeld 

jongeren. Zo zouden de jongeren na afloop van een dialoog bewuster bezig zouden zijn met het 

leveren van een bijdrage aan de samenleving. Uit de enquête bleek dat bij 31.3% van de 

deelnemers gedragsveranderingen hebben opgetreden. Zo zouden deze deelnemers actief bezig 

zijn met het creëren van meer bewustwording en tegengaan van discriminatie in de eigen 

omgeving (63.9%), actief bezig zijn met het creëren van meer bewustwording en bevorderen van 

emancipatie (60%), %) en actief bezig zijn met het creëren van meer bewustwording over de 

Nederlandse gedeelde normen en waarden (59.7%). Ook zouden de meeste 

gedragsveranderingen opgetreden zijn bij kernfiguren die aan meerdere dialogen hebben 

deelgenomen. Uit de enquête bleek dat 35.3% van de deelnemers deel hebben genomen aan 

twee of meer dialogen. De deelnemers merkten wel op dat een enkele dialoog van anderhalf tot 

twee uur bij lange na niet bevredigend is en veel te weinig is voor echte verdiepende gesprekken. 

Er werd door sommige ambtenaren toegegeven dat het nog altijd moeilijk is om het gedrag van 

mensen te veranderen, omdat er eerst een mentale verandering moet komen. Ook de tijd zou 

een rol spelen. Na enige tijd zouden de effecten van de integratietour minder worden. Uit de 

enquête bleek dat 63.7% van de deelnemers zes maanden of langer geleden deel hebben 

genomen aan een dialoog. Zo werd er door een aantal deelnemers aangegeven dat de dialogen 

een invloed op hun heeft gehad maar dat het met de tijd minder is geworden. Zo waren ze nog 

vlak na een dialoog veel bezig met het creëren van meer bewustzijn over bijvoorbeeld 

discriminatie, emancipatie en gedeelde normen en waarden in Nederland. Er werd toegegeven 

dat, naarmate de tijd verstreek, de deelnemers veel minder tot niet meer bezig waren met het 

creëren van deze bewustzijn.  

 

De meeste ambtenaren gaven echter aan dat op individueel niveau nog moeilijk te zeggen is of 

er gedragsveranderingen zijn opgetreden bij de deelnemers. Er werden wel een aantal signalen 

van veranderingen in gedrag bij de deelnemers geconstateerd. Er werd opgemerkt dat de 

deelnemers nu tot aan het denken zijn gezet en dat ze veranderen met betrekking tot het zich 
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openstellen voor andersdenkenden. “Ik geloof dat dat het bijdraagt aan met betrekking tot 

veranderingen in kennis en gedrag van deelnemers, maar het is ook niet zo dat de integratietour 

een wondermiddel is” (Respondent C). De meeste organisaties vonden het ook moeilijk om te 

zeggen of er gedragsveranderingen zijn opgetreden. Er werd namelijk aangegeven dat er gekeken 

moet worden naar in hoeverre deze dialogen hebben doorgewerkt in het dagelijkse leven van de 

deelnemers. “Ik denk niet dat het voor het merendeel van de deelnemers geldt” (Respondent I).  

 

Er werd door bijna alle ambtenaren aangegeven dat bij lange na niet bij alle deelnemers 

gedragsveranderingen zijn opgetreden. Zo gaf een van de ambtenaren aan dat ze realistisch 

moeten blijven en dat de kans vrij klein is dat iemand na een enkele sessie anders gaat denken 

of handelen. Uit de enquête bleek dat een groot deel van de deelnemers (64,7%) deel hebben 

genomen aan een enkele dialoog. Ook bleek uit de enquête dat bij 68.7% van de deelnemers 

geen gedragsverandering heeft opgetreden. Als onderzoeker heb ik tijdens mijn observatie vele 

gesprekken gevoerd met de deelnemers waaruit bleek dat gedragsveranderingen lang niet bij 

alle deelnemers heeft opgetreden. Zo gaven de deelnemers aan dat ze het hebben geprobeerd, 

maar lukte niet (47.8%), dat ze de kans niet hebben gekregen (69.7%), dat ze er niet meer aan 

hebben gedacht (70%) en dat de gespreksleider de deelnemers niet voldoende zou aanmoedigen 

(45.2%). De ambtenaren gaven aan dat het zorgen voor gedragsveranderingen te hoogdravend 

en een te hoog geschreven doel is. Gedragsveranderingen zouden namelijk afhankelijk zijn van 

meerdere factoren en dat het niet toe te schrijven is aan een enkele dialoog. Een van de 

ambtenaren gaf aan dat “ik geloof er niet in dat je aan de hand van 1 dialoog de kennis en gedrag 

van deelnemers kan veranderen” (Respondent B).  

 

De meeste organisaties gaven aan dat het deelnemen aan een enkele dialoog bij lange na niet 

voldoende zou zijn om tot gedragsveranderingen te komen. Er zouden deelnemers zijn bij wie 

het na een dialoog al raak is, maar dat zouden uitzonderingen zijn. De integratietour wordt door 

de ambtenaren dan ook beschreven als een eerste stap naar die gedragsveranderingen. De 

ambtenaar beschreef de dialogen als “allemaal vonkjes in de stad en je wilt die vonkjes 

aanwakkeren zodat mensen het thuis, op werk of in de voetbalclub ook gaan bespreken. Het moet 
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niet zo zijn van dat mensen gaan denken dat was wel een interessant gesprek en het daarbij laten. 

Wij zijn het als overheid aan het faciliteren. Mensen moeten het zelf oppakken”. (Respondent C). 

De meeste organisaties zien de dialogen ook als een eerste aanzet tot gedragsverandering. Deze 

organisaties zien de dialogen “als een trigger om tot gedragsveranderingen bij deelnemers te 

zorgen” (Respondent E). 

 

6.5 Niveau 4: Resultaten 

Met betrekking tot resultaten is er gekeken naar de uiteindelijke resultaten die zijn verkregen na 

deelname aan de integratietour. Hierbij is er gekeken naar welke resultaten zijn behaald en in 

hoeverre de doelstellingen van de integratietour zijn gerealiseerd. De belangrijkste component 

dat onderzocht is in hoeverre de dialogen een invloed hebben gehad op de deelnemers. Er is aan 

de deelnemers gevraagd in hoeverre de deelnemers profijt hebben gehad van de dialogen. Ook 

is er gekeken naar of de huidige vorm van dialogen wel een geschikte manier is om 

integratieonderwerpen te behandelen. Verder is er gekeken naar of de gemeente is geslaagd met 

deze opzet van de integratietour in het bespreekbaar maken van integratieonderwerpen. Ten 

slotte is er gekeken naar in hoeverre de dialogen overeenkwamen met de verwachtingen van de 

deelnemers en of ze nogmaals zouden willen meedoen met de integratietour.  

Met betrekking tot invloed blijkt uit de enquête dat 76.7% van de deelnemers profijt hebben 

gehad van de dialogen. Zo zouden een aantal deelnemers, die bijvoorbeeld stellig achter hun 

mening stonden, na afloop van de dialoog meer openmindend zijn. 

 

Met betrekking tot de doelstellingen van de integratietour is er gekeken naar in hoeverre de 

deelnemers door de dialogen meer weten over de mening van anderen en andersdenkenden en 

in hoeverre de dialogen invloed heeft gehad op de eigen mening van de deelnemers. 

 

Een aanzienlijk groot deel van de deelnemers (74.3%) gaf aan dat ze door de dialogen nu meer 

weten over mensen met een andere mening en andersdenkenden. Een aantal van deze 

deelnemers gaven aan dat ze de door deelname aan de dialogen nu meer weten over de 
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beweegredenen van een bepaalde groep mensen.  Dat zou ze helpen bij het beter begrijpen 

van andersdenkenden. Ook werd er door een aantal deelnemers aangegeven dat ze door te 

luisteren naar elkaars meningen, meer overeenkomsten hebben gevonden dan dat ze in het 

begin verwacht hadden en dat de verschillen nu veel beter te begrijpen zijn. Ruim de helft van 

de deelnemers (54.5%) gaven aan dat de dialogen invloed heeft gehad op de eigen mening ten 

aanzien van de behandelde onderwerpen. De dialogen zouden hebben geleid tot nieuwe 

inzichten waardoor de deelnemers nu anders tegenover de onderwerpen kijken. Als onderzoeker 

heb ik aan de hand van een aantal gesprekken geobserveerd dat de deelnemers na afloop van 

een dialoog anders tegen de onderwerpen aankijken en veelal een veel positiever beeld hebben 

over zowel de onderwerpen als over de meningen van andersdenkenden.  

 

Met betrekking tot de opzet van de dialogen vond 66.7% van de deelnemers dat de huidige vorm 

van de dialogen een geschikte manier is om integratieonderwerpen te behandelen. De 

deelnemers gaven aan dat het fijn was om in een kleine groep en in een informele setting met 

elkaar deze onderwerpen te kunnen bespreken. Ze vonden dat deze opzet de deelnemers dichter 

bij elkaar heeft gebracht.  Zo vond dan ook 66% van de deelnemers dat de gemeente met de 

dialogen is geslaagd in het bespreekbaar maken van integratieonderwerpen.  

 

Ruim de helft van de deelnemers (57.9%) gaven aan dat de dialogen inhoudelijk overeenkwamen 

met de verwachtingen. De deelnemers hadden bepaalde ideeën over integratie en hoopten dat 

met de dialogen een platform aangeboden zou worden om deze ideeën en meningen te kunnen 

delen met anderen. Zo gaven een aantal deelnemers aan dat ze het fijn vonden om hun eitje 

kwijt te kunnen.  

 

Een belangrijk component om te meten in hoeverre de dialogen zijn geslaagd is om te kijken naar 

in hoeverre de deelnemers nogmaals zouden willen meedoen met een dialoog. Er werd door een 

overgroot deel van de deelnemers (77.8%) aangegeven dat ze graag aan meerdere dialogen 

zouden willen meedoen. Hieruit blijkt dat de deelnemers veel belangstelling tonen voor de 

integratietour en graag een vervolg zouden willen zien. Er werd door een aantal deelnemers 
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opgemerkt dat de dialogen te kort duurde en dat ze het liefst met dezelfde groep aan meerdere 

dialogen willen meedoen zodat er meer verdiepende gesprekken kunnen worden gevoerd. De 

deelnemers gaven de integratietour over het algemeen een waardering van tussen de zes en een 

acht (76.5%).   

 

6.5.1 Integratie 

Met betrekking tot de resultaten is er niet alleen gekeken naar het beleid zelf, maar ook naar in 

hoeverre het heeft bijgedragen aan de bevordering van de integratie in de stad. Ten tweede is er 

gekeken naar wat de ideale Rotterdamse burger is in de ogen van de gemeente en de 

maatschappelijke welzijns- en belangenorganisaties. Ten derde is er ook gekeken naar in 

hoeverre de integratietour aan te merken is als een doelgroepenbeleid of algemeen 

integratiebeleid.  

  

Bevorderen van de integratie in Rotterdam 

Met betrekking tot het bevorderen van de integratie in Rotterdam is er gekeken naar in hoeverre 

het beleid een bijdrage heeft geleverd aan het algemene integratiebeleid van Rotterdam.  

 

Er werd door alle ambtenaren aangegeven dat de integratietour een bijdrage levert in de zin van 

dat er taboeonderwerpen rondom integratievraagstukken bespreekbaar worden gemaakt. De 

integratietour zou opgericht zijn om het gesprek onder de Rotterdammers op gang te brengen 

en met elkaar te praten over onderwerpen die normaal gesproken niet besproken worden. Zo 

worden er een aantal beleidsterreinen behandeld namelijk; discriminatie, emancipatie en 

gedeelde normen en waarden in Nederland. “De integratietour heeft zodanig bijgedragen dat 

Rotterdammers die elkaar normaal gesproken niet spreken worden ergens bij elkaar gebracht in 

een wat veiligere omgeving om het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld emancipatie van 

vrouwen, gelijke positie van mensen en integratie in de samenleving”. (Respondent D). De 

integratietour wordt door de ambtenaren niet gezien als een doel maar als een middel dat 

ingezet wordt om meer bewustwording te creëren onder Rotterdammers zodat er invloed 

uitgeoefend kan worden op de keuzes die er worden gemaakt. “Het is een middel om via een 
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lange weg uiteindelijk bij het doel te komen, maar we zijn er nog lang niet” (Respondent B). Het 

blijkt dat hierbij vooral wordt gekeken naar wat de verantwoordelijkheden zijn en wat voor rol 

het speelt in het persoonlijke leven van de Rotterdammers. De gemeente wilt “de integratie 

bevorderen door mensen bewust te maken van hoe het hier in Nederland gaat. Dit wordt altijd 

wel besproken tijdens de dialogen. In die hoedanigheid kan het bijdragen aan integratie in de 

samenleving, maar ook bijdragen aan integratie tussen mensen die anders elkaar niet zouden 

spreken” (Respondent A). De ambtenaren gaven aan dat ze met de integratietour beogen om 

zoveel mogelijk mensen met een diverse afkomst aan tafel te krijgen zodat mensen dichter bij 

elkaar gebracht kunnen worden.  

 

Tevens wordt er getracht om deze integratieonderwerpen te bespreken zodat er nieuwe 

inzichten verkregen en veranderingen teweeggebracht kunnen worden in de kennis, houding en 

indien mogelijk gedrag van de deelnemers. Een van de ambtenaren onderschreef dat “de 

integratietour een bottom-up proces is en dat het georganiseerd wordt door zowel grote als kleine 

organisaties door heel de stad om op die manier zoveel mogelijk met diverse achtergronden te 

bereiken” (Respondent C). Het is op te merken dat een van de ambtenaren sceptisch was over of 

er aan de hand van een enkele dialoog deze veranderingen wel teweeggebracht kunnen worden.  

 

Alle organisaties gaven aan dat het heel nuttig om dergelijke bijeenkomsten te organiseren om 

de integratie in de stad te bevorderen. De integratietour zou een platform bieden om de 

ontmoeting en contact met elkaar aan te gaan en de meningen en opvattingen van 

andersdenkenden te horen. Het zou zorgen voor nieuwe communicatielijnen en 

communicatiestructuren tussen zowel de burgers en de gemeente als de verschillende mensen 

onderling. Tevens zou het helpen bij het begrijpen van elkaars standpunten en mensen zouden 

zich nu meer openstellen waardoor er minder weerstand zou ontstaan over mensen die 

andersdenkend zijn. De organisaties gaven aan dat op deze manier zowel de integratie van 

mensen in de samenleving, maar ook de integratie tussen mensen zelf bevorderen. “Het helpt bij 

het bouwen van nieuwe communicatiebruggen” (Respondent I). De meeste organisaties vonden 

ook dat de integratietour een middel, een instrument is en niet een doel op zich. Ook als 
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onderzoeker heb ik geobserveerd dat de integratietour meer als middel wordt gezien dan doel. 

Een enkele organisatie vond het zowel een middel als doel. Er waren ook enkele organisaties die 

sceptisch waren of er met een enkele dialoog wel tot veranderingen in kennis, houding en indien 

mogelijk gedrag zou leiden.  

 

Ideale Rotterdamse burger 

Met betrekking tot de ideale Rotterdamse burger is er gekeken naar de verwachtingen en 

voorwaarden die aan Rotterdammers worden gesteld door de gemeente en maatschappelijke 

organisaties.  

 

De meeste ambtenaren gaven aan dat iedereen volledig moet meedoen aan de Rotterdamse en 

Nederlandse samenleving. Met volwaardig meedoen “bedoelen we dat er op een goede manier 

mee wordt gedaan met de samenleving ongeacht afkomst” (Respondent D). De ambtenaren zijn 

van mening dat iedereen zijn/haar steentje moet bijdragen aan de samenleving en dat iedereen 

zijn/haar eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. “Aanwezig zijn en een bijdrage leveren 

aan de maatschappij op ieders eigen manier staat bij ons hoog in het vaandel. Dit kan 

bijvoorbeeld door te werken, te studeren maar ook door vrijwilligerswerk. Inzet vinden wij een 

heel belangrijk onderdeel van integratie” (Respondent D).  De ambtenaren gaven ook aan dat 

mensen elkaar niet mogen beoordelen omdat het andersdenkenden zijn. Iedereen moet 

kennisnemen van de geldende normen en waarden en elkaar respecteren. Een van de 

ambtenaren merkte op dat de focus wel erg gericht is op dat de nieuwkomers vooral 

verantwoordelijkheid moeten nemen. Als onderzoeker heb ik ook geobserveerd dat de 

verantwoordelijkheid vooral bij de mensen zelf is komen liggen. De ambtenaar gaf aan dat ze als 

gemeente altijd bereid zijn om mensen die meer hulp nodig hebben dan anderen een extra hand 

te geven en bij te staan. 

 

De organisaties vonden het belangrijk dat er sprake was van wederzijdse integratie. “Het moet 

niet alleen van een kant komen maar van ieders kant. Het is geven en nemen. We moeten met 

elkaar kennismaken en elkaar ontmoeten” (Respondent E). De organisaties gaven aan dat om 
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wederzijdse integratie te bevorderen iedereen elkaar moet respecteren en elkaar de ruimte 

moet geven om te leven zoals eenieder dat wilt zonder dat mensen elkaar in de weg gaan zitten. 

Een van de organisaties merkte op dat er “communicatiebruggen moeten worden gebouwd 

tussen bijvoorbeeld de wijkbewoners en organisaties. Er wordt momenteel teveel geleefd op 

kleine eilandjes ver van elkaar af.” (Respondent F).  De ideale Rotterdamse burger is in de ogen 

van de organisaties iemand die de normen en waarden van Rotterdam kent en hiernaartoe leeft. 

Iemand met bewustwording rondom diversiteit en het besef hebben van dat er 

andersdenkenden zijn en hiermee in harmonie kan leven. Iemand die overal kan meedoen, 

meebeslissen, meepraten en kijkt naar wat voor rol die kan spelen in de maatschappij en wat hij 

kan bijdragen aan de samenleving. Hieruit blijkt dus dat de organisaties vooral willen dat burgers 

actief een rol gaan spelen in de samenleving. Een van de organisaties merkte op dat “het 

misschien vanzelfsprekend klinkt, maar voor mij is het belangrijk dat ze de Nederlandse taal 

spreken. Als je volledig wilt integreren in Rotterdam is de taal van cruciaal belang anders kan je 

niet communiceren. Zonder communicatie is het niet mogelijk om te integreren”. (Respondent I).   

 

Algemeen integratiebeleid 

Met betrekking tot de vorm van de integratietour werd er gekeken of er sprake was van een 

doelgroepenbeleid of een algemeen integratiebeleid.  

 

Alle ambtenaren gaven aan dat de integratietour een algemeen integratiebeleid is. De 

ambtenaren gaven aan dat er geel doelgroepenbeleid wordt gevoerd in de gemeente. Er werd 

door een van de ambtenaren opgemerkt dat er maatwerk wordt geleverd bij specifieke 

problemen maar dat er absoluut geen sprake is van een doelgroepenbeleid. De integratietour “is 

juist bedoeld om zowel mensen met en zonder migrantenachtergrond bij elkaar te brengen en in 

gesprek te laten gaan. Daarnaast is de integratietour open voor iedereen” (Respondent B). Een 

van de ambtenaren merkte op dat ze wel begrijpen dat er een beeld is ontstaan dat de 

integratietour alleen over migranten zou gaan, maar dat het juist het tegenovergestelde zou zijn 

en dat het beleid generiek en fluïde is dat gericht is op alle lagen en alle Rotterdammers ongeacht 

afkomst, leeftijd, geslacht, opleiding en religie” (Respondent C). Hieruit blijkt dus dat er niet aan 
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doelgroepenbeleid wordt gedaan in de gemeente. Ook ik heb als onderzoeker geobserveerd dat 

de integratietour een algemeen integratiebeleid is en dat er niet aan doelgroepenbeleid wordt 

gedaan bij de gemeente. 

 

De meeste organisaties gaven aan dat ook zij de integratietour aanmerken als een algemeen 

integratiebeleid omdat de integratietour betrekking heeft op bevolkingsgroepen van Rotterdam. 

Deze organisaties vinden dat het ook niet op die manier ingestoken moet worden omdat het dan 

dat eilandjessysteem zou blijven onderbouwen. Deze organisaties zijn van mening dat de 

dialogen open zijn voor iedereen en dat iedereen kan deelnemen aan deze bijeenkomsten. 

Sommige organisaties vonden echter dat de integratietour aan te merken is als een 

doelgroepenbeleid. Zo gaf een van de organisaties aan dat vooral vanuit de wethouder er met 

name te zien is dat het gaat om een doelgroepenbeleid. Er wordt gesproken over de Hollanders 

en de rest”. (Respondent E). Een ander organisatie vond dat het zowel aan te merken is als een 

algemeen integratiebeleid als doelgroepenbeleid. “Enerzijds is het een algemeen beleid waaraan 

iedereen kan deelnemen. Anderzijds wordt er toch geprobeerd om zoveel mogelijk de 

minderheden te betrekken bij de dialogen” (Respondent J). 
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Hoofdstuk 7: Analyse 

Dit onderzoek heeft tot doel om de invloed van de integratietour te analyseren op de bevordering 

van de integratie in Rotterdam. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen geanalyseerd worden. De 

analyse is tot stand gekomen door de zoektocht naar de verkregen inzichten, signalen en 

verklaringen uit de resultaten.  

 

7.1 Bevordering van integratie in Rotterdam 

Met betrekking tot integratie is er geanalyseerd in hoeverre de integratietour heeft bijgedragen 

aan het bevorderen van de integratie in Rotterdam. Verder is er onderzocht naar wat de ideale 

Rotterdamse burger is in de ogen van de gemeente en de maatschappelijke welzijns- en 

belangenorganisaties.  

 

Met betrekking tot de bevordering van integratie in Rotterdam bleek dat er zowel contact en 

toenadering gezocht is vanuit de mensen met een migrantenachtergrond als mensen zonder een 

migrantenachtergrond. Dit is te verklaren aan de hand van de open houding van de ontvangende 

samenleving. De ontvangende samenleving stond in dit geval zeer open voor mensen met een 

migrantenachtergrond. Er is als het ware een culturele hybridering opgetreden. Er is door middel 

van de integratietour gezocht naar zoveel mogelijk vormen van gemeenschappelijke, maar ook 

afzonderlijke gevoelens van de burgers.  

 

Uit de ontvangen signalen is gebleken dat de integratie in Rotterdam door de politiek is opgepakt 

en bijzonder aandacht aan is gegeven. Dit heeft geholpen bij het leveren van een bijdrage aan 

het bevorderen van de integratie in Rotterdam door middel van het regionaal bespreekbaar 

maken van taboeonderwerpen die integratie raken. De integratietour was namelijk opgericht om 

het gesprek onder de Rotterdammers op gang te brengen en met elkaar te praten over 

onderwerpen die normaal gesproken niet besproken worden. De integratietour heeft een 

platform aangeboden om de ontmoeting en contact met elkaar aan te gaan en de meningen en 

opvattingen van andersdenkenden aan te horen. Dit is te verklaren uit de nieuwe 

communicatielijnen en communicatiestructuren tussen zowel de burgers en de gemeente als 
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tussen de burgers onderling. Deze lijnen en structuren hebben geholpen bij het begrijpen van 

elkaars standpunten. Dit houdt in dat mensen zich nu meer openstellen waardoor er minder 

weerstand ontstaat over mensen die andersdenkend zijn. Op deze manier is zowel de integratie 

van mensen in de samenleving, maar ook de integratie tussen de mensen zelf bevorderd. Dit 

betekent dat de integratietour met name een bijdrage heeft geleverd door middel van het 

creëren van meer bewustwording over deze onderwerpen bij de deelnemers.   

 

Om de integratie in de stad verder te bevorderen bleek uit de resultaten dat er een aantal 

verwachtingen aan de Rotterdammers zijn geschept. Er wordt verwacht dat iedere burger in 

Rotterdam volledig mee moet kunnen doen met de samenleving. Dit houdt in dat burgers overal 

moeten kunnen meepraten, meedoen en zelfs meebeslissen. Burgers mogen elkaar dan niet 

beoordelen omdat er andersdenkenden zijn. Tevens is de verantwoordelijkheid vooral bij de 

mensen zelf komen te liggen. Dit betekent dat de burgers zelf het initiatief en de hef in handen 

moeten nemen en er alles aan moeten doen om in staat te zijn volledig mee te doen met de 

samenleving. Echter kan er veel misgaan bij het leggen van de verantwoordelijkheid bij de 

burgers. Uit de vele verschillende signalen is op te maken dat er namelijk juist sprake moet zijn 

van wederzijdse integratie en dat het niet allemaal van een kant moet komen. Dit houdt in dat 

om de wederzijdse integratie te bevorderen iedereen elkaar moet respecteren en de ruimte 

moet geven om te leven zoals ieder dat wilt. Dit kan alleen gerealiseerd worden als de burgers 

besef hebben van de gedeelde normen en waarden en hiernaartoe leven. Om wederzijdse 

integratie verder te bevorderen is het belangrijk dat er deel wordt genomen aan 

samenwerkingsverbanden. 

 

7.2 Succesfactoren samenwerkingsverbanden 

Uit de resultaten is gebleken dat er vele veranderingen zijn doorgevoerd bij de gemeente met 

betrekking tot beleidsvorming. De gemeente ziet beleidvormingen niet meer als een louter top 

down proces, maar als het onderhandelingsresultaat van de vele op elkaar inwerkende en 

interacterende systemen. De gemeente heeft haar organisatiestructuur aangepast om beter in 

netwerken te kunnen opereren en zoekt steeds meer de samenwerking op met maatschappelijke 
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belangen- en welzijnsorganisaties. Dit is te verklaren uit het aanpassingsvermogen van de 

gemeente.  De gemeente is zich aan het aanpassen is om beter te kunnen opereren in een 

netwerksamenleving en steeds betere samenwerkingsverbanden aan te gaan met het 

maatschappelijk middenveld en andere organisaties. Het wordt dus niet meer gezien als 

eenrichtingsverkeer, maar als een wisselwerking tussen de verschillende beleidssystemen. 

Echter zijn deze veranderingen niet direct toe te schrijven aan de effecten van de integratietour. 

Er kan niet gesteld worden dat de integratietour direct ertoe heeft geleid dat de gemeente haar 

organisatiestructuren heeft veranderd en zich anders is gaan opstellen tegenover het 

maatschappelijk middenveld. Er waren namelijk al enige veranderingen doorgevoerd bij de 

gemeente om beter dergelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit betekent dat deze 

veranderingen al gaande waren nog voordat de integratietour überhaupt bestond. 

 

Wat wel toe te schrijven is aan de effecten van de integratietour, zijn de keuzes die de gemeente 

heeft gemaakt om de integratietour te realiseren. De gemeente heeft er namelijk voor gekozen 

om, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, de integratietour uit te voeren zodat 

er met een effectieve strategie complexe problemen zoals integratie kon worden aangepakt. De 

gemeente heeft voor deze aanpak gekozen omdat de maatschappelijke organisaties over onder 

andere veel expertise beschikken over integratieonderwerpen. De gemeente heeft zelf ook 

expertise beschikbaar gesteld. Tevens heeft de gemeente financiële hulpmiddelen geleverd 

terwijl de organisaties andere hulpmiddelen hebben geleverd. Het is te zien dat op deze manier 

kwesties rondom integratie gemobiliseerd zijn en de integratievraagstukken effectiever zijn 

aangepakt. Hieruit is op te maken dat het aangaan van deze samenwerkingsverbanden enige 

macht van de beleidsmakers overgebracht heeft naar de organisaties. Dit betekent dat de 

integratietour niet mogelijk zou zijn geweest zonder de bijdrage van de maatschappelijke 

organisaties en burgers. De beleidsmakers beschikken namelijk niet over het netwerk en bereik 

en hebben niet voldoende financiële middelen om de dialogen zelfstandig te organiseren. Het 

bleek dat de beleidsmakers ook niet een dergelijke intentie hadden. De gemeente vond het juist 

belangrijk dat de integratietour in samenspraak met haar burgers uitgevoerd zou worden. Dit 

houdt in dat de toegevoegde waarde van deze samenwerkingsverbanden zijn beoordeeld vanuit 
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een sociaal en cultureel perspectief waarin burgerparticipatie beschouwd is als een belangrijk 

mechanisme om normatieve integratie te bereiken. Het aangaan van samenwerkingsverbanden 

is tevens een manier geweest om politieke legitimiteit te bereiken. Uit de resultaten is gebleken 

dat de integratietour een initiatief van een wethouder is geweest. Door het aangaan van deze 

samenwerkingsverbanden is er een vorm van politieke legitimiteit gezocht. Er kan gezegd worden 

dat het aangaan van samenwerkingsverbanden een instrumenteel functie had met betrekking 

tot het verkrijgen van legitimiteit.  

 

Succesfactoren van samenwerkingsverbanden is afhankelijk van de manier waarop er deel wordt 

genomen aan deze partnerships en netwerken. Er is hierbij met name gekeken naar de 

samenwerkingsverbanden op microniveau. In de theorie werd voorgeschreven dat 

samenwerking op microniveau zou zorgen voor synergetische, strategische en innovatieve 

oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen als integratie. Uit het onderzoek bleek 

dat er inderdaad samengewerkt is op microniveau. De gemeente heeft niet alleen grote en 

bekende organisaties betrokken in de uitvoering van de integratietour, maar ze hebben juist ook 

zo veel mogelijk kleine organisaties geprobeerd te betrekken. Dit is te verklaren uit de werkwijze 

van de gemeente waarbij er getracht is om in de diepste haarvaten van de stad te komen. Dit is 

niet overal even goed gelukt. De gemeente heeft geprobeerd haar bereik te vergroten maar, kon 

de kleinere organisaties moeilijk bereiken. Dit betekent dat er niet overal sprake was van een 

goede spreiding door de stad. Dit komt omdat de gemeente zich vooral heeft gericht op de 

onderwerpen in plaats van te richten op de gebieden. Dit heeft voor te weinig input gezorgd voor 

doorwerking van beleid.  

 

Om vraagstukken als integratie aan te pakken moest er tijdens de vorming van de integratietour 

samengewerkt worden met deze vele verschillende actoren. Het is gebleken dat de gemeente 

het integratiebeleid heeft gevormd om de publieke belangen te behartigen. Het was van groot 

belang dat er werd voldaan aan de behoeftes van de burgers. Om in de behoeftes van de burgers 

te voorzien heeft de gemeente dus de samenwerking opgezocht met de organisaties en de 
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burgers. Er zijn een aantal succes- en faalfactoren die deze samenwerkingsverbanden zowel 

kunnen maken als breken.  

 

7.2.1 Versterkende factoren   

Met betrekking tot versterkende factoren is het belangrijk dat ten eerste de organisaties en 

burgers versterkt worden. De manieren waarop ze zijn benaderd en hoe ze in het proces zijn 

betrokken is belangrijk.  

 

De organisaties en burgers zijn als partners gezien door de gemeente. Deze partners zijn eerst 

versterkt zodat ze actief deelnemen aan het proces. Deze individuele en collectieve versterking 

zit vooral geworteld in de sociale en culturele fundamenten van de samenleving. Dit betekent 

dat de organisaties op verschillende manieren benaderd moesten worden. De organisaties zijn 

voornamelijk op drie manieren benaderd door de gemeente. Deze manieren van benaderen 

hebben geholpen bij de versterking van de organisaties. Zo zijn de organisaties gemobiliseerd en 

heeft de gemeente deze organisaties als het ware geactiveerd en gestimuleerd om actief deel te 

nemen aan het proces. Deze mobilisatie is te verklaren uit de omgangswijze van de gemeente. 

De gemeente heeft de organisaties en burgers namelijk als belangrijke partners gezien. De 

gemeente heeft met name beroep gedaan op de netwerken van deze partners. Het actief 

burgerschap is met name via in persoon en mond tot mond via sleutelfiguren versterkt. Hierbij is 

het een en ander misgegaan. Het is namelijk gebleken dat het activeren van de burgers met name 

in de directe omgeving, in de eigen achterban en in de eigen kringen zijn gebeurd. Dit zorgde 

ervoor dat er niet altijd even gemixte heterogene groepen aanwezig waren tijdens de dialogen. 

Dit is niet wat de gemeente voor ogen had.  

 

De rol van de burgers en organisaties  

Nu de burgers en organisaties zijn versterkt is het misschien zelfs nog belangrijker dat zij 

betrokken raken bij het proces. De betrokkenheid van de burgers en organisaties kan volgens de 

theorie aan de hand van de burgerschapsrollen gekenmerkt worden. Volgens de theorie zijn er 

drie rollen weggelegd voor burgers namelijk als co-designer, mede-uitvoerder en initiator. De 
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burgers hebben voornamelijk als mede-uitvoerders hebben opgetreden. Dit betekent dat de 

burgers betrokken waren ten aanzien van de inhoud en het proces van de integratietour nadat 

dit al vastgelegd was in de beleidsregel en er al als instrument lag. De burgers zijn niet vroeg 

genoeg betrokken geweest in de beleidsvorming. Ze hebben helaas niet de mogelijkheid gehad 

om samen vorm aan het beleid te geven, prioriteiten op te stellen en samen naar oplossingen te 

zoeken.  De huidige focus ligt dus helaas nog steeds te veel bij de burger als uitvoerder. Er moest 

meer aandacht worden gegeven aan de burger als ontwerpen en initiator. De burgers moesten 

veel eerder in het proces betrokken worden. 

 

Om de publiek-private samenwerking te realiseren was het belangrijk dat burgers betrokken 

raakten. Om deze betrokkenheid te optimaliseren zijn er een aantal concrete stappen genomen. 

Deze stappen bevatten een poging om tot verzoening te komen tussen beide uitersten in het 

samenwerkingsverband, namelijk; de gemeente en haar burgers. Ten eerste is er 

overeenstemming en duidelijkheid verschaft over de doelen van het programma. Dit is al vroeg 

in de beginfase van het programma gedaan waarvoor het samenwerkingsverband werd opgezet. 

Dit betekent dat de partners in de samenwerkingsverbanden naar een gemeenschappelijk doel 

werken. Als er geen overeenstemming en duidelijkheid is over de doelen van het programma is 

het niet mogelijk om te werken naar een gezamenlijk doel.  

 

Ten tweede is er ook duidelijkheid en overeenstemming verschaft over de activiteiten die 

uitgevoerd moesten worden. Dit betrof de inzet van mensen en materiele middelen. Zo hadden 

de burgers, organisaties en de gemeente duidelijkheid over het vermogend aantal van mensen 

en middelen van elkaar. Dit betekent dat de partners bereid waren om elkaar assistentie te 

verlenen en elkaar te helpen waar dit nodig werd geacht. De een heeft geholpen met de inzet 

van mensen terwijl de ander heeft geholpen met middelen en de gemeente heeft geholpen met 

de financiering.   

 

Ten derde zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen de betrokken 

partijen. Dit betekent dat er een duidelijke taakverdeling is gemaakt en de partners op de hoogte 
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waren van elkaars taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens zijn er duidelijke indicatoren 

opgesteld om zodoende de prestaties te meten. Dit betekent dat de gemeente kon kijken in 

hoeverre de doelen werden behaald met de beschikbare middelen. De gemeente moet namelijk 

in staat zijn om te kijken welke dialogen wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd. Dit betekent 

ook dat de organisaties nu weten op waar ze beoordeeld worden en welke prestaties er geleverd 

moeten worden. Dit komt allemaal ten goede van het uiteindelijke gezamenlijke doel.  

 

Ten slotte is er duidelijkheid verschaft over de tijdsduur en complexiteit van de integratietour om 

zodoende de controle over het programma te behouden. Deze controle was belangrijk om niet 

het doel voorbij te schieten. Tevens zijn het factoren waar rekening mee is gehouden omdat de 

tijdsduur en complexiteit van de tour zowel positief als negatief uitpakken. De tijdsduur van de 

tour bestond uit een korte, midden- en lange termijn. Zo konden de doelen op kort, midden- en 

lange termijn bepaald worden en kon er gekeken worden of deze wel behaald werden. Met 

betrekking tot complexiteit is er getracht om de doelen, taken, onderwerpen en vereisten simpel 

en laagdrempelig te houden zodat de tour niet te complex zou worden. Dit is goed gelukt. De 

doelen, taken, onderwerpen en vereisten waren voor eenieder duidelijk en iedereen wist haar 

rol in het samenwerkingsverband goed uit te voeren.   

 

Wederzijdse vertrouwen  

Met betrekking tot de samenwerkingsverbanden heeft de gemeente beroep gedaan op haar 

burgers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en andere publieke instellingen. Uit de 

theorie bleek dat het belangrijk is dat er een wederzijds vertrouwen is tussen de beleidsmakers 

en de organisaties en burgers. De organisaties vertrouwden volledig op het advies van de 

ambtenaren. Dit betekent dat de organisaties het advies van de gemeente op prijs stelden en 

ernaar hebben gehandeld. De ambtenaren waren weer op hun beurt bereid om het proces te 

ondersteunen en te stimuleren. Dit betekent dat er een goede communicatie tussen de 

organisaties en de gemeente was en de verwachtingen helder waren. Het helder hebben van de 

verwachtingen is ten goede gekomen van de tour omdat de betrokken partijen op de hoogte zijn 

van elkaars verantwoordelijkheden. De ambtenaren waren echter vooral in het begin op hun 
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hoede en voorzichtig met het vertrouwen op de beslissingen en het gedrag van de organisaties. 

De gemeente nam een zorgvuldige en weloverwogen beslissing voordat het haar vertrouwen in 

een organisatie uitsprak. Dit betekent dat de ambtenaren niet vanzelfsprekend vertrouwden op 

de organisaties. De organisaties moesten letterlijk het vertrouwen van de gemeente verdienen. 

De organisaties hebben het vertrouwen van de gemeente gewonnen door middel van het 

organiseren van productieve dialogen.  

 

7.2.2 Stimulerende factoren 

Stimulerende factoren vergroten de participatie van burgers en organisaties bij de integratietour. 

Uit de theorie bleek dat er drie soorten stimulerende factoren zijn om deze participatie te 

vergroten namelijk; materiele, solidaire en expressieve stimulansen. Uit het onderzoek is 

gebleken dat er sprake was van alle drie soorten stimulansen om de participatie van burgers te 

vergroten. Met betrekking tot de materiele stimulans is uit het onderzoek gebleken dat het ging 

om geld in de vorm van een vergoeding voor het organiseren van een dialoog. Dit betekent dat 

er inspraak op het budget was. De materiele stimulansen zijn aan te merken als een vorm van 

extrinsieke motivatie. Deze stimulansen hebben een groter rol gespeeld dan in eerste instantie 

gedacht werd. Het is in veel gevallen zelfs een doorslaggevende factor geweest voor met name 

kleinere organisaties. Met deze stimulans werden ze in staat gesteld om productieve dialogen te 

organiseren. Dit betekent dat zonder deze stimulansen sommige organisaties niet in staat waren 

om dialogen te organiseren. Dit neemt echter niet weg dat grotere organisaties die wel over 

voldoende middelen beschikken geen beroep hebben gedaan op deze vergoeding. Dit betekent 

dat materiele stimulansen ook als een overtuigingsmiddel is gebruikt.  

 

Met betrekking tot de solidaire stimulansen is uit het onderzoek gebleken dat het grootste deel 

van de deelnemers behoefte hadden om met een diverse groep het gesprek aan te gaan over 

integratieonderwerpen. Door de vele verdiepende gesprekken, voelden de deelnemers zich na 

afloop van de dialogen sneller geïdentificeerd met elkaar. Tevens hebben de dialogen geleid tot 

een mentale versterking van de deelnemers omdat ze met de integratietour erachter zijn 

gekomen dat anderen ook met dezelfde problemen kampen. Dit betekent dat de deelnemers van 
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elkaar hebben geleerd om beter om te gaan met deze problemen. Dit betekent dat de 

deelnemers hierbij individuele psychologische ontwikkelingen hebben verkregen. Zo hebben de 

deelnemers geleerd om beter om te gaan met andere burgers van een andere etnische afkomst.  

 

Met betrekking tot de expressieve stimulansen bleek uit het onderzoek dat de deelnemers 

geparticipeerd hebben om maatschappelijk betrokken te zijn. Dit betekent dat ze hebben 

deelgenomen aan de integratietour om bij te kunnen dragen aan het bereiken van een 

maatschappelijk goed doel. De deelnemers vonden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan 

de gedeelde normen en waarden waarin burgers een morele verplichting voelden om het 

maatschappelijk belang te dienen. Deze prikkel is aan te merken als een vorm van intrinsieke 

motivatie.   

 

Uit deze stimulansen is te concluderen dat de intrinsieke motivatie een grote rol heeft gespeeld. 

Dit betekent dat de burgers en organisaties dialogen organiseren omdat ze er gewoonweg grote 

waarde aan hechten. Echter kan er gezegd worden dat de extrinsieke motivatie ook een zeer 

grote rol heeft gespeeld. De effectiviteit van deze factoren is dus afhankelijk van de vorm van de 

samenwerkingsverbanden. Er is veelal gezocht naar collectieve vormen van prikkels in plaats van 

individualistische vormen van prikkels. Deze bleken namelijk veel effectiever te zijn omdat 

intrinsieke motivaties een grote rol hebben gespeeld bij de deelnemers om te participeren aan 

de integratietour. Dit betekent dat de burgers en organisaties vooral bewegen om het groter 

collectief goed te dienen in plaats van te streven naar het individualistisch belang.  

 

7.2.3 Organisatorische factoren 

Vanuit de organisatorische kant was er gekeken naar in hoeverre de gemeentelijke instellingen 

verenigbaar waren met burgerparticipatie. Om de organisatorische factoren in beeld te brengen 

is er onderzocht naar in hoeverre er ruimte was voor samenwerking binnen de gemeentelijke en 

organisationele cultuur.  
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Uit het onderzoek was gebleken dat de ambtenaren een open houding hanteerden om de 

burgers als waardevolle partners te betrekken. Dit betekent dat de ambtenaren een 

uitnodigende houding hadden en de burgers daadwerkelijk toegelaten hebben tot het proces. In 

de theorie kwam naar voren dat er veelal een risicomijdende cultuur heerst in publieke 

organisaties. Burgerparticipatie zou traditioneel beschouwd worden als onbeheersbaar en 

onbetrouwbaar. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen risicomijdende cultuur heerste 

bij de gemeente. De gemeente maakt steeds meer ruimte vrij om samenwerkingsverbanden aan 

te gaan. De gemeente heeft inmiddels het besef dat het ook niet meer effectief kan opereren 

zonder het aangaan van samenwerkingsverbanden. Er is ook deels sprake van een integratie van 

de burgers in de publieke dienstverlening met een aantal projecten. Dit betekent dat er een 

goede afstemming is tussen de gemeentelijke en burgerlijke instellingen. Uit het onderzoek 

kwam echter ook naar voren dat veel ambtenaren een switch moeten maken in hun werk. Deze 

switch is noodzakelijk omdat er anders geen effectieve Organisaties die vinden dat ze geen 

behoefte hebben aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld andere 

organisaties moeten af van deze gedachte en openstaan voor samenwerking. Tevens moeten ze 

ervoor zorgen dat de organisationele structuren dit zullen toelaten wanneer het zover is. 

Wanneer de organisationele structuren dit niet toelaten kunnen er geen effectieve 

samenwerkingsverbanden aangegaan worden. 

 

7.2.4 Individuele factoren   

De individuele factoren verwijzen naar de bereidheid van burgers om deel te nemen aan deze 

samenwerkingsverbanden. In de theorie wordt er gesproken over individuele factoren als sociaal 

kapitaal, opleidingsniveau, en persoonlijke eigenschappen. Uit het onderzoek is echter gebleken 

dat het met de persoonlijke eigenschappen vooral gaat om etniciteit, leeftijd, geslacht en religie. 

Dit betekent dus dat er meer factoren zijn die verwijzen naar de bereidheid van burgers om deel 

te nemen aan deze samenwerkingsverbanden.  

 

Het is wel zo dat sociaal kapitaal, leeftijd en etniciteit de belangrijkste individuele factoren zijn. 

Met betrekking tot sociaal kapitaal waren de deelnemers in staat om duurzame relaties te 



144 
 

ontwikkelen. Dit betekent dat de deelnemers relaties hebben ontwikkeld die ook na afloop van 

de dialogen aangehouden hebben. Zo hebben sommige deelnemers contactgegevens met elkaar 

uitgewisseld om vervolgens elkaar bijvoorbeeld te helpen met vervolgdialogen en andere 

maatschappelijke projecten. Met betrekking tot leeftijd is zelfs gebleken dat het voor een 

verschuiving van de doelgroep heeft gezorgd. Dit betekent dat de beleidsmakers zich nu bewust 

veel meer op jongeren zullen richten. Met betrekking tot etniciteit is er ook een verschuiving te 

zien tot de doelgroep. Dit betekent dat de gemeente zich nu meer gaat focussen op mensen 

zonder een migrantenachtergrond omdat die niet in de gewenste getallen aanwezig waren bij de 

integratietour.   

 

7.2.5 Faalfactoren en belemmeringen van samenwerkingsverbanden 

Er is op te maken dat naast de vele collaboratieve voordelen er ook een aantal problemen en 

belemmeringen zijn met het betrekken van de gemeenschap in de beleidsuitvoering.  In de 

theorie wordt er gesproken over faalfactoren als versnipperde en ongelijke groepen, onduidelijke 

rolverdeling, sociale uitsluiting, aansprakelijkheid, veeleisende prestaties en complexiteit van de 

integratievraagstukken. Echter is er nog een factor ontdekt die niet in de theorie beschreven was 

namelijk; politiek. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat ten eerste onduidelijke rolverdeling geen rol heeft gespeeld. 

Dit betekent dat de rollen voor alle partners duidelijk waren. Dit is toe te schrijven aan de goede 

communicatie tussen de partijen. Er werd tijdig gecommuniceerd over de vereisten van de 

dialogen en de taakverdeling. Zo wist ieder wat, waar en hoe bepaalde dingen gedaan moesten 

worden. Ten tweede heeft sociale uitsluiting geen rol gespeeld. Dit betekent dat de dialogen voor 

iedereen open stond en toegankelijk was voor alle mensen uit de samenleving. Sociale uitsluiting 

is een factor geweest waar de gemeente bijzonder aandacht aan moest geven. Sociale uitsluiting 

zou namelijk een zeer grote belemmering vormen voor de integratietour. Dit zou namelijk het 

beeld geven dat bepaalde groepen in de samenleving stelstelmatig weg worden gezet en geen 

toegang hebben tot dialoogplatforms over integratie. Dit zou de mensen het beeld kunnen geven 

dat er over ze wordt gepraat in plaats van met deze mensen worden gepraat. Vooral als de 
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politieke nuance in gedachte wordt genomen kan dit voor dusdanige belemmeringen vanuit de 

samenleving zorgen dat het beleid gebroken kan worden. Ten slotte speelde complexiteit van de 

integratievraagstukken geen rol. Dit betekent dat de vraagstukken duidelijk, overzichtelijk en 

eenvoudig waren. De onderwerpen waren makkelijk te begrijpen door de deelnemers. Deze 

eenvoud is ten goede gekomen van de dialogen omdat de onderwerpen voor iedereen duidelijk 

was konden ze vrij makkelijk meepraten.   

 

Echter is er uit het onderzoek ook gebleken dat met name er belemmeringen zijn geweest door 

de versnipperde en ongelijke groepen, aansprakelijkheid, veeleisende prestaties en de politiek. 

Met betrekking tot versnipperde en ongelijke groepen bleek dat de samenleving uit vele 

verschillende groepen en uit vele verschillende lagen van de bevolking bestaat. Deze groepen zijn 

dan ook veel moeilijker bij elkaar te brengen dan bijvoorbeeld een homogene groep. Echter was 

het bij elkaar brengen van een gemixte heterogene groep een vereiste voor de organisaties van 

de integratietour. De vele verschillende en ongelijke groepen hebben dus voor grote 

belemmeringen gezorgd omdat niet bij elk dialoog gesproken kon worden over een ideale 

samenstelling van deelnemers. Dit betekent dat die dialogen hun doel voorbij hebben geschoten. 

Het was namelijk niet de bedoeling om het gesprek aan te gaan met alleen mensen die elkaar 

ook in het dagelijkse leven snel zouden tegenkomen. Deze knelpunt is ook te linken aan een 

andere belemmering namelijk: aansprakelijkheid.  

 

Omtrent aansprakelijkheid moest er een betere afstemming zijn tussen de gemeente en de 

organisaties met betrekking tot de werving van deelnemers. Tijdens de werving van de 

deelnemers moest het samenstellen van een heterogene groep beter gewaarborgd worden. Dit 

betekent dat er tijdens de werving van de deelnemers al gekeken moest worden naar de 

mogelijkheden om een gemixte groep samen te stellen. De deelnemers werven naar etniciteit, 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en religie zou betekenen dat er voldaan wordt aan de 

verwachtingen van de gemeente. Het ging mis met de aansprakelijkheid omdat de gemeente 

aangegeven heeft dat de organisaties aansprakelijk zijn voor de werving van de deelnemers 
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terwijl de organisaties met betrekking tot de werving hulp verwachtten van de gemeente. Zonder 

deze afstemming heeft de aansprakelijkheid een belemmering gevormd voor de integratietour.     

 

Met betrekking tot veeleisende prestaties hebben een aantal factoren voor belemmeringen 

gezorgd. Deze faalfactoren hebben zich voorgedaan omdat er eisen en prestaties verwacht 

werden die niet altijd te halen waren met de beschikbare middelen. De beperkte middelen zijn 

vooral toe te schrijven aan een gering beschikbaar budget. Het kleine budget heeft beide kanten 

uit een negatieve invloed gehad. Dit betekent dat zowel de ambtenaren als de organisaties 

prestaties moesten leveren onder hoge druk. Dit heeft gezorgd voor een vermindering van 

enthousiasme, productiviteit, effectiviteit en efficiëntie. Deze vermindering heeft een negatieve 

naslag gehad op de integratietour.  

 

Wat betreft de politiek was er te zien dat het gedurende de tour deels voor een aantal 

belemmeringen heeft gezorgd. Dit betekent dat de politieke lading deels zwaarder heeft 

gewogen dan de lading van de integratietour zelf. Wegens de politieke lading kunnen er 

onterechte assumpties gemaakt zijn waarbij delen van de bevolking de tour geen kans heeft 

gegeven. Wegens de nadruk die er gelegd wordt op onderwerpen die veelal mensen met 

migrantenachtergrond aangaat, kan de tour als polariserend worden gezien. Het kan dan 

overkomen alsof deze problemen onterecht uitvergroot worden en de tour als een politiek 

middel wordt gebruikt. Dit betekent dat de participanten met dergelijke zorgen in hun 

achterhoofd deelnemen aan de dialogen. Dit kan leiden tot een andere houding van de 

deelnemers tijdens de dialogen. Zo zullen de deelnemers zich niet eerlijk en uitnodigend 

openstellen, maar juist sociaal wenselijk en verdedigend. 

  

7.3 Invloed van tour op integratie 

De invloed van de tour op integratie is gemeten aan de hand van de vier niveaus van het model 

van Kirkpatrick en Kirkpatrick (2006) en de drie niveaus van Hall (1993). In dit onderdeel is er een 

analyse uitgevoerd op de invloed van de tour op reactie, leren, gedrag en invloed van de tour op 

bevordering van de integratie. Aan de hand van de resultaten is de verwachting dat de grootste 
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verschuivingen op de niveaus van reactie en leren hebben opgetreden. Op het niveau van gedrag 

wordt er verwacht dat hier de minste verschuivingen hebben opgetreden.  

 

7.3.1 Invloed op cognitie 

Op dit niveau is er een evaluatie uitgevoerd naar de invloed op de reactie van de deelnemers, 

betrokken organisaties en de gemeente op de integratietour. De reactie van de deelnemers is 

onder de noemer van klanttevredenheid ondergebracht. Dit betekent dat er geen verschil is 

gemaakt tussen betalende en niet- betalende deelnemers, omdat er gewoonweg geen kosten in 

rekening zijn gebracht voor deelnemers. In dit onderdeel zijn zowel de positieve als negatieve 

reacties op de integratietour onderzocht.  

 

Figuur: Reactie op de integratietour 

Positieve reacties Gemengde reacties Negatieve reacties 

 

 Aansluiting op 

behoeftes van de 

maatschappij 

 Selectie 

deelnemers 

 Coördinatie 

 Vaststelling van 

doelen 

 Bepaling 

schema 

 Selectie en voorbereiding 

audiovisuele 

hulpmiddelen 

 Bepaling vak inhoud  Selectie 

passende 

faciliteiten 

 Evaluatie 

 Selectie passende 

gespreksleiders 

  

 

Uit de bovenstaande figuur is op te maken dat er zowel positieve als negatieve reacties op de 

integratietour zijn geweest. Wat betreft de positieve reacties is er gekeken naar welke 

onderdelen van de integratietour zijn bevallen en is er een analyse gemaakt van hoe deze 
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onderdelen geoptimaliseerd kunnen worden. Met betrekking tot de negatieve reacties is er 

gekeken naar welke onderdelen van de integratietour niet zijn bevallen en is er een analyse 

gemaakt van hoe deze onderdelen verbeterd kunnen worden voor toekomstige dialogen. 

  

7.3.1.1 Positieve reacties 

Uit de resultaten bleek ten eerste dat er positief is gereageerd op de behoeftes van de 

maatschappij. Dit betekent dat er een goede aansluiting is tussen de vraag van de maatschappij 

en het aanbod van de integratietour. Deze aansluiting is van cruciaal belang geweest. Zonder 

deze aansluiting had het beleid niet aangeslagen bij de deelnemers. Deze aansluiting heeft een 

vergrotend effect van participatie op de deelnemers gehad. Dit betekent dat het beleid dus 

inderdaad een antwoord vormt op de behoeftes van de maatschappij. Wanneer dit niet het geval 

was geweest zou er een minieme participatie zijn. De integratietour bood dus een mooi platform 

om in deze behoeftes te voorzien.  

 

Ten tweede is er positief gereageerd op de doelen van de integratietour. De doelen van de 

integratietour zijn opgesteld aan de hand van kwaliteit, moreel en voordelen. Uit het onderzoek 

is gebleken dat er inderdaad gelet is op de kwaliteit van de dialogen en hoe de morele waarden 

rondom integratie bevorderd konden worden. Dit betekent dat de gemeente hoge 

kwaliteitseisen heeft gesteld met betrekking tot de dialogen die bijna altijd even goed zijn 

gehanteerd. Het stellen van hoge kwaliteitseisen helpt professionaliteit in de hand. Deze 

professionaliteit helpt vervolgens dat de integratietour serieus wordt genomen. Ook is gebleken 

dat er alles aan is gedaan om het moreel van de deelnemers altijd zo hoog mogelijk te houden. 

Moreel speelt een cruciale rol met betrekking tot de bedoeling van integratietour. De motivatie 

van de deelnemers speelt namelijk een grote rol bij het kunnen overbrengen van de boodschap. 

Dit betekent dat bij een laag moreel de kans groot is dat de deelnemers een gesloten houding 

hanteren waarbij de boodschap niet aankomt.  Ook is er veel aandacht gegeven aan welke 

voordelen de integratietour mogelijk kon opleveren. Deze voordelen hebben zich met name geuit 

in de vorm van het creëren van meer bewustwording rondom integratie. Dit betekent dat door 

deze bewustwording de deelnemers elkaars verschillen beter konden begrijpen en in veel 



149 
 

gevallen onder de gemeenschappelijke punten nader tot elkaar komen. Dit brengt vele voordelen 

met zich mee zoals een beter empathisch vermogen voor andersdenkenden doordat de 

deelnemers zich openstelden voor elkaar en in de meeste gevallen bereid waren om de 

ontmoeting en de toenadering op te zoeken. Met betrekking tot het gedrag, die getoond moest 

worden om deze resultaten te bereiken, heeft de gemeente een bottom-up benadering 

gehanteerd. Dit betekent dat de gemeente dus een open houding heeft gehanteerd waarbij 

samenwerking als een belangrijke waarde werd gezien. Dit gedrag was noodzakelijk om de 

beoogde resultaten te bereiken. Dit betekent dat de gemeente een juiste vorm van gedrag heeft 

getoond waarbij een groot deel van de doelen bereikt konden worden.  

 

Zoals eerder naar voren is gekomen uit het onderzoek was er positief gereageerd op de behoeftes 

van de maatschappij en de doelen van de integratietour. Om positieve reacties op de vak inhoud 

te krijgen moesten de integratieonderwerpen die behandeld werden, aansluiten op zowel de 

behoeftes van de maatschappij als de doelen van de gemeente. Dit betekent dat de onderwerpen 

breed, maar toch ook specifiek aangesneden is aan de behoeftes. Op deze manier zijn er dan ook 

positieve reacties verkregen op de integratieonderwerpen die zijn behandeld tijdens de dialogen. 

Dit betekent dat het goed uitgepakt heeft om taboeonderwerpen te behandelen die integratie 

raken. Discriminatie, emancipatie en gedeelde Nederlandse normen en waarden zijn namelijk 

onderwerpen die een groot deel van de Rotterdamse samenleving aanspreekt. De integratietour 

heeft betekenis gegeven aan deze integratieonderwerpen door een podium te bieden waarbij 

moeilijke gesprekken over taboeonderwerpen behandelt konden waren. Dit betekent dat 

mensen die elkaar niet in het dagelijkse leven snel zien, de mogelijkheid hebben gekregen om 

deze moeilijke gesprekken met elkaar aan te gaan en de ervaringen, perspectieven, meningen en 

opvattingen met elkaar delen. De vak inhoud was zeer dekkend voor niet alleen de deelnemers 

en de gemeente, maar ook de organisaties. Dit betekent dat de integratieonderwerpen die zijn 

behandeld, veelal onderwerpen zijn waar de organisaties zich al mee bezig houden. Dit betekent 

dat de integratietour ook een bijdrage levert bij het behalen van de doelen van de 

maatschappelijke organisaties. Er is wel een opmerking te maken over homo- emancipatie 

gerelateerde onderwerpen. Er was weinig animo voor homo- emancipatie gerelateerde 



150 
 

onderwerpen. Dit betekent dat er niet echt een behoefte is geweest om deze onderwerpen te 

behandelen. Het aandringen van de gemeente ondanks de lage animo voor de onderwerpen 

heeft ook niet geholpen. Er kan zelfs gezegd worden dat het averechts heeft gewerkt omdat de 

deelnemers toen gewoonweg niet zijn komen opdagen. Dit betekent dat er dusdanig weinig 

deelnemers kwamen dat er überhaupt geen dialoog kon worden gehouden. Dit betekent dat de 

gemeente niet moet aandringen bij onderwerpen waar geen animo voor is. Dit betekent ook dat 

er meer prioriteiten moeten worden gesteld bij de overige onderwerpen.  

 

Ten slotte is er positief gereageerd op de geselecteerde gespreksleiders. De selectie van de 

gespreksleiders bleek een kritieke factor te zijn voor het slagingspercentage van de dialogen. De 

beleidsmakers waren zich hiervan bewust. Er werden dan ook vele eisen gesteld aan de 

gespreksleiders. Dit beteken dat alleen gespreksleiders die over uitzonderlijke kwaliteiten 

beschikken, de dialogen mochten leiden. Kennis over het onderwerp betekent dat er inhoudelijk 

meer bewustwording gecreëerd is. Intrinsieke motivatie betekent dat de gespreksleiders het 

voor de juiste redenen hebben gedaan zonder een tegenprestatie te verwachten in de vorm van 

een vergoeding. Dit betekent dat de gespreksleiders hart voor de zaak hebben. Vermogen om 

goed te communiceren betekent dat de boodschap van de integratietour goed overgebracht kon 

worden. Vaardigheden om deelnemers beter te laten participeren betekent het op de juiste 

momenten motiveren van de deelnemers om deel te nemen aan het gesprek. Dit zijn allen 

kwaliteiten om de invloed van de integratietour te vergroten. 

 

Het beschikbaar stellen van de interne expertise van de door de gemeente aangestelde 

gespreksleiders hebben de invloed van de integratietour verder vergroot. Wegens deze interne 

expertise was er namelijk geen behoefte aan externe aanstellingen. Dit betekent dat de kwaliteit 

van de eigen gespreksleiders makkelijker gewaarborgd kon worden. Een van de meest 

uitzonderlijke kwaliteiten is het oog hebben voor de leerprocessen van de deelnemers. De 

deelnemers komen naar de dialogen om iets te leren. Dit betekent dat het belangrijk was om in 

deze behoeftes van de deelnemers te voorzien. De leerprocessen zijn namelijk zeer nauw 

gerelateerd aan de mate van invloed. Hoe beter de leerprocessen zijn des te groter de invloed 
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van de integratietour is. Het motiveren van de deelnemers om actief deze leerprocessen door te 

maken heeft de invloed van de integratietour verder vergroot.  

 

7.3.1.2 Negatieve reacties 

Er is ten eerste negatief gereageerd op de selectie en voorbereiding van audiovisuele 

hulpmiddelen. Het zeer geringe of geen gebruik van deze hulpmiddelen heeft een aantal 

negatieve invloeden gehad op de integratietour. Audiovisuele hulpmiddelen zouden 

gespreksleiders bijvoorbeeld kunnen helpen bij het vasthouden van de aandacht. Dit betekent 

dat deze hulpmiddelen ingezet kunnen worden wanneer de gespreksleiders de aandacht 

beginnen te verliezen. Deze hulpmiddelen kan de aandacht weer betrekken tot het onderwerp 

en het gesprek weer in de gewenste richting leiden. Dit betekent een productievere dialoog 

waarbij ruis zo veel mogelijk wordt verminderd. Audiovisuele hulpmiddelen helpen ook bij het 

communiceren. Dit betekent dat deze hulpmiddelen ingezet kunnen worden om bepaalde 

boodschappen over te brengen aan de deelnemers. Audiovisuele hulpmiddelen dragen ook bij 

aan een gezond leerklimaat. Dit betekent dat met gebruik van deze hulpmiddelen bepaalde 

leerprocessen versneld kunnen worden. Het zou namelijk het gesprek op gang helpen en een 

aanleiding zijn om verdiepende gesprekken te voeren over taboeonderwerpen.  Er kan gezegd 

worden dat audiovisuele hulpmiddelen als instrumenten kunnen dienen. Een instrument die 

gebruikt kan worden om de dialogen in goede banen te leiden. Door geen gebruik te maken van 

deze hulpmiddelen zijn er veel mogelijkheden en kansen gemist. Dit is te verwijten aan de 

afweging tussen de kosten en inhoud van de audiovisuele hulpmiddelen. Dit betekent dat de 

voordelen niet zwaarder wogen dan de kosten volgens de beleidsmakers. Alleen een poging tot 

doen is bij lange na niet genoeg om een belangrijk instrument als audiovisueel op te geven. Een 

gebrek aan audiovisuele hulpmiddelen hebben de gespreksleiders beperkt in hun handelingen. 

Hierdoor kon er alleen beroep worden gedaan op de primaire kennis en vaardigheden van de 

gespreksleider. Dit betekent dat er weinig alternatieven in instrumenten waren om in te zetten. 

De gespreksleiders waren dus op hun zelf aangewezen. 
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Ten tweede is er negatief gereageerd op de rol van de coördinators. Dit is toe te schrijven aan de 

rol van de gemeente als opdrachtgever en facilitator. De gemeente heft zich nooit een rol als 

coördinator toegeschreven. Dit betekent dat dat er niet gesproken kan worden over de 

gemeente als coördinators.  

 

Uit de theorie bleek dat er twee tegenovergestelde benaderingen voor coördinators zijn. Ten 

eerste zijn er coördinators die alleen de integratietour tot de uitvoering coördineren. Dus alleen 

dienen als opdrachtgever. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeente in eerste instantie 

heeft opgetreden als opdrachtgever. Dit betekent dat de gemeente opdracht gaf aan de 

organisaties en vervolgens waren zij dan volledig verantwoordelijk over de organisatie en 

uitvoering van de dialogen. Dit betekent dat de gespreksleiders maar een geringe mate van 

instructies hebben meegekregen wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de 

integratietour. Maar, omdat er een enige mate van begeleiding aanwezig was, kon dit voorkomen 

worden. Dit betekent dat de desbetreffende organisaties met betrekking tot de begeleiding niet 

te kort zijn geschoten waardoor dit geen negatief invloed heeft gehad op de effectiviteit van de 

integratietour.  

 

Er zijn ook coördinators die gespreksleiders volledig begeleiden door het hele proces heen. Dit 

betekent dat ze niet alleen dienen als opdrachtgever, maar ook daadwerkelijk het programma 

bijwonen en de gespreksleiders helpen bij het coördineren van de dialogen. Uit het onderzoek is 

gebleken dat de gemeente in eerste instantie heeft opgetreden als opdrachtgever, maar door 

het proces heen steeds meer faciliterend is geweest. Dit betekent dat er een verschuiving in de 

rol van de gemeente heeft plaatsgevonden. Deze verschuiving was echter miniem. Het is namelijk 

gebleken dat maar een zeer klein aantal ambtenaren daadwerkelijk het programma heeft 

bijgewoond en de organisaties heeft geholpen met de coördinatie hiervan. Ook bleek dit vaak 

eenmalig te zijn en ging het vooral om programma’s waar meerdere dialogen tegelijk werden 

georganiseerd. Dit betekent dat het veelal gaat om incidentele aanwezigheid in plaats van 

structurele aanwezigheid. Een structurele aanwezigheid had kunnen bijdragen aan de invloed 

van de integratietour. Tevens zouden de behoeftes van de gespreksleiders en de deelnemers 
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beter behartigd kunnen worden. De gespreksleiders hebben namelijk een behoefte in de vorm 

van steun en de deelnemers hebben een behoefte in de vorm van het persoonlijk kunnen 

aanspreken van een ambtenaar.   

 

Ten slotte is er negatief gereageerd op de evaluatie van de integratietour. Om de effectiviteit van 

de integratietour te meten, was het van belang om deze te evalueren. Er moest gekeken worden 

naar de tijdsspanne waarin de dialogen werden uitgevoerd en nadruk worden gelegd op de 

planning en implementatie van de integratietour. Dit zijn kritieke factoren waar rekening mee 

moest worden gehouden om tot een succesvolle evaluatie te komen. De gespreksverslagen, 

terugblikbijeenkomsten en interne mondelinge evaluatie zijn niet genoeg om deze kritieke 

factoren in afweging te brengen. Dit betekent dat er te weinig aan evaluatie is gedaan om de 

effecten van de integratietour in kaart te brengen en om het budget te rechtvaardigen. Tevens 

was dit niet genoeg om tot een besluit te komen of de integratietour gecontinueerd of stopgezet 

moest worden. Dit betekent dat de invloed van de integratietour niet genoeg in kaart is gebracht 

om uitspraken te doen over het vervolg van het beleid.   

 

7.3.1.3 Overige reacties 

Uit de analyse blijkt dat er zowel positief als negatief gereageerd is op de verschillende 

onderdelen van de integratietour. Deze reacties bepalen in hoge mate de effectiviteit van de 

integratietour. Er zijn echter ook onderdelen waar zowel positief als negatief op is gereageerd. 

Deze zullen vanaf nu aangemerkt worden als gemengde reacties.  

 

Ten eerste zijn er gemengde reacties gegeven op de selectie van de deelnemers. Deze reacties 

zijn verkregen aan de hand van vier beslissingen die de gemeente heeft genomen. Ten eerste 

moest er gekeken worden wie profijt zou hebben van de dialogen. Als antwoord op deze eerste 

beslissing hadden alle delen en lagen van de samenleving profijt van de dialogen. Het is wel 

opmerkelijk dat mensen met een migrantenachtergrond meer profijt en baat bij de dialogen 

hadden dan mensen zonder migrantenachtergrond. Integratie raakt weliswaar iedereen, maar 

het raakt mensen met een migrantenachtergrond meer dan mensen zonder 
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migrantenachtergrond. Dit betekent dat mensen met een migrantenachtergrond eerder en vaker 

tegen deze onderwerpen aanlopen dan mensen zonder een migrantenachtergrond. Echter was 

het belangrijk dat de gemeente alsnog zoveel mogelijk delen van de samenleving moest bereiken. 

Dit betekent dat de gemeente te alle tijden heeft gestreefd naar een heterogene samenstelling 

van de deelnemers. Dit betekent ook dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om te zorgen 

voor een samenstelling waarbij er deelnemers aanwezig waren van verschillende achtergronden. 

Om dit voor elkaar te krijgen betekent dit dat de organisaties de dialogen bij zoveel mogelijk 

mensen moesten uitzetten om een zo divers mogelijk groep bij elkaar te brengen. Het is gebleken 

dat de organisaties specifiek deelnemers hebben geselecteerd die elkaar in het dagelijkse leven 

minder snel zouden aanspreken. Er valt hierbij wel een opmerking te maken. Het is namelijk naar 

voren gekomen dat de deelnemers veelal mensen met een migrantenachtergrond waren. 

Mensen zonder migrantenachtergrond waren moeilijker te bereiken en hadden minder 

belangstelling voor de integratietour dan mensen met een migrantenachtergrond.    

 

Met betrekking tot de tweede beslissing is er gekeken of de integratietour wel past in het 

juridische kader of gemeentelijk beleid. Het is gebleken dat de integratietour een uitkomst is van 

de beleidsregel Volwaardig Meedoen. De beleidsregel is weer op zijn beurt een uitkomst van de 

Integratienota van het gemeentelijk beleid. Dit betekent dat de Integratienota voortvloeit uit het 

integratiebeleid van de gemeente. In deze zin past de integratietour in het gemeentelijk beleid, 

omdat deze in samenspraak met de wethouder en het college is vormgegeven.  

 

Met betrekking tot de derde beslissing is er gekeken of deelname van de participanten aan de 

integratietour vrijblijvend of verplicht moest zijn. Als antwoord op de derde beslissing is de 

deelname aan de integratietour niet verplicht gesteld. Omdat de deelname aan de integratietour 

vrijblijvend was, kwam het voor dat de opkomst onder de deelnemers lager was dan verwacht. 

Wanneer de integratietour verplicht werd gesteld en bijvoorbeeld deel uitmaakte van het vak 

clausule op scholen en universiteiten was de opkomst onder deelnemers heel hoog. Dit betekent 

dat mensen denken dat ze geen behoefte hebben aan dergelijke programma’s en/of anders niet 

willen toegeven dat ze er behoefte aan hebben. Maar ook de mensen die er geen behoefte aan 
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hadden, hebben alsnog een input geleverd door andere deelnemers te enthousiasmeren voor de 

integratietour. Dit deden zij door hun ervaringen te delen en bij te dragen aan de beeldvorming 

van de deelnemers. Dit betekent dat het verplicht stellen van een aantal onderdelen van de 

integratietour voor een goede balans zorgt waarbij onderdelen met een hogere prioriteit 

verplicht worden gesteld en andere onderdelen optioneel vrijblijvend worden gesteld. Deze 

verplichtingen moeten trouwens betrekking hebben op het programma zelf en niet op deelname 

hieraan.  

 

Met betrekking tot de laatste beslissing is er gekeken of een segregatie is gemaakt tussen de 

deelnemers. Het maken van een segregatie tussen de deelnemers betekent dat er naar de 

achtergronden van de deelnemers is gekeken en op basis daarvan bepaalde acties zijn 

ondernomen. De gemeente heeft het nooit over segregatie gehad, omdat het negatieve 

associaties met zich meebrengt. Wel is er in bepaalde mate rekening gehouden met de 

verschillende achtergronden. Om heterogene groepen samen te stellen, heeft het geholpen om 

mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te zetten. Dit betekent een goede spreiding 

over de verschillende dialoogtafels en door heel de stad. Zo waren er uiteindelijk rond elke 

dialoogtafel deelnemers met een andere achtergrond aanwezig. Hierbij valt wel op te merken 

dat er alleen een segregatie van deelnemers kan worden gemaakt indien de aantallen dit 

toelaten. Het spreiden van de deelnemers heeft ook geholpen bij het tegengaan van sociaal 

wenselijke antwoorden. In plaats van te kijken naar de achtergronden van de deelnemers is het 

beter om te kijken naar de omgeving waar de deelnemers zich in bevinden. De deelnemers 

moeten zich namelijk vrijuit kunnen uitspreken en hun mening kunnen geven. Sociaal wenselijke 

antwoorden zijn namelijk een factor waar zeker rekening mee moest worden gehouden. 

Integratieonderwerpen zijn zeer gevoelige onderwerpen en het kan zo zijn dat de mening of 

opvatting van iemand niet gewaardeerd wordt door andere deelnemers. Ondanks dit moet 

iedereen zich vrij voelen in wat hij of zij te zeggen heeft en hun mening moeten kunnen 

uitspreken zonder zich zorgen te maken over wat anderen over hem of haar zouden kunnen 

denken.  
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Ten tweede zijn er gemengde reacties gegeven op het schema. Er is in eerste instantie positief 

gereageerd op het schema omdat er rekening is gehouden met de relevante componenten. Het 

inspelen op de beschikbaarheid van deelnemers, beleidsmakers en de beste omgeving om te 

leren heeft bijgedragen aan een positieve respons. Een belangrijk besluit, betreft de periode, 

datum en tijd waarin de integratietour diende te gebeuren. Dit betekent dat er gezocht is naar 

de meest optimale samenstelling van deze factoren om zodoende de participatie van deelnemers 

te maximaliseren. Om de participatie verder te vergroten, is het schema ruim van tevoren 

vastgesteld en door gecommuniceerd. Dit betekent dat zowel de deelnemers als de 

beleidsmakers voldoende tijd hadden om deel te nemen aan de dialogen en gespreksleiders te 

leveren.  Er zijn echter ook een aantal opmerkingen te maken. Er valt namelijk een opmerking 

te maken over de concentratie en frequentie van de dialogen. De invloed van de integratietour 

op de deelnemers is zeer klein wanneer er slechts een eenmalige dialoog met een hoge 

concentratie aan deelnemers georganiseerd wordt. Dit betekent dat het dus meer om een 

momentopname gaat. Er moet gekozen worden voor een intensieve week van dialogen waarbij 

de dialogen verspreid worden over een langere periode, als onderdeel van een langer lopend 

proces. De dialogen verspreiden over een aantal weken, maanden of zelfs jaren zou een positieve 

invloed kunnen hebben op de invloed van de integratietour. Er valt ook een opmerking te maken 

op de duur van de dialogen. De dialogen hadden minstens drie uur moeten duren, zodat de 

deelnemers genoeg tijd zouden krijgen om te participeren en de voorzitters van de 

bijeenkomsten in staat zouden worden gesteld om bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. De 

deelnemers voldoende tijd geven om te participeren, werkt verdiepende gesprekken in de hand 

en stelt iedereen in staat om genoeg aan het woord te komen.  

 

Ten slotte zijn er gemengde reacties gegeven op de geselecteerde faciliteiten. In eerste instantie 

is er positief gereageerd. Dit betekent dat er voor comfort en gemak is gezorgd. Dit betekent ook 

dat negatieve factoren en andere stoorfactoren zoveel mogelijk zijn vermeden. Dit heeft zich 

vertaald in een hoge concentratie en motivatie bij de deelnemers. Dit is voor een groot deel te 

danken aan het preventief handelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente 

voorzorgsmaatregelen in de vorm van een handleiding heeft genomen om de dialogen in goede 
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banen te leiden.  Echter zijn er wel een aantal opmerkingen te maken. Zo zijn er in de meeste 

gevallen geen gezonde versnaperingen aangeboden. Uit de theorie kwam juist naar voren dat 

wanneer er gezonde versnaperingen aangeboden zouden worden dit zou kunnen leiden tot een 

hogere energie bij deelnemers. Een hogere energie bij de deelnemers betekent een 

productievere dialoog. Dit geldt ook voor het zorgen van een aangename temperatuur in de 

ruimtes. Op deze manier kan concentratieverlies bij de deelnemers tegengegaan worden. Dit 

betekent een actieve houding met meer inzet van de deelnemers.  

 

7.3.2 Invloed op leren 

Met betrekking tot invloed op leren is er in dit onderzoek gekeken naar in hoeverre de 

deelnemers, organisaties en de gemeente hun houding hebben veranderd, hun kennis hebben 

verbeterd en/of vaardigheden hebben aangeleerd als resultaat van het bijwonen van de 

integratietour. Met betrekking tot de deelnemers is er gekeken naar de mate van individueel 

leren. Met betrekking tot de organisaties is er gekeken naar de mate van organisationeel leren. 

Met betrekking tot de beleidsmakers is er gekeken naar de mate van beleidsleren.  

 

Invloed op leerprocessen van de deelnemers 

De deelnemers hebben door middel van het bijwonen van de integratietour bepaalde 

leerprocessen doorgemaakt. De deelnemers hebben hun kennis verbeterd over de behandelde 

integratieonderwerpen en nieuwe inzichten verkregen over andersdenkenden. Dit houdt in dat 

de deelnemers meer geleerd hebben over de integratieonderwerpen en dat deze kennis gebruikt 

is om tot nieuwe inzichten te komen over integratie.  

 

De deelnemers hebben ook een aantal vaardigheden aangeleerd. De deelnemers hebben 

namelijk geleerd om vanuit een ander perspectief naar integratie vraagstukken te kijken. Ze 

hebben ook geleerd om beter om te gaan met de meningen van andersdenkenden. De 

integratietour heeft dus een invloed gehad op de bestaande kennis en beeldvorming bij de 

deelnemers.  Deze verbetering in kennis en verkregen inzichten hebben ertoe geleidt dat de 

deelnemers hun houding hebben veranderd ten opzichte van zowel de onderwerpen als de 
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meningen en opvattingen van andersdenkenden. Dit betekent dat de deelnemers nu meer 

openmindend zijn geworden en meer tolerantie hebben voor mensen die andersdenkend zijn. 

Zonder een verandering in kennis kon er niet verwacht worden dat er een verandering in houding 

zou optreden. Deze verbeteringen en veranderingen spelen namelijk een grote rol en kunnen in 

de toekomst leiden tot eventuele gedragsveranderingen. Er kan gezegd worden dat de 

integratietour in positieve zin een grote invloed op de leerprocessen van de deelnemers heeft 

gehad. Het bewust behandelen van maatschappelijke onderwerpen die integratie raken, hebben 

de leerprocessen van de deelnemers verder verbeterd. Dit betekent dat er gesproken kan 

worden over een zeer hoge mate van individueel leren bij de deelnemers.  

 

Invloed op leerprocessen van de organisaties 

Ook de betrokken organisaties hebben vele leerprocessen doorgemaakt. Met betrekking tot het 

leervermogen van de betrokken organisaties is er gekeken naar in hoeverre zij hun kennis hebben 

verbeterd, hun houding hebben veranderd en/of vaardigheden hebben aangeleerd in 

organisationeel opzicht. Het verbeteren van hun kennis stelt de organisaties nu beter in staat om 

een bredere kijk te ontwikkelen op maatschappelijke problemen die zich in de wijken afspelen. 

Dit betekent dat de organisaties de bestaande praktijkkennis aangevuld hebben met nieuwe 

verkregen inzichten. Dit betekent ook dat de organisaties geleerd hebben om met deze nieuwe 

verkregen inzichten maatschappelijke problemen beter in kaart kunnen brengen en bewuster om 

kunnen gaan met deze problemen.  

 

Deze bewustwording heeft tot veranderingen in de houding van de organisaties geleid. Dit 

betekent dat de organisaties zich nu bewust zijn dat ze de samenwerking moeten opzoeken met 

andere organisaties om effectiever in een netwerk te opereren. De nieuwe gegenereerde 

informatie heeft dus tot nieuwe interacties en ervaringen geleid. Een andere vaardigheid die de 

organisaties helpen bij het aangaan van die samenwerking is zelfvertrouwen. Doordat ze meer 

zelfvertrouwen hebben zijn ze nu in staat om initiatief te nemen en dergelijke bijeenkomsten in 

samenwerking met andere organisaties te organiseren. Zonder deze vaardigheden is het namelijk 

niet mogelijk om maatschappelijke problemen die zich in de wijk afspelen effectief aan te pakken. 
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Dit heeft dus als input gediend om de huidige manier van organiseren aan te passen. Dit betekent 

dat de organisaties door te denken in termen van leerprocessen meer aandacht hebben 

gevestigd op de verwerking van deze input en dat het heeft geleid tot nieuwe manieren van 

dialogen organiseren. Het behandelen van maatschappelijke en technische onderwerpen die 

integratie raken hebben de leerprocessen van de organisaties hierin verder versterkt.  

 

Om de invloed van de integratietour op de organisaties verder te vergroten is er aandacht 

gegeven aan de transformatie in de organisatiestructuren en het gedrag van de organisaties. De 

eerder beschreven veranderingen in proces, codes en praktijken hebben het organisationeel 

leren versterkt. Dit betekent dat de organisaties het proces, codes en praktijken versterkt hebben 

met de nieuwe ervaringen, nieuwe interacties en nieuwe informatie. Het leren samenwerken op 

meta- niveau heeft de leerprocessen verder versterkt. De organisaties hebben namelijk geleerd 

om in eerste instantie te werken naar een gemeenschappelijk doel. Dit betekent dat de 

organisaties zich nu bewust zijn van dat ze allen een gemeenschappelijk doel dienen, namelijk: 

het creëren van meer bewustwording rondom maatschappelijke onderwerpen en het 

bevorderen van de integratie in de stad.  

 

Om de samenwerking op meta-niveau te bevorderen hebben de organisaties ook geleerd om in 

te zetten op de specialiteiten van andere organisaties om leren te stimuleren. Dit betekent dat 

de organisaties zich bewust zijn van hun eigen middelen, inzetbare medewerkers, budget en 

faciliteiten. Door in te zetten op elkaars specialiteiten kan er nu samenwerking op meta- niveau 

bewerkstelligd worden. Dit betekent dat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars 

specialiteiten waarbij de leerprocessen versterkt zijn. Dit staat ook in verband met het ongemerkt 

stimuleren van elkaars leerprocessen. Dit betekent dat de organisaties ook ongemerkt veel van 

elkaar hebben geleerd. Dit was alleen mogelijk onder een veilige omgeving binnen de 

organisaties waarbij er ruimte is gegeven om te leren en zich hierin te ontwikkelen. Dit betekent 

dat de organisaties zich bewust waren van het belang van een veilige omgeving waarbij leren en 

ontwikkeling gestimuleerd werd. Hieruit blijkt dat er een zeer hoge mate van organisationeel 

leren is. Ze beschikken nu over de benodigde kennis, kwaliteiten, vaardigheden en ervaring om 
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productievere dialogen te organiseren. Het individueel leervermogen heeft in dit geval het 

organisationeel leren versterkt. Echter is er wel een opmerking te maken rondom deze 

samenwerking op meta-niveau. Wegens het gebrek aan regelmatige en structurele 

communicatie tussen zowel de organisaties als de koepelorganisatie zijn er veel kansen gemist. 

Dit betekent dat onregelmatige en incidentele communicatie de leerprocessen niet versterkt. 

Integendeel, het verzwakt de leerprocessen.  

 

Invloed op leerprocessen van de gemeente 

Met betrekking tot het leervermogen van de beleidsmakers is er gekeken naar in hoeverre er is 

gedacht in termen van invloed van evaluatie op leerprocessen en dan in het bijzonder op 

beleidsleren. Uit het onderzoek bleek dat de beleidsmakers praktijkkennis hebben opgedaan 

over het aangaan van samenwerkingsverbanden en over de doelgroep van de integratietour. De 

beleidsmakers hebben deze praktijkkennis aangevuld uit beleidsevaluaties. De uitgevoerde 

evaluatie heeft nieuwe informatie gegenereerd en leidt tot nieuwe interacties en ervaringen voor 

het beleidsproces. Dit betekent dat de beleidsmakers dus een aantal leerprocessen hebben 

doorgemaakt.  

 

Deze leerprocessen hebben in dit geval het individueel leervermogen van de beleidsmakers 

versterkt. De beleidsmakers hebben echter te weinig gedacht in termen van de invloed van 

evaluatie op leerprocessen. De gemaakte evaluatie heeft namelijk niet gediend als input voor de 

beleidsmakers om vervolgbeleid te ontwikkelen en het huidige beleid aan te passen. Dit betekent 

dat de beleidsmakers niet voldoende hebben gedacht in termen van leerprocessen waardoor er 

niet voldoende aandacht is gevestigd op de verwerking van deze input. Hiermee kan er dan ook 

niet meer zingeving van het beleid gegeneerd worden. Door een gebrek aan zingeving van de 

input is het niet mogelijk om op nieuwe manieren beleid te voeren. Dit betekent dus dat daardoor 

geen veranderingen in organisatiestructuren, codes of praktijken zijn ontstaan. In dit geval heeft 

het individueel leren het organisationeel leren niet versterkt.  Al met al betekent dit dat de 

beleidsmakers vele voordelen hebben laten liggen door niet genoeg te denken in termen van de 

invloed van evaluatie op leerprocessen. Dit heeft ook zijn naslag gehad op het beleidsleren.  
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Horizontale lijn van de leerprocessen 

Om de leerprocessen van de beleidsmakers specifieker te analyseren is er voornamelijk gekeken 

naar het beleidsleren. In eerste instantie hebben de beleidsmakers deels aan een belangrijke 

voorwaarde van beleidsleren voldaan. Namelijk: gerichtheid op beter presteren op basis van 

ervaring, inzicht en prestatie. Dit betekent dat de beleidsmakers het midden hebben geprobeerd 

te houden tussen het puzzelen met verschillende integratieproblemen. Dit houdt in dat de 

integratietour een eerste stap heeft gemaakt om deze verschillende integratieproblemen tot een 

oplossing te helpen. Ten tweede is er onder druk van de tijd en de omstandigheden inzicht 

verkregen in de aard van deze integratieproblemen en stukjes van mogelijke oplossingen 

gevonden. Dit betekent dat de beleidsmakers niet zijn bezweken onder de hoge werkdruk van 

een beperkte beleidstermijn en politieke omstandigheden. Het leveren van maatwerk betekent 

dat er ingespeeld wordt om stukjes van mogelijke oplossingen te vinden wanneer er zich kleine 

problemen tijdens de beleidsuitvoering voordoen. Ten derde hebben de beleidsmakers de 

verschillende welzijns- en belangenorganisaties en het huidige stadsbestuur gemobiliseerd voor 

een bepaalde diagnose en mogelijke oplossingen.  

 

Er zijn hier echter een aantal opmerkingen bij te maken. Met betrekking tot het puzzelen is zojuist 

aangegeven dat het slechts een eerste stap vormt in de oplossing van integratieproblemen.  

Met het bespreekbaar maken van deze problemen, is er namelijk nog lang geen oplossing. Met 

betrekking tot het verkrijgen van inzicht in de aard van problemen en het vinden van stukjes van 

de oplossing, gaat het met name om organisatorische factoren. Dit betekent dat er beleidsmatig 

nog geen oplossingen zijn gevonden om problemen die zich voordoen met betrekking tot 

integratie te verhelpen. Met betrekking tot de mobilisatie is op te maken dat het voornamelijk 

gaat om mobilisatie tijdens de beleidsuitvoering. Dit betekent dus dat het niet gaat om een 

mobilisatie tijdens de beleidsevaluatie. Met slechts een aantal terugblikbijeenkomsten en een 

dialoograpportage is het niet voldoende om oplossingen te vinden voor de 

integratieproblematieken.  
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Verticale lijn van de leerprocessen 

De hierboven beschreven punten kunnen aangemerkt worden als de horizontale lijn van 

beleidsleren. Er is echter ook een verticale lijn van beleidsleren. Deze verticale lijn is van groot 

belang om beleid op een andere en/of betere manier te doen. De beleidsmakers hebben vele 

grote voordelen laten liggen door deze verticale lijn niet te volgen. Het niet op tijd bijstellen van 

de huidige instrumenten heeft ertoe geleidt dat beleidsproblemen die zich hebben voorgedaan 

niet tijdig verholpen konden worden. Dit betekent dat de beleidsmakers niet hebben opgetreden 

op microniveau. De beleidsmakers waren ook nog eens beperkt in hun handelen doordat de 

beleidsmaker niet getracht hebben om de huidige instrumenten te vervangen door nieuwe 

instrumenten wanneer het bleek dat bijstellen van de huidige instrumenten niet voldoende bleek 

te zijn. Dit betekent dat de beleidsmakers ook niet hebben opgetreden op mesoniveau.  Uit de 

bovenstaande horizontale en verticale lijnen is te concluderen dat de beleidsmakers een lage 

mate van beleidsleren hebben. De beleidsmakers hebben dus vele grote voordelen laten liggen. 

Dit betekent dat als de beleidsmakers hadden gedacht in termen van beleidsleren dit kon leiden 

tot een groot oplossend en lerend collectief en individueel vermogen. Omdat het beleid nog 

gecontinueerd wordt kan er nu nog niet gezegd worden of het niet denken in termen van 

beleidsleren heeft geleid tot beleidsimmobiliteit. 

           

7.3.3 Invloed op gedrag 

Met betrekking tot invloed op gedrag is er gekeken naar in hoeverre er gedragsveranderingen te 

zien waren bij de deelnemers na het participeren aan de dialogen. Om voor veranderingen in het 

gedrag te zorgen, moest er worden voldaan aan een aantal belangrijke voorwaarden. Dit 

betekent dat er geen gedragsveranderingen verwacht kan worden van de deelnemers zonder 

aan deze voorwaarden te voldoen.    

 

Ten eerste is geanalyseerd in hoeverre de deelnemers bereid waren om hun gedrag te 

veranderen. Uit het onderzoek bleek dat om gedragsveranderingen bij de deelnemers te creëren, 

de beleidsmakers hebben geprobeerd om een positieve houding te creëren onder de deelnemers 

en hen te voorzien van de benodigde vaardigheden en kennis. Dit betekent dat een positieve 
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houding kan leiden tot een open houding en een open houding kan op zijn beurt weer leiden tot 

bereidheid om het eigen gedrag te veranderen. Het hebben van een positieve houding van de 

deelnemers heeft in deze zin dus bijgedragen aan de bereidheid om het gedrag te veranderen. 

Dit is echter te kort door de bocht. Er waren namelijk ook een groot aantal sceptische 

deelnemers. De deelnemers die negatief waren hadden meestal een gesloten houding wat 

betekent dat ze niet openstaan voor gedragsveranderingen. Bereidheid tot gedragsverandering 

betekent niet per definitie dat dit zal leiden tot veranderingen. Het vormt slechts een eerste stap. 

 

Ten tweede is dan ook geanalyseerd of de deelnemers wel wisten wat ze moesten doen en hoe 

zij het moesten doen om enige vorm van veranderingen aan te brengen in het gedrag. Uit het 

onderzoek bleek dat de deelnemers in de meeste gevallen tijdens de werving door de 

organisaties en organisatoren op de hoogte werden gebracht van wat ze moesten doen. 

Daaropvolgend lieten de gespreksleiders tijdens de dialogen zien hoe ze dit moesten doen. Dit 

betekent dat er tools aan de deelnemers werden geboden in de vorm van kennis en vaardigheden 

om de deelnemers op weg te helpen bij het brengen van veranderingen in het gedrag. Om 

verandering te bewerkstelligen, moeten de deelnemers echter wel de aangeleerde kennis en 

vaardigheden hun eigen maken.  Voor veel deelnemers heeft er dan ook geen 

gedragsverandering plaatsgevonden, omdat ze geen gebruik hebben gemaakt van de dingen die 

ze hebben geleerd tijdens de dialogen.    

 

Ten derde is er een analyse gemaakt in hoeverre deze deelnemers in een gezonde leeromgeving 

waren.  Dit was inderdaad het geval. Dit betekent dat de deelnemers zich bevonden in een 

rustige omgeving waar stoorfactoren vermeden werden waardoor er productieve gesprekken 

gevoerd konden worden. De beleidsuitvoerders waren zich dus bewust van het belang van de 

omgeving waarin de deelnemers zich na de dialogen zullen bevinden. De omgeving waarin de 

deelnemers zich bevinden na de dialogen heeft namelijk een grote rol gespeeld met betrekking 

tot gedragsveranderingen. Deze veranderingen hebben zich bij het grootste deel van de 

deelnemers vertaald naar het actief bezig zijn met het creëren van meer bewustwording in de 

eigen omgeving. Er valt hierbij wel een kanttekening te maken. De omgeving waarin de 
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deelnemers zich bevinden na afloop van de dialogen moet wel een omgeving zijn die deze 

bewustwording verder versterkt of in ieder geval in stand houdt. Anders blijven de veranderingen 

beperkt tot het individu en vervaagt het na een langere periode. Deze veronderstelling is aan de 

hand van dit onderzoek bewezen waarbij de invloed op gedrag na een langere periode afgezwakt 

is. Dit betekent dat de omgeving een zodanig doorslaggevende rol speelt, dat het de 

gedragsveranderingen kan versterken of juist verzwakken.   

 

Ten slotte is er geanalyseerd of de deelnemers beloond werden voor eventuele veranderingen 

in hun gedrag. Uit het onderzoek is gebleken dat de deelnemers die veranderingen in het gedrag 

hebben aangebracht vooral een gevoel van tevredenheid hadden. Dit betekent dat deze 

deelnemers voornamelijk hebben genoten van intrinsieke beloningen. Het gevoel van 

tevredenheid kan ontstaan uit het idee om iets te kunnen betekenen voor de samenleving en de 

mogelijkheid om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.  

 

Concluderend kan er worden vastgesteld dat bij de meeste deelnemers na afloop van de dialogen 

geen gedragsveranderingen zijn opgetreden. Uit het onderzoek bleek dat het, wat betreft 

gedragsveranderingen, met name gaat om deelnemers die vaker hebben deelgenomen aan een 

dialoog. Echter betreft het ook hier een gering aantal. Een kanttekening is dat het überhaupt 

moeilijk is om de bereidheid tot gedragsveranderingen van de deelnemers in kaart te brengen, 

omdat het een ongeschreven doel is geweest van de integratietour. Daarnaast hebben meerdere 

factoren een rol gespeeld voor deelname aan de dialogen. Ook kunnen er meerdere factoren een 

rol hebben gespeeld bij de eventuele veranderingen in het gedrag van de deelnemers. Dit 

betekent dat het te kort door de bocht is om enige gedragsverandering toe te schrijven aan de 

effecten van de integratietour.   

 

7.3.4 Invloed op sociale en culturele integratie 

Het uiteindelijke doel van de integratietour is om de sociale en culturele integratie in Rotterdam 

te bevorderen. Met betrekking tot de invloed van de integratietour op de sociale en culturele 

integratie is dan ook gekeken naar de uiteindelijk resultaten die zijn verkregen na deelname aan 
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de integratietour. Er is hierbij ten eerste gekeken naar welke resultaten zijn behaald en in 

hoeverre de doelstellingen van de integratietour zijn gerealiseerd. Om een uitspraak hierover te 

doen is het belangrijk dat er geanalyseerd wordt in hoeverre het beleid daadwerkelijk 

aangeslagen heeft.  

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin het beleid is aangeslagen, moest er naar 

een aantal componenten worden gekeken. Een eerste component dat van belang bleek te zijn, 

betreft de overeenkomst tussen de verwachtingen van de deelnemende partijen. Het is logisch 

dat er verwachtingen zijn geschept door de deelnemende partijen. Zodra een dergelijk beleid 

aangekondigd wordt, schetst eenieder daar een eigen beeld over en vormen ze bijbehorende 

verwachtingen. Om het beleid aan te laten slaan, moeten er overeenkomsten zijn tussen deze 

verwachtingen. Deze overeenkomsten hebben dan ook in die verwachtingen van de betrokken 

partijen voorzien. Dit heeft bijgedragen aan een hogere kans om het beleid aan te laten slaan bij 

deze betrokken partijen.  

 

Een tweede belangrijke component bleek de opzet van de dialogen te zijn. De tevredenheid over 

de huidige opzet en vorm van de dialogen heeft bijgedragen aan een hogere kans om het beleid 

aan te laten slaan.  Dit betekent dat de opzet van de dialogen een grote rol heeft gespeeld met 

betrekking tot het laten slagen van het beleid. Dit betekent ook dat de dialogen als een belangrijk 

instrument gezien moet worden om de doelstellingen van de gemeente te kunnen 

verwezenlijken. Zonder een passend instrument is het namelijk niet mogelijk om een beleid aan 

te laten slaan bij de deelnemende partijen. De dialogen moeten niet alleen gezien worden als 

een instrument, maar ook als een waarde op zich. De dialogen vormen namelijk een gezamenlijke 

uitkomst van de samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat het succes van de 

samenwerkingsverbanden hieruit te herleiden is. Ook dit heeft bijgedragen aan een hogere kans 

om het beleid aan te laten slaan bij de deelnemende partijen.        

 

De belangrijkste component is natuurlijk in hoeverre de doelstellingen van de integratietour zijn 

gerealiseerd. De belangrijkste technische doelstelling van de gemeente was of de deelnemende 
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partijen in eerste instantie wel überhaupt profijt zouden hebben van de dialogen. Een groot deel 

van de deelnemende partijen hebben naar eigen zeggen profijt gehad van de integratietour. Het 

heeft er zelfs toe geleid dat de deelnemende partijen meerdere dialogen zowel zelf willen 

organiseren als willen bijwonen. Er is dus veel belangstelling in de integratietour getoond. Dit 

heeft een grote bijdrage geleverd aan de kans om het beleid aan te laten slaan bij de 

deelnemende partijen.  

 

Deze componenten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de invloed van de 

integratietour. Het hebben van invloed op cognitie en leerprocessen heeft op zijn beurt weer 

bijgedragen aan de invloed op de sociale en culturele integratie in de stad. Dit betekent dat er 

veranderingen zijn opgetreden bij de deelnemende partijen in hun kennis, ervaring en houding. 

Echter is dit bij lange na niet genoeg gebleken. Omdat er geen gedragsveranderingen hebben 

opgetreden kan er nog niet gesproken worden over een invloed op de sociale en culturele 

integratie. Dit betekent dat de bovengenoemde punten slechts een eerste stap hebben gevormd 

in de invloed op de sociale en culturele integratie.     

 

Er valt hierbij echter wel een kanttekening te maken. De invloed op de sociale en culturele 

integratie is heel moeilijk om in kaart te brengen. Dit heeft te maken met dat het heel moeilijk is 

om vast te stellen in hoeverre er daadwerkelijk een invloed op de sociale en culturele integratie 

is geweest. Tevens is het moeilijk om vast te stellen of de veranderingen die zijn opgetreden wel 

een uitkomst zijn van de integratietour en dat niet andere factoren een rol hebben gespeeld. Dit 

betekent dus dat de vraag moet worden gesteld of de veranderingen die de deelnemende 

partijen gevoerd hebben wel toe te schrijven is aan de integratietour. Omdat het moeilijk in beeld 

te brengen is, heeft de gemeente er dan ook voor gekozen om dit als een ongeschreven hoger 

doel aan te merken. Dit betekent dat er in eerste instantie gedacht kan worden dat alle doelen 

van de gemeente gerealiseerd zijn, terwijl dit niet het geval is als er wordt gekeken naar het 

hogere ongeschreven doel met betrekking tot het bevorderen van de sociale en culturele 

integratie.    
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Hoofdstuk 8: Conclusie & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zal er een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt; “Hoe is de integratietour verlopen en wat is de 

invloed hiervan op leren bij de deelnemers, betrokken organisaties en de gemeente? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal er eerst een antwoord worden gegeven op de 

deelvragen van dit onderzoek. Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen zal de 

hoofdvraag beantwoord worden. Tevens zal aan de hand van de beantwoording van de 

hoofdvraag aanbevelingen gedaan worden ter verbetering van zowel de huidige integratietour 

als toekomstige dergelijke dialoogbijeenkomsten.  

8.1 Deelvragen 

In dit onderdeel zullen de deelvragen aan een antwoord geholpen worden. De beantwoording 

van de deelvragen is noodzakelijk om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek. 

De eerste deelvraag luidde als volgt: Wat zijn volgens de wetenschappelijke theorieën succes- en 

faalfactoren van een geslaagd integratiebeleid? 

 

Volgens de wetenschappelijke theorieën is er een aantal succes- en faalfactoren van een geslaagd 

integratiebeleid voorgeschreven. Deze factoren zijn bepalend gebleken voor het al dan wel of 

niet slagen van het gevoerde integratiebeleid. Voor dit onderzoek is een aantal succesfactoren 

van groot belang gebleken. Deze succesfactoren hadden betrekking op: (1) de wederzijdse 

interactie tussen mensen met en zonder een migrantenachtergrond, (2) het zoeken naar 

gemeenschappelijke gevoelens van mensen zonder de individuele gevoelens uit het oog te 

verliezen en (3) het bespreken van onderwerpen die integratievraagstukken raken, (4) ieder 

burger volwaardig laten meedoen, meebeslissen en meepraten in de samenleving en ten slotte 

(5) het voeren van een algemeen integratiebeleid in plaats van een doelgroepenbeleid. Deze 

succesfactoren hebben een positieve bijdrage gehad op het laten slagen van het integratiebeleid 

dat gevoerd wordt in Rotterdam. 
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Voor dit onderzoek is er echter ook een aantal faalfactoren geconstateerd. Deze faalfactoren 

hadden betrekking op (1) mensen zonder een migrantenachtergrond hebben minder animo 

getoond voor de integratietour dan mensen met een migrantenachtergrond, (2) de gemeente 

heeft zich niet voldoende gefocust op de verschillende gebieden in Rotterdam (3) en ten slotte is 

de verantwoordelijkheid te veel bij de mensen zelf gelegd. Deze faalfactoren hebben een 

negatieve invloed gehad op het laten slagen van het integratiebeleid dat gevoerd wordt in 

Rotterdam.  

 

Al met al kan er worden geconcludeerd dat de integratietour heeft gezorgd voor nieuwe 

communicatielijnen en communicatiestructuren tussen zowel de burgers, organisaties en de 

gemeente als tussen de burgers onderling. Op deze manier bleek dat er zowel sprake was van 

verticale als horizontale integratie.  

 

De tweede deelvraag luidde als volgt: Wat zijn volgens de wetenschappelijke theorieën succes- 

en faalfactoren voor het aangaan van geslaagde samenwerkingsverbanden?  

 

Volgens de wetenschappelijke theorieën is er een aantal succes- en faalfactoren voor het 

aangaan van een geslaagd samenwerkingsverband voorgeschreven. Deze factoren zijn bepalend 

gebleken voor het al dan wel of niet slagen van de samenwerkingsverbanden. Voor dit onderzoek 

is een aantal succesfactoren van groot belang gebleken. Deze succesfactoren hadden betrekking 

op: (1) aanpassingsvermogen van de betrokken organisaties om in een netwerk te kunnen 

opereren, (2) open en uitnodigende houding van de organisaties, (3) multidisciplinaire 

versterking van het maatschappelijk middenveld, (4) hoge mate van wederzijdse vertrouwen, en 

(5) de aanwezigheid van verschillende stimulerende prikkels. Deze succesfactoren hebben een 

positieve bijdrage gehad op het laten slagen van de samenwerkingsverbanden.   

Voor dit onderzoek is er echter ook een aantal faalfactoren geconstateerd. Deze faalfactoren 

hadden betrekking op: (1) vooral de eigen achterban in de eigen omgeving werd versterkt, (2) de 

burgers werden te laat in het proces betrokken waardoor ze alleen konden optreden als mede 
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uitvoerders in plaats van als medebeslissers, (3) de organisaties en de burgers hadden geen 

inspraak op het budget en ten slotte (4) individuele factoren zoals versnipperde en ongelijke 

groepen, aansprakelijkheid, veeleisende prestaties en de politiek. Deze faalfactoren hebben een 

negatieve invloed gehad op het laten slagen van de samenwerkingsverbanden.  

     

Al met al kan er worden geconcludeerd dat het succes van de samenwerkingsverbanden 

afhankelijk is gebleken van de manier waarop er is deelgenomen aan de partnerships en 

netwerken. Door elkaar als belangrijke partners te zien is de slagingskans van het 

samenwerkingsverband vergroot. Ook kan er geconcludeerd worden dat er voornamelijk is 

gezocht naar collectieve vormen van factoren in plaats van naar de individuele factoren. Dit heeft 

ook positief bijgedragen aan de slagingskans van het samenwerkingsverband.  

  

De derde deelvraag luidde als volgt: Hoe is de integratietour verlopen en hoe is dit ervaren door 

de betrokken partijen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gekeken naar het verloop van de integratietour en 

hoe deze ervaren is door de betrokken partijen. De wetenschappelijke theorieën hebben een 

tien-stappenplan voorgeschreven om de reactie op het verloop van de integratietour te meten.  

De reacties op het verloop van de integratietour waren verschillend. Deze reacties hadden 

betrekking op de verschillende onderdelen van de integratietour. De betrokken partijen hebben 

positieve ervaringen opgedaan met: (1) de goede aansluiting tussen de vraag van de 

maatschappij en het aanbod van de integratietour, (2) de doelen die kwaliteit, moreel en 

voordelen heeft geleverd, (3) de onderwerpen die zowel aansloten op de behoeftes van de 

samenleving als de doelen van de gemeente en (4) de gespreksleiders die over uitzonderlijke 

kwaliteiten beschikken. Deze reacties hebben ertoe geleid dat de integratietour over het 

algemeen positief is verlopen.  

Er was ook een aantal gemengde reacties op het verloop van de integratietour. De betrokken 

partijen hadden gemengde reacties op verschillende onderdelen van de integratietour. De 
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betrokken partijen hebben zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan met: (1) de 

geselecteerde deelnemers waarbij niet altijd is gezorgd voor een goed gemixte groep, (2) het 

schema dat vooraf goed gecommuniceerd is en goed paste in de agenda’s van de betrokken 

partijen waarbij alleen de duur van de dialogen te kort werd ervaren en ten slotte (3) op de 

geselecteerde faciliteiten waarbij er voor comfort en gemak is gezorgd en stoorfactoren 

vermeden zijn waarbij alleen de versnaperingen meestal ongezond waren en de temperatuur 

onaangenaam was.     

Er was echter ook een aantal negatieve reacties op het verloop van de integratietour. De 

betrokken partijen hebben negatieve ervaringen opgedaan met: de (1) afwezigheid van 

coördinatoren, (2) het ontbreken van audiovisuele hulpmiddelen en (3) de in geringe mate van 

evaluatie. Deze reacties hebben een kritische blik op de integratietour geworpen.    

Al met al kan er worden geconcludeerd dat de integratietour over het algemeen goed is verlopen 

en positief is ervaren door de betrokken partijen.  

De vierde deelvraag luidde als volgt: Op welke manier heeft de integratietour invloed gehad op 

het individueel leren van de deelnemers? 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de deelnemers over het algemeen een positieve houding 

hadden ten opzichte van de dialogen. Deze positieve houding heeft bijgedragen aan de invloed 

op het individueel leren. De deelnemers hebben door middel van het bijwonen van de 

integratietour hun kennis verbeterd, nieuwe inzichten verkregen en vaardigheden aangeleerd. 

Omdat de deelnemers wisten wat ze moesten doen en hoe ze het moesten doen, hebben ze vele 

leerprocessen doorgemaakt. De leerprocessen zijn verder versterkt omdat ze in een omgeving 

waren waarbij een gezond leerklimaat aanwezig was. Er was sprake van een zeer hoge mate van 

individueel leren. Concluderend kan er dan ook gezegd worden dat de integratietour een grote 

invloed heeft gehad op de leerprocessen van de deelnemers.    
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Deze verbetering in leren en verkregen inzichten hebben ertoe geleid dat de deelnemers hun 

houding hebben veranderd ten opzichte van zowel de onderwerpen als de meningen en 

opvattingen van andersdenkenden. Echter kan hier niet de conclusie worden getrokken dat de 

veranderingen in houding ook zijn doorvertaald naar gedragsveranderingen.   

 

De integratietour heeft namelijk een geringe tot geen invloed gehad op het gedrag van de 

deelnemers. De meeste deelnemers hebben namelijk geen gebruik hebben gemaakt van de 

dingen die ze geleerd hebben tijdens de dialogen in hun eigen omgeving. Er valt te concluderen 

dat de omgeving van de deelnemers na de dialogen een doorslaggevende factor bleek te zijn met 

betrekking tot gedragsveranderingen. Als er dan al gedragsveranderingen waar te nemen viel, 

was dit vooral te zien bij kernfiguren die structureel aan meerdere dialogen hebben 

deelgenomen. Bij de deelnemers die eenmalig aan een dialoog hebben deelgenomen, bleken er 

geringe tot geen veranderingen te zien. Concluderend kan er dan ook worden gezegd dat de 

integratietour geen tot geringe invloed op het gedrag van de deelnemers heeft gehad.  

 

De vijfde deelvraag luidde als volgt: Op welke manier heeft de integratietour invloed gehad op 

het organisationeel leren en gedrag van de organisaties? 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de organisaties vele grote leerprocessen hebben doorgemaakt. 

Zo hebben ze geleerd dat ze meer de samenwerking moeten opzoeken met andere organisaties 

en moeten leren om in een netwerk te kunnen opereren. De integratietour heeft een grote 

invloed gehad op de kennis van de organisaties. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de 

organisaties hun kennis hebben verbeterd. De organisaties hebben de bestaande praktijkkennis 

aangevuld met nieuwe verkregen inzichten. Het individueel leervermogen heeft in dit geval het 

organisationeel leren versterkt. Ook hebben de organisaties vaardigheden aangeleerd als 

resultaat van de integratietour. Concluderend kan er worden gezegd dat er een zeer hoge mate 

van organisationeel leren aanwezig is.  
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Deze nieuwe informatie heeft ook nog eens geleid tot nieuwe interacties en ervaringen. De 

organisaties hebben hun houding veranderd. De organisaties hebben zelfs veranderingen naar 

aanleiding van deze interacties en ervaringen in hun organisatiestructuren doorgevoerd. Ze 

beschikken nu over de benodigde kennis, kwaliteiten, vaardigheden en ervaring om 

productievere dialogen te organiseren. De integratietour heeft dus een grote invloed gehad op 

het organisationeel leren. Concluderend kan er gezegd worden dat de integratietour veel invloed 

heeft gehad op het organisationeel leren en gedrag van de organisaties.  

 

De zesde deelvraag luidde als volgt: Op welke manier heeft de integratietour invloed gehad op 

het beleidsleren en gedrag van de gemeente? 

 

Er zijn opvallende conclusies te trekken met betrekking tot op welke manier de integratietour 

invloed heeft gehad op het beleidsleren en gedrag van de gemeente. Uit het onderzoek bleek dat 

de integratietour een geringe invloed heeft gehad op het beleidsleren. De gemeente heeft haar 

kennis wel verbeterd. De praktijkkennis van de gemeente is namelijk aangevuld met inzichten die 

zijn verkregen uit de integratietour. Zo heeft de gemeente meer inzicht verkregen in de aard van 

de problematieken. Echter kan er niet geconcludeerd worden dat deze verbetering in kennis 

heeft geleid tot beleidsleren. 

 

De beleidsmakers hebben namelijk te weinig gedacht in termen van beleidsleren. De evaluaties 

van de gemeente hebben niet gediend als input voor de beleidsmakers om het huidige beleid 

aan te passen en een vervolgbeleid te ontwikkelen. Wegens gebrek aan zingeving zijn er ook geen 

veranderingen in de organisatiestructuren, codes of praktijken ontstaan. De integratietour heeft 

een invloed gehad op de horizontale lijn van beleidsleren. Dit kan echter niet gezegd worden over 

de verticale lijn van beleidsleren. De integratietour heeft dus invloed gehad op het individueel 

leren en de horizontale lijn van beleidsleren. Concluderend kan er gezegd worden dat het 

individueel leren in dit geval het beleidsleren niet heeft versterkt.  
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Er kan ook worden geconcludeerd dat er geen veranderingen zijn opgetreden in de 

organisatiestructuren van de gemeente. De gemeente heeft slechts kleine aanpassingen kunnen 

doorvoeren met betrekking tot de uitvoering van het beleid. Zo heeft de gemeente een 

verandering doorgevoerd in haar houding. Er kan echter niet gesproken worden over 

gedragsveranderingen. De integratietour heeft dus geen invloed gehad op het gedrag van de 

gemeente.   

 

De laatste deelvraag luidde als volgt: Wat heeft de gemeente gedaan met de verkregen inzichten 

met betrekking tot het opvolgen, continueren en/of aanpassen van het beleid? 

 

De gemeente heeft een aantal inzichten verkregen door middel van de integratietour. De in 

geringe mate uitgevoerde evaluatie van de beleidsmakers heeft nieuwe informatie gegenereerd 

en geleidt tot nieuwe interacties en ervaringen voor de integratietour. Dit heeft echter niet als 

input gediend om het beleid op te volgen, een vervolgbeleid te ontwikkelen of het huidige beleid 

aan te passen. De gemeente heeft dus niet opgetreden op micro- meta- of mesoniveau van 

beleidsleren. Concluderend kan er gezegd worden dat er geen doorwerking van beleid is 

geweest. Er valt hierbij wel een kanttekening te plaatsen. Uit het onderzoek bleek namelijk dat 

de gemeente gebonden is aan de kaders die zijn geschetst tijdens de opstelling van de 

beleidsregel. De gemeente heeft niet buiten deze kaders getreden en hebben zich stug 

vastgehouden aan de beleidsregel. Uit het onderzoek bleek dat de integratietour weer pas 

vormgegeven zal worden nadat de vastgestelde beleidstermijn van drie jaar voorbij is. Dan pas 

zal er een evaluatie worden gemaakt en beslist worden of het beleid opgevolgd, gecontinueerd 

of aangepast zal worden.  

 

8.2 Hoofdvraag 

 

Nu de deelvragen beantwoord zijn, kan er een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van 

dit onderzoek. De hoofdvraag luidde als volgt: Hoe is de integratietour verlopen en wat is de 

invloed hiervan op leren bij de deelnemers, betrokken organisaties en de gemeente? 
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De integratietour had een aantal beoogde doelen geformuleerd als uitkomst van de beleidsregel. 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de integratietour over het algemeen goed 

verlopen is met veelal positieve reacties van de betrokken partijen. De integratietour is dus als 

aangenaam ervaren door de betrokken partijen. De doelen van de integratietour zijn voor een 

groot deel behaald. Zo zijn er meer dialogen georganiseerd dan voorheen en is er voldaan aan 

het door de gemeente gestelde minimumaantal dialogen. Gelet op de kwaliteit, hoge standaard, 

moraal en voordelen verliepen de dialogen bijna allemaal heel goed. De gemeente is er dus in 

geslaagd om een podium aan te bieden en taboeonderwerpen bespreekbaar te maken met 

mensen die elkaar in het dagelijkse leven niet snel zouden spreken. Met betrekking tot de 

geschreven doelen kan er dan ook geconcludeerd worden dat deze zijn behaald.  

 

De gemeente had ook een ongeschreven doel namelijk: de sociale en culturele integratie in de 

stad bevorderen.  Er kan gezegd worden dat de sociale en culturele integratie bevorderd is in 

de zin van dat de deelnemers elkaars verschillen beter begrijpen en zich meer openstellen voor 

andersdenkenden. Maar er zijn helaas geen gedragsveranderingen opgetreden bij de 

deelnemers. Zonder gedragsveranderingen is het niet mogelijk om de sociale en de culturele 

integratie in de stad te bevorderen. Dit vormt slechts een eerste stap van een zeer langlopend 

proces van misschien wel decennia. Er kunnen dan ook voorlopig geen conclusies worden 

getrokken met betrekking tot of de integratietour de sociale en culturele integratie in de stad 

heeft bevorderd.  

 

Met betrekking tot de invloed ervan bij de deelnemers heeft de integratietour ervoor gezorgd 

dat de deelnemers vele leerprocessen hebben doorgemaakt. Zo heeft de integratietour geleidt 

tot verbeteringen in de bestaande kennis. Daarnaast heeft de integratietour ook invloed gehad 

op het verkrijgen van nieuwe inzichten. De integratietour heeft zelfs invloed gehad op de houding 

van de deelnemers. De integratietour heeft dus veel invloed gehad op het individueel leren van 

de deelnemers. Echter kan hetzelfde niet gezegd worden over de invloed op 

gedragsveranderingen. Veranderingen in gedrag is de meest optimale vorm van leren. Uit het 
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onderzoek is gebleken dat de integratietour over het algemeen geen invloed heeft gehad op 

gedragsveranderingen bij de deelnemers. Concluderend kan er dus gezegd worden dat de 

integratietour veel invloed heeft gehad op de leerprocessen maar een geringe tot geen invloed 

op gedragsveranderingen. De integratietour heeft dus weinig invloed gehad op leren bij de 

deelnemers.      

 

Met betrekking tot de invloed ervan bij de organisaties heeft de integratietour geleid tot vele 

grote leerprocessen van de organisaties. De organisaties hebben de bestaande kennis aangevuld 

met nieuwe verkregen inzichten. De organisaties hebben deze nieuwe informatie gebruikt om 

tot nieuwe interacties en ervaringen te komen. Ze hebben niet alleen hun kennis verbeterd, maar 

ook hun houding veranderd ten op zichte van andere organisaties en hebben veranderingen 

doorgevoerd in de organisatiestructuren waardoor ze nu in staat zijn om te opereren in een 

netwerk met andere organisaties. Ze hebben ook nog eens vele andere kwaliteiten, vaardigheden 

en ervaringen opgedaan als gevolg van de integratietour. De organisaties hebben ook 

veranderingen in hun gedrag getoond waarbij er nu een open houding wordt gehanteerd en 

actief de samenwerking met andere organisaties en instellingen worden gezocht. Concluderend 

kan er gezegd worden dat de integratietour veel invloed heeft gehad op zowel het 

organisationeel leren als gedragsveranderingen. De integratietour heeft dus veel invloed gehad 

op leren bij de organisaties.    

 

Met betrekking tot de invloed ervan bij de gemeente heeft de integratietour geleid tot een aantal 

leerprocessen bij de gemeente. De gemeente heeft haar bestaande kennis verbeterd, nieuwe 

inzichten verkregen en hun houding veranderd. De integratietour heeft dus veel invloed gehad 

op het individueel leren. Echter kan hetzelfde niet geconcludeerd worden over de invloed van de 

integratietour op het beleidsleren. De integratietour heeft geen tot een geringe invloed gehad 

op het beleidsleren. Hetzelfde kan ook geconcludeerd worden over gedragsveranderingen bij de 

gemeente. Er zijn nauwelijks gedragsveranderingen opgetreden bij de gemeente die toe te 

schrijven zijn aan de integratietour. De integratietour heeft dus weinig invloed gehad op leren bij 

de gemeente.    
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8.3 Aanbevelingen 

Ter advies aan de gemeente Rotterdam: 

1) Probeer de focus meer te leggen op jongeren en mensen zonder een 

migrantenachtergrond zodat zij beter bereikt en betrokken kunnen raken bij de 

integratietour. Om de jongeren beter te bereiken kunnen er dialogen worden 

georganiseerd op middelbare en hogere scholen. Hiermee kunnen studenten op het mbo, 

hbo en universiteit betrekt worden. Om de opkomst te vergroten kan de integratietour 

verplicht gesteld worden als onderdeel van een vak clausule op scholen. Deze verplichting 

kan ook op andere publieke projecten als onderdeel van een gemeentelijk traject. 

2) Burgers moeten vroeg tijdens de beleidsvorming betrokken worden en in staat worden 

gesteld om op te treden als co-designers en initiators in plaats van alleen als mede-

uitvoerders. De verantwoordelijkheid moet dus niet alleen bij de burger zelf gelegd 

worden. Het is effectiever om het in samenspraak met elkaar te doen. 

3) Probeer meer gebiedsgericht te handelen in plaats van alleen gericht op de onderwerpen. 

Zo kan er meer nadruk gelegd worden op onderwerpen waar meer animo voor is zoals 

discriminatie en emancipatie. Tevens kan de gemeente dan beter bij de haarvaten van de 

stad komen.  

4) De dialogen moeten minstens drie uur duren in plaats van anderhalf tot twee uur. Dit zal 

de productiviteit van de dialogen doen toenemen, omdat er meer tijd is voor de 

deelnemers om verdiepende gesprekken te voeren, de gespreksleiders hebben dan ook 

de tijd om hulpmiddelen te gebruiken. Gespreksleiders moeten dan wel over meer 

hulpmiddelen beschikken en in staat worden gesteld om deze hulpmiddelen in te zetten 

om zodoende bij te kunnen dragen aan een productievere dialoog. Zo kan er gebruik 

worden gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen. Dit draagt bij aan een gezonder 

leerklimaat voor de deelnemers en helpt de gespreksleiders om het gesprek op gang te 

brengen en is een aanleiding om verdiepende gesprekken te voeren over de 

integratieonderwerpen. Mocht het niet lukken om interne gespreksleiders aan te stellen 
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dan moet er meer budget beschikbaar gesteld worden zodat indien nodig er externe 

gespreksleiders aangesteld kunnen worden. Op deze manier kan er ook externe expertise 

verkregen worden in plaats van alleen interne expertise.  

5) Meer ambtenaren beschikbaar stellen voor de integratietour. Het is te veel werk voor 

slechts een enkele ambtenaar. Wanneer er meerdere ambtenaren beschikbaar worden 

gesteld, worden de ambtenaren ook in staat gesteld om de dialogen vaker bij te kunnen 

wonen. Met een structurele aanwezigheid kan de effectiviteit van de integratietour 

gemaximaliseerd worden. Tevens zouden de behoeftes van de gespreksleiders en de 

deelnemers beter behartigd moeten worden.   

6) In plaats van te wachten aan het einde van het beleidsjaar moeten er tussentijdse 

evaluaties worden gedaan en beslist worden om het beleid op te volgen, aan te passen of 

te continueren. Zo kunnen er vaker terugblikbijeenkomsten worden georganiseerd 

waarbij niet alleen de gespreksleiders, maar ook de organisaties en de deelnemers 

worden betrokken. De terugblikbijeenkomsten moeten samen met de burgers en 

organisaties worden besproken in plaats van alleen intern. De organisaties en deelnemers 

zullen op deze manier meer ruimte krijgen om hun meningen en opvattingen te delen 

met de gemeente. Tevens zal dit zorgen voor meer transparantie naar buitenaf. De 

terugblikbijeenkomsten moeten eens per half jaar georganiseerd worden in plaats van 

eens per jaar. Zo kan er tijdig waardevolle input worden geleverd voor de continuatie van 

de integratietour. 

Ter advies aan de betrokken organisaties: 

1) Wees bereid om samenwerkingsverbanden aan te gaan op een regelmatige en structurele 

manier. Deze samenwerking kan vele voordelen met zich meebrengen. Zo kan er gebruik 

worden gemaakt van elkaars faciliteiten zoals zalen en middelen zoals gespreksleiders. 

Op deze manier kan er samen naar een productieve dialoog gewerkt worden. Deze 

samenwerking moet zowel opgezocht worden vanuit de kleine organisaties met grotere 

instellingen en koepelorganisaties maar ook omgekeerd. Probeer hierbij een 
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professionele houding te hanteren met betrekking tot het maken van een plan van 

aanpak, facturatie en verslaglegging.  

2) Met betrekking tot de concentratie van het aantal dialogen is het beter om een intensieve 

avond of een intensieve week van dialogen te organiseren in plaats van eenmalige 

dialogen. Mocht er gekozen worden voor een eenmalige avond, probeer er dan 

bijvoorbeeld een evenement van te maken. Het meest optimale schema zou zijn om de 

bijeenkomsten te verspreiden over een langere periode als onderdeel van een langer 

lopend proces. Over een aantal weken, maanden en zelfs jaren in plaats van een 

momentopname.  

3) Het is beter om met een vaste groep meerdere dialogen te houden in plaats van telkens 

een nieuwe groep van mensen die dan een enkele dialoog bijwonen. Op deze manier kan 

de invloed van de integratietour op het gedrag van deelnemers vergroot worden. De 

dialogen kunnen verplicht gesteld worden als bijvoorbeeld onderdeel van een dergelijk 

traject. Dit zal ook ten goede komen van de opkomst. 

Ter advies aan de deelnemers: 

1) Neem deel aan meerdere dialogen over een langere periode in plaats van aan een enkele 

dialoog te participeren.  

2) Wees bereid en sta open voor gedragsveranderingen. 

3) Wees open voor de meningen en opvattingen van andersdenkenden. Kom nader tot 

elkaar met de andere deelnemers door de verschillen van elkaar te begrijpen en 

toenadering te zoeken bij elkaar door de overeenkomsten. 
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8.4 Reflectie 

Dit onderzoek heeft het verloop en de opbrengsten van de integratietour en de invloed hiervan 

op de deelnemers, betrokken organisaties en de deelnemers in kaart gebracht. Over het 

algemeen hebben de wetenschappelijke theorieën en de methodologie geholpen bij het tot een 

goed einde brengen van dit onderzoek. Er zijn vele verwachte maar ook opmerkelijke resultaten 

uit het onderzoek naar voren gekomen. Echter zijn er ook een aantal beperkingen van dit 

onderzoek.  

Met betrekking tot de wetenschappelijke theorieën is er vast te stellen dat het in veel gevallen 

de lading van dit onderzoek heeft gedekt. Het heeft gefungeerd als een goede basis voor de 

richting van het onderzoek. Het multiculturele en interculturele model hebben bijvoorbeeld good 

practices opgeleverd voor een geslaagd integratiebeleid. Deze practices bleken ook toepasbaar 

te zijn op de situatie in Rotterdam. Deze modellen hebben een breder perspectief geboden met 

betrekking tot integratie. Echter kunnen de meningen over deze modellen verdeeld zijn. Een 

geslaagde integratie is namelijk een subjectief begrip. Ieder kan een andere betekenis geven aan 

een geslaagd integratiebeleid. Er kan dus niet gesproken worden over één geslaagd 

integratiebeleid. Zo kunnen dan ook de maatstaven van een geslaagd integratiebeleid voor 

eenieder verschillend zijn. Het mag dus niet vanzelfsprekend worden genomen dat deze 

modellen kloppen. 
Met betrekking tot de succes- en faalfactoren van samenwerkingsverbanden is er gebruik 

gemaakt van een aantal factoren die belangrijk zijn bij het aangaan van dergelijke 

samenwerkingsverbanden. Op deze manier is er rekening gehouden met verschillende 

belangrijke factoren die een samenwerkingsverband kan maken of breken. Zo is er in elke fase 

van het beleid uitvoerig gekeken naar de effecten van deze factoren op de 

samenwerkingsverbanden. Dit heeft voor een verrijking van de bestaande inzichten gezorgd. 

Door het in kaart brengen van de theorieën over coproductie is er een aantal opmerkelijke 

patronen en ontdekkingen gedaan. Zo heeft het geholpen bij het nemen van een positie over de 

manier waarop er wordt deelgenomen aan partnerschappen en netwerken. Hiermee is het 

belang van deze samenwerkingsverbanden nogmaals benadrukt. Tevens heeft het handvaten 
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geboden met betrekking tot de manieren waarop het maatschappelijk middenveld versterkt kon 

worden. Deze theorieën hebben ook het belang van de stimulerende prikkels in beeld gebracht. 

Een voorbeeld hiervan is dat het belang van de materiele prikkels onderschat werd. Dit bleek een 

veel doorslaggevender prikkel te zijn dan voorheen werd gedacht. Echter zijn er in deze theorieën 

rekening gehouden met slechts een select aantal factoren. Er zijn nog veel meer factoren die een 

rol spelen bij het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden. Zo kunnen er factoren zijn 

waar geen rekening mee is gehouden, maar die wel allesbepalend voor 

samenwerkingsverbanden had kunnen zijn.    

Met betrekking tot de vier niveaus van evaluatie bleken de theorieën van Kirkpatrick en 

Kirkpatrick (2006) uitermate geschikt voor het evalueren van de integratietour. De verschillende 

onderdelen van de integratietour konden volgens een eenvoudig en duidelijk stappenplan 

doorlopen worden. Ook heeft het belangrijke handvaten geboden met betrekking tot de invloed 

van het programma op leren en gedragsveranderingen. Dit geldt ook voor de andere theorieën 

over organisationeel leren en beleidsleren.   

Met betrekking tot de methoden die in dit onderzoek gebruikt zijn heeft triangulatie 

plaatsgevonden. Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten is er 

gebruik gemaakt van verschillende meetmethoden. Zo heeft een documentenstudie bijgedragen 

aan het inzichtelijk maken van bestaand materiaal. Echter bestond het bestaand materiaal veelal 

uit door de gemeente aangeleverde documenten. Dit betekent dat het veelal gaat om het 

perspectief van de gemeente. In het vervolg zou er meer gebruik moeten worden gemaakt van 

externe documenten. Zo kan er vanuit meerdere perspectieven naar de integratietour gekeken 

worden. Met betrekking tot het literatuuronderzoek heeft het gebruiken van zowel 

Nederlandstalige als Engelstalige internationale wetenschappelijke artikelen geholpen bij het 

werpen van een breed perspectief op de theorieën. Met betrekking tot observatie is er gebruik 

gemaakt van participerende observatie. Echter betekent dit dat de onderzoeker en door de 

gemeente aangeleverde gespreksleiders een selectieve kijk op het programma kunnen hebben. 

In het vervolg zou er gebruik gemaakt moeten worden van externe observatoren om de 

objectiviteit te vergroten. Met betrekking tot de interviews is er gebruik gemaakt van een select 
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aantal respondenten. In het vervolg zouden er interviews afgenomen kunnen worden van meer 

betrokken organisaties. Gezien de tijd en beschikbaarheid van de organisaties was dat in dit 

onderzoek niet mogelijk. Met betrekking tot de enquêtes is er getracht om breedte in het 

onderzoek te krijgen. Echter beslaat de respondenten van de enquêtes een klein deel van het 

totaalaantal deelnemers. Als er meer tijd beschikbaar was, kon er een bredere enquête uitgezet 

worden tussen een groter deel van de deelnemers. Gezien de beschikbare tijd en ontbrekende 

gegevens van de deelnemers was dat in dit onderzoek niet mogelijk.  

Met betrekking tot de resultaten zijn er vele verwachte, maar ook opmerkelijke ontdekkingen 

gedaan. Zoals verwacht zijn de meeste veranderingen opgetreden op cognitie en leren. Ook zijn 

de gedragsveranderingen zoals verwacht niet zo groot als het beleid dat impliceert. Tevens zijn 

dergelijke trajecten een proces van lange adem. Het is niet mogelijk om de gewenste resultaten 

op korte termijn te verwachten. Aan de andere kant is het moeilijk om vast te stellen of de invloed 

van het beleid op lange termijn er nog wel is en of de veranderingen wel toe te schrijven zijn aan 

het beleid. Om hier een uitspraak over te doen moet er zowel een voor- als een nameting worden 

gedaan. Dat was in dit onderzoek niet mogelijk omdat de deelnemers niet zijn bijgehouden door 

de gemeente.  

Wat vooral opmerkelijk is de politieke lading die gedurende het hele proces een rol heeft 

gespeeld. Een deel van de Rotterdamse samenleving heeft door deze politieke lading niet 

geparticipeerd aan de integratietour. De deelnemers die wel hebben geparticipeerd zijn geneigd, 

om door deze politieke lading, sociaal wenselijke antwoorden te geven. Ook voor de organisaties 

was het steeds duwen en trekken. De politiek lading heeft ook een grote rol gespeeld met 

betrekking tot de ambtenaren. Ze waren veelal beperkt in hun handelen omdat ze vastgebonden 

zijn aan de door de politiek vastgestelde kaders. De ambtenaren konden tijdens de uitvoering 

van het beleid niet ingrijpen om indien nodig het beleid aan te passen. Zij hadden ook niet genoeg 

zicht op de effecten van het beleid om een besluit te nemen met betrekking tot het continueren 

of stoppen van het beleid. Al zouden ze er zicht op hebben, was het door de politieke lading het 

niet mogelijk geweest om in te grijpen. Ook was het zeer opmerkelijk dat veelal een enkele 

ambtenaar beschikbaar werd gesteld als verantwoordelijke voor de algehele integratietour. Dit 
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onderzoek heeft een beeld gegeven van de invloed van de integratietour op leren bij de 

deelnemers, betrokken organisaties en de gemeente. In het vervolg kan er op een andere manier 

te werk worden gegaan waarbij er een effectenanalyse wordt uitgevoerd met een grotere 

onderzoekspopulatie. Dit onderzoek zou een goede bouwsteen kunnen zijn voor een dergelijk 

vervolgonderzoek. 
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Bijlage 1: Respondentenlijst 

Naam Organisatie Contact 

Nevin Muratoglu 

 

Gemeente Rotterdam n.muratoglu@Rotterdam.nl 

Anouk Erkelens Gemeente Rotterdam am.erkelens@Rotterdam.nl 

Ronald Derks 

 

Gemeente Rotterdam rh.derks@Rotterdam.nl 

Martha Louis 

 

Gemeente Rotterdam mom.louis@Rotterdam.nl 

Abdelkader Salhi Stichting Attanmia a.salhi@attanmia.nl 

Mia Wilsterman Stichting Mia mia@wilstermanconsultancy.nl 

Ylaysa Harris Stichting 

Missmengelmoes 

ylaysa@missmengelmoes.nl 

Sefa Akbulut Stichting Mara sefa@maraprojecten.nl  

Misa Missionaire Stichting Misa info@missionaire-du-salut.org 

Tahmina Ashraf Stichting Voices tahmina.ashraf@voicesnetherlands.org 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

Topic: Inleiding 

1) Kunt u zich in het kort even voorstellen? 

2) Wat is uw functie binnen de organisatie en hoe lang werkt u al bij de organisatie?  

3) In hoeverre bent u betrokken geweest bij de integratietour? 

 

Topic: Integratie 

4) Op welke wijze draagt de integratietour bij aan het bevorderen van de integratie in 

Rotterdam? 

5) Kunt u een omschrijving geven van de ideale Rotterdamse burger met betrekking tot 

integratie volgens u? 

6) Is de integratietour aan te merken als een voorbeeld van een doelgroepenbeleid of een 

algemeen integratiebeleid? 

Topic: Empowerment 

7) Op welke manier hebben jullie andere organisaties en burgers benaderd en in welke 

stadia van beleid is dit gedaan? 

8) In hoeverre hebben jullie andere organisaties en burgers kunnen betrekken bij de 

integratietour? 

9) In hoeverre waren de burgers bereid om deel te nemen aan de integratietour? 

10) Wat voor rol speelden de organisaties en burgers bij het beleidsproces? 

11) Hoe zijn de verantwoordelijkheden en taken verdeeld? 

12) Hoe is de samenwerking verlopen?  

13) In hoeverre ervoer u vertrouwen vanuit de burgers en de organisaties in de kennis en 

kunde van uw organisatie gedurende de samenwerking? 

14) In hoeverre kon u als organisatie vertrouwen op de kennis en kunde van andere 

organisaties en de burgers in het samenwerkingsverband? 

15) In hoeverre denkt u dat de integratietour ook mogelijk zou zijn geweest zonder de 

bijdrage van de burgers en organisaties? 
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Topic: stimulerende prikkels 

16) Hoe belangrijk waren materiele prikkels om burgers en organisaties te betrekken bij de 

integratietour?  

17) In hoeverre denkt u dat de deelname aan de integratietour afkomstig is van de sociale 

behoefte om met een diverse groep het gesprek aan te gaan over interessante 

onderwerpen?  

18) In hoeverre denkt u dat de deelname aan de integratietour afkomstig is van de behoefte 

om maatschappelijk betrokken te zijn? 

 

Topic: Organisatorische factoren  

19) Hoe verliep de communicatie met burgers en organisaties bij het organiseren van de 

dialogen? 

20) In hoeverre is er in de huidige organisationele cultuur ruimte voor 

samenwerkingsverbanden met burgers en organisaties? 

 

Topic: Individuele factoren 

21) Welke persoonlijke factoren spelen een rol bij deelname aan het 

samenwerkingsverband?  

22) In hoeverre hebben deze factoren een positieve of negatieve invloed gehad op het 

samenwerkingsverband. 

23) Met welke problemen en knelpunten hebben jullie te maken gehad en hoe zijn jullie 

hier mee omgegaan? 

 

Topic: Reactie 

 

24) Hoe hebben jullie de behoeftes van de deelnemers in beeld gebracht? 

25) Hoe zijn de doelen rondom de integratietour vastgesteld?  

26) Op welke manier hebben jullie de onderwerpen bepaalt?  
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27) Op welke manier is de selectie van deelnemers gegaan?  

28) Hoe is het schema van de dialogen bepaald?  

29) Op welke manier is de selectie van passende faciliteiten gegaan?   

30) Welke voorwaarden zijn er gesteld bij de aanstelling van gespreksleiders?  

31) Welke audiovisuele hulpmiddelen zijn er gebruikt tijdens de dialogen?  

32) Op welke wijze is de integratietour gecoördineerd?  

 

Topic: Leren 

33) Is er een voor- en nameting gedaan in termen van evaluatie? Zo ja, op welke wijze? 

34) Op welke manieren zijn de verkregen positieve/negatieve reacties van deelnemers op 

de dialogen geëvalueerd?  

35) Wat heeft u als organisatie geleerd van de integratietour? 

 

Topic: Gedrag 

36) In welke mate is er een verandering in leren en gedrag van de deelnemers te zien? 

37) In welke mate is er een verandering in leren en gedrag van de organisaties te zien? 

38) In welke mate is er een verandering in leren en gedrag van de gemeente te zien? 

39) In hoeverre zijn deze veranderingen in gedrag door te vertalen naar de integratietour? 

 

Topic: Doorwerking van beleid 

40) In hoeverre zijn er veranderingen opgetreden aan de hand van deze evaluatie in 

organisatiestructuren en praktijken van de gemeente?  

41) In hoeverre zijn de doelstellingen van integratietour gerealiseerd?  

42) In hoeverre sluiten deze resultaten aan op de algemene integratiedoelen van de 

gemeente? 
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Bijlage 3: Enquêteresultaten  
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Ik ben op de volgende manier(en) benaderd voor deelname aan de dialogen: 
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Wat was de voornaamste reden om deel te nemen aan de dialoog(en)? 
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Tijdens de dialogen zijn er meerdere onderwerpen aan bod gekomen. Welke onderwerp(en) vond u het meest relevant en/of 

interessant? 

Had u liever een ander onderwerp behandeld? 
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Ik vond de gespreksleider: 
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195 
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Ik ben mij op de volgende manieren anders gaan gedragen: 
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Als er geen veranderingen in uw gedrag zijn opgetreden, waar lag dat aan? 
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Bijlage 4: Observatielijst 

• Inhoudelijk 

o Welke onderwerpen zijn aan bod gekomen? 

o Welke vragen en stellingen zijn behandeld? 

o Zijn de faciliteiten passend voor een productief dialoog? 

o Is de ruimte geschikt voor een dialoog? 

o Wat voor soort versnaperingen zijn er aangeboden 

o Zijn er stoorfactoren aanwezig? 

o Hoe heeft de gespreksleider de dialoog geleidt? 

o Welke audiovisuele hulpmiddelen zijn gebruikt? 

• Sfeer 

o Hoe is het gesprek gelopen? 

o Hoe was de sfeer? (ontspannen, gespannen, open, gesloten, makkelijk, moeizaam) 

o Deelnemers 

o Wat is de achtergrond van de deelnemers? (leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, 

opleidingsniveau) 

o Hebben de deelnemers meer kennis opgedaan? 

o Hebben de deelnemers vaardigheden opgedaan? 
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o Is de houding van de deelnemers veranderd? 

o Zijn er gedragsveranderingen waar te nemen bij de deelnemers? 

• Vervolgpunten 

o Welke actiepunten zijn geformuleerd? 

o Wat is er nodig om deze actiepunten te verwezenlijken? 

o Zijn er vervolgafspraken gemaakt? 
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