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Samenvatting 

Door verschillende ontwikkelingen, onder andere de hervorming van de verzorgingsstaat naar een 

participatiemaatschappij en de toenemende vergrijzing in Nederland, krijgen kwetsbare burgers steeds 

meer te maken met meerdere problemen en een niet effectief verlopende hulpverlening. Daarom staat 

in dit onderzoek integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten centraal. Worden de 

kwetsbare burgers met meerdere problemen wel optimaal ondersteund? Wellicht zou een verbetering 

van de integrale samenwerking binnen de gemeente een effectievere aanpak opleveren ter 

ondersteuning van die kwetsbare burger.  

Vraagstelling en aanpak                              

Onderzocht is in welke mate er integrale samenwerking bestaat binnen de huidige Nederlandse 

gemeenten. Daarnaast is geprobeerd inzicht te verkrijgen in factoren die wellicht van invloed zijn op 

de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. Tot slot is achterhaald of meer integrale 

samenwerking binnen de gemeente daadwerkelijk leidt tot een effectievere aanpak voor de kwetsbare 

burger. Deze studie draagt op bij aan een verbeterd beleid binnen gemeenten, waardoor een 

effectievere ondersteuning van kwetsbare groepen aan de onderkant van de samenleving ontstaat en de 

participatie onder deze groep wordt bevorderd.  

Integrale samenwerking wordt omschreven als: ‘een bewuste afstemming van twee of meer actoren 

van gemeenschappelijke handelingsplannen’ (Pröpper, 2000, p. 4). Het kan worden samengevat in vier 

kernbegrippen; samenwerken, samenhang, afstemming en gemeenschappelijkheid (Tops, 2001). 

Integrale samenwerking kent verschillende voor- en nadelen. Het aanbod om te kunnen participeren is 

duidelijker, meerdere problemen worden tegelijkertijd aangepakt en er is contact met één persoon in 

plaats van een hele rits organisaties. Voor gemeenten bestaan er ook nadelen aan een integrale 

samenwerking. Weliswaar kunnen budgetten efficiënter worden ingezet en verdwijnen dubbele taken, 

maar men moet waken voor onduidelijke verantwoordelijkheden en tijdsverlies vanwege vele 

vergaderingen en het tegelijkertijd inspelen op de hoge coördinatiebehoefte van de medewerkers.  

Door middel van een literatuuronderzoek zijn verschillende factoren achterhaald die mogelijk van 

invloed zijn op de integrale samenwerking. Er wordt verwacht dat een organisatiestructuur in de vorm 

van een matrixorganisatie binnen een gemeente een hoge mate van integrale samenwerking met zich 

mee brengt. Daarnaast wordt verwacht dat binnen een gemeente met een hoge mate van bureaucratisch 

werken, de mate van integrale samenwerking laag is. De kleinere gemeenten in Nederland, diegene 

met een inwonersaantal onder de 20.000, hebben naar verwachting een hogere mate van integrale 

samenwerking. Ook wordt verwacht dat gemeenten met een linkse politieke coalitie meer integraal 

samenwerken. Tot slot is de verwachting dat een positieve houding van de uitvoerende ambtenaar en 

veel draagvlak binnen de gemeente zorgen voor een hoge mate van integrale samenwerking.  
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Onderzoeksmethoden                                   

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Er is een 

digitale enquête uitgezet onder de afdeling welzijn, de afdeling werk & inkomen en eventuele 

gecombineerde welzijn, werk & inkomen afdelingen van alle Nederlandse gemeenten. Doormiddel 

van de enquête is getracht de mate van integrale samenwerking te achterhalen en te toetsen of de zes 

verwachte factoren ook daadwerkelijk een verband hebben met de mate van integrale samenwerking. 

Daarnaast zijn er een drietal interviews afgenomen bij verschillende gemeenten in Nederland. De 

resultaten van deze interviews geven verdieping op de resultaten vanuit de enquête.  

Resultaten                                          

Uit de resultaten blijkt dat er binnen de Nederlandse gemeenten integraal wordt samengewerkt. De 

gemiddelde mate van integrale samenwerking is op een schaal van één tot vijf 3,39.  Een 

gecombineerde welzijn, werk & inkomen afdeling scoort hoger op de mate van integrale 

samenwerking dan  andere afdelingen en dit gemiddelde verschilt significant met het gemiddelde van 

de afdeling welzijn. Geen enkele gemeente maakt gebruik van een matrixorganisatie als 

organisatiestructuur en de overige, wel gehanteerde, organisatiestructuren vertonen geen significant 

effect op de mate van integrale samenwerking. De categorie ‘anders, namelijk..’ vertoont wel 

significante resultaten. Deze categorie kon worden ingevuld wanneer de juiste organisatiestructuur niet 

in de antwoordcategorieën aanwezig was. De mate van bureaucratisch werken blijkt een significant 

positief effect te hebben op de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente, geheel tegen de 

verwachting in. Het inwonersaantal vertoont geen significante resultaten met de mate van integrale 

samenwerking binnen de gemeente. Ook blijkt dat de politieke kleur van een gemeente niet van 

invloed is op de mate van integrale samenwerking. De houding van de uitvoerend ambtenaar vertoont 

wel een significant positief effect op de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente, evenals 

de factor draagvlak. Uit de interviews is duidelijk geworden dat andere factoren zoals de fysieke 

afstand van de medewerkers en het hebben van structureel overleg, ook belangrijk zijn voor integrale 

samenwerking.  

Conclusies                            

Geconcludeerd kan worden dat de mate van bureaucratisch werken, de houding van de uitvoerend 

ambtenaar en het draagvlak onder de medewerkers een positief significant effect hebben op de mate 

van integrale samenwerking binnen een gemeente. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat de mate van 

bureaucratisch werken samen gaat met een hogere mate van integrale samenwerking. Uit de interviews 

kan geconcludeerd worden dat men zeker denkt dat integrale samenwerking kan zorgen voor een 

betere ondersteuning van de kwetsbare burger.  
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Aanbevelingen                                     

Dit onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen aan gemeenten als leidraad om de 

integrale samenwerking binnen de gemeente te verbeteren. De eerste aanbeveling van dit onderzoek 

betreft dan ook het advies om binnen de gemeente in te zetten op verbetering van die integrale 

samenwerking. Zorg dat men weet wie welke kennis en deskundigheid in huis heeft, bevorder dat 

medewerkers elkaar opzoeken om zo elkaar te ondersteunen. Ook wordt aanbevolen om een juiste 

mate van bureaucratisch werken te vinden. Zorg voor heldere regels en procedures waarin integrale 

samenwerking wordt benoemd. Medewerkers moeten elkaar gemakkelijk kunnen vinden, gebruik 

maken van samenwerkingslijnen en een goede afstemming vinden tussen de persoon en de 

gehanteerde aanpak om deze persoon te ondersteunen. Werk aan verbetering van de houding van de 

uitvoerend ambtenaar en creëer draagvlak onder de medewerkers in de gemeente ten opzichte van het 

integrale werken. Als laatste aanbeveling geldt, stel de kwetsbare burger in de gemeente centraal.  
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Hoofdstuk 1  Inleiding in het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding geschetst over het vraagstuk van deze scriptie. 

Allereerst wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven waarna vervolgens wordt ingegaan op de 

doelstelling en probleemstelling. Na de probleemstelling wordt de maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie weergegeven. Tot slot volgt de leeswijzer van deze scriptie. 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Worden kwetsbare burgers met meerdere problemen wel optimaal ondersteund binnen de gemeente? 

Uit veel onderzoeken blijkt dat verschillende doelgroepen met meerdere problemen structureel buiten 

de boot vallen tijdens hulpverlening. Het blijkt voornamelijk dat samenwerking tussen verschillende 

hulpverleners niet goed verloopt (ZorgmarktAdvies, 2010, Kruiter et al, 2007). Meer maatwerk en een 

integrale samenwerking worden veelvuldig genoemd als oplossing voor de niet goed verlopende 

aanpak voor burgers met meerdere problemen (Soeters & Verhoeks, 2010, Brouwer & Fermin, 2009).  

Gemeentelijk beleid is vaak versnipperd wanneer het gaat om ondersteuningsmogelijkheden voor 

kwetsbare burgers. Doordat kwetsbare burgers meestal te maken hebben met meerdere problemen, 

worden zij tijdens de ondersteuning vanuit de gemeente in contact gebracht met meerdere organisaties. 

Deze problemen bevinden zich op meerdere beleidsgebieden, bijvoorbeeld welzijn en werk & 

inkomen. De ondersteuning verloopt hierdoor traag en wordt door een versnipperde aanpak niet snel 

bevorderd. De huidige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderschrijft dit in een 

brief (23 juni j.l.) aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal als volgt: „Juist 

kwetsbare mensen met meervoudige problemen hebben met veel voorzieningen en loketten te maken. 

Voor deze mensen is het van groot belang dat er een goede en meer integrale (cliënt-) ondersteuning 

geboden wordt‟ (Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, 2011).  

Een integrale aanpak wordt dus vaak genoemd als oplossing voor de slecht verlopende hulpverlening 

voor kwetsbare burgers met meerdere problemen. Het huidige kabinet Rutte probeert hier door middel 

van de nieuwe wet ‘Werken naar vermogen’ (WWNV), die per 1 januari 2013 wordt ingevoerd, op in 

te spelen. De regelingen Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Investeren in Jongeren (WIJ), de Wajong 

en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) worden samengevoegd in die nieuwe wet, zodat mensen 

duidelijker weten waar zij aan toe zijn en gemeenten budgetten gerichter en effectiever kunnen 

inzetten. De hoop is dat binnen gemeenten medewerkers meer gaan samenwerken zodat als gevolg de 

kwetsbare burger beter wordt ondersteund en de participatie van deze groep in de maatschappij zal 

stijgen (Rijksoverheid, 2011).  
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1.2 Doelstelling en probleemstelling 

In deze paragraaf worden de doelstelling en probleemstelling van het onderzoek beschreven. Allereerst 

wordt ingegaan op het doel van dit onderzoek: 

Doelstelling:  

Bovenstaande doelstelling leidt tot de centrale vraag van dit onderzoek die staat beschreven in 

onderstaande probleemstelling. Deze centrale vraag is leidend in het gehele onderzoek en wordt 

beantwoord aan het einde van deze scriptie, in de conclusie.  

Probleemstelling:  

Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van meerdere deelvragen.  

De deelvragen die in deze scriptie gehanteerd worden zijn: 

 In welke mate wordt er integraal samengewerkt binnen Nederlandse gemeenten op de 

afdeling welzijn en werk & inkomen?  

 Van welke factoren hangt de mate van integrale samenwerking binnen Nederlandse 

gemeenten af? 

 Leidt een integrale samenwerking werkelijk tot een efficiëntere aanpak voor de kwetsbare 

burger met meerdere problemen aan de onderkant van de samenleving? 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is het doel inzicht verkrijgen in de mate waarin 

integrale samenwerking tussen de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen aanwezig is binnen 

gemeenten in Nederland. Ten tweede wordt een beleidsadvies ontwikkeld ten behoeve van een 

efficiëntere integrale samenwerking binnen de beleidsterreinen zodat kwetsbare groepen aan de 

onderkant van de samenleving effectiever kunnen worden ondersteund door gemeenten’. 

In welke mate bestaat integrale samenwerking van de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen 

binnen Nederlandse gemeenten, van welke factoren hangt de mate van integrale samenwerking 

binnen Nederlandse gemeenten af en leidt dit werkelijk tot een efficiëntere aanpak voor de 

kwetsbare burger met meerdere problemen aan de onderkant van de samenleving?’ 
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1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is vanuit verschillende invalshoeken maatschappelijk en wetenschappelijk relevant. Het 

speelt allereerst in op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen.  

In de afgelopen jaren heeft de verzorgingsstaat zich omgevormd naar een participatiemaatschappij 

omdat de verzorgingsstaat onbetaalbaar werd. Van burgers wordt steeds meer verwacht dat zij zelf 

verantwoordelijkheid nemen, minder leunen op overheidsvoorzieningen en actief een bijdrage leveren 

aan de samenleving. Een verbeterde integrale aanpak speelt in op deze ontwikkeling en zou de 

participatie onder de kwetsbare burgers moeten doen stijgen (Houten & Winsemius, 2010, p.15). Een 

andere ontwikkeling die benoemd kan worden betreft de vergrijzing in Nederland en de daarbij 

optredende ontgroening. Meer mensen hebben zorg nodig en er zijn minder mensen die deze zorg 

kunnen verlenen. Integrale samenwerking, met als gevolg een hoge participatie in de samenleving zou 

deze eventuele tekorten kunnen verminderen en de zorgbehoefte doen dalen (Houten & Winsemius, 

2010, p.15). De derde ontwikkeling die wordt gezien betreft de individualisering van de samenleving. 

Volgens Arum, Houten & Winsemius (2010, in: Houten & Winsemius, 2010, p.16) kunnen collectief 

opgezette arrangementen niet goed aansluiten bij wensen en behoeften van kwetsbare burgers. Door de 

individualisering en het hogere opleidingsniveau in Nederland zijn mensen mondiger geworden. Men 

weet wat hij of zij wil en dit sluit niet goed aan bij de reeds ontworpen arrangementen die zijn 

ontwikkeld ten tijde van de verzorgingsstaat. Door een integrale aanpak wordt de burger centraal 

gesteld en kan worden achterhaald welke aanpak het beste resultaat oplevert. De laatste 

maatschappelijke ontwikkeling betreft de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ die beschreven staat in 

paragraaf 1.1. Onderzoek naar het bevorderen van de participatie van kwetsbare groepen aan de 

onderkant van de samenleving wordt heel actueel wanneer wordt gekeken naar het plan van deze 

nieuwe wet welke beschreven staat in het regeerakkoord. Toch is ook onrust ontstaan bij het bekend 

maken van deze nieuwe wet. Velen zijn bang voor een vermindering van de huidige budgetten, een 

ingewikkelde uitvoering vanuit gemeenten en de angst dat de cliënt in de toekomst niet centraal wordt 

gesteld (Vries, 2011). 

Niet alleen door maatschappelijke ontwikkelingen is dit onderzoek relevant, maar ook levert het veel 

informatie op voor deelnemende gemeenten. Doordat integrale samenwerking tussen de 

beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen binnen Nederlandse gemeenten wordt onderzocht, wordt 

inzicht verkregen in de werkprocessen binnen gemeenten. Deelnemende gemeenten verkrijgen door 

deelname aan dit onderzoek inzicht in de mate van integrale samenwerking binnen de eigen gemeente 

en wanneer uit het onderzoek blijkt dat een verbinding mogelijk is tussen beide beleidsterreinen, 

kunnen mogelijk schaalvoordelen worden behaald en gaan gemeentelijke processen efficiënter 

verlopen. Bovendien kan, wanneer een verbinding wordt gerealiseerd, sneller worden ingesprongen op 

ondersteuningsaanvragen van kwetsbare personen.                
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Het proces tot participatie in de samenleving zou daardoor sneller moeten verlopen dan voorheen. 

Deze studie draagt hierdoor op maatschappelijk vlak bij aan een verbeterd beleid binnen gemeenten 

waardoor een efficiëntere ondersteuning van kwetsbare groepen aan de onderkant van de samenleving 

ontstaat en de participatie van deze groep wordt bevorderd.  

Ook op wetenschappelijk vlak is deze studie zeer relevant. Veel onderzoek is verricht naar hoe 

participatie bevorderd kan worden en welke knelpunten er op dit moment bestaan. Een integrale 

aanpak wordt door veel onderzoekers beschreven als de aanpak om maatwerk te kunnen leveren aan 

kwetsbare burgers met meerdere problemen. Verschillende onderzoeken hebben zich gericht op de 

vraag of een integrale samenwerking een meerwaarde oplevert voor de kwetsbare groepen aan de 

onderkant van de samenleving en het antwoord hierop blijkt positief. Nieuwe informatie ontstaat 

wanneer kan worden achterhaald welke factoren van invloed zijn op die integrale aanpak. Geordende 

kennis op dit terrein biedt een versterking van de bestaande kennis omdat het informatie toevoegt aan 

de manier waarop participatie van kwetsbare groepen aan de onderkant van de Nederlandse 

samenleving kan worden bevorderd.  

1.4 Leeswijzer 

Deze scriptie is opgebouwd aan de hand van verschillende hoofdstukken. In het volgende hoofdstuk 

wordt ingegaan op het theoretisch kader. Allereerst wordt de focus gelegd op samenwerking, 

vervolgens wordt duidelijkheid geschept over de kwetsbare burger en participatie. Daarna wordt de 

werkwijze van gemeenten beschreven en wordt dieper ingegaan op factoren die integrale 

samenwerking kunnen beïnvloeden. Aan de hand van deze factoren wordt een conceptueel model 

opgesteld dat wordt getoetst in deze studie aan de hand van hypothesen. Hoofdstuk drie beschrijft het 

methodologisch kader. De onderzoeksopzet wordt besproken met daarbij informatie over de 

onderzoekspopulatie en de meetinstrumenten. Vervolgens worden de variabelen in de hypothesen 

geoperationaliseerd zodat duidelijk wordt hoe deze worden gemeten in deze studie. In hoofdstuk vier 

worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Allereerst komen de beschrijvende statistieken 

aan bod en vervolgens worden de hypothesen getoetst zodat kan worden bepaald of deze worden 

aangenomen of verworpen. In het daaropvolgende hoofdstuk worden conclusies getrokken, antwoord 

gegeven op de hoofdvraag en worden enkele discussiepunten aan de orde gesteld. Tot slot wordt in 

hoofdstuk zes het beleidsadvies voor gemeenten beschreven welke voortkomt uit de resultaten van het 

onderzoek.  
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Hoofdstuk 2  Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst over integrale samenwerking. Allereerst wordt 

ingegaan op de huidige stand van samenwerking binnen gemeenten. Vervolgens wordt de kwetsbare 

burger en de participatie in de samenleving bij dit onderwerp betrokken. Na deze paragraaf wordt de 

werkwijze binnen gemeenten beschreven zodat daarna in kan worden gegaan op verschillende factoren 

die mogelijk van invloed zijn op de mate van integrale samenwerking binnen gemeentelijke 

beleidsterreinen. Aan de hand van die verschillende factoren wordt een conceptueel model 

weergegeven welke getoetst wordt door verschillende hypothesen.  

2.1 Samenwerking 

Zoals in hoofdstuk 1 staat beschreven, wordt een integrale samenwerking genoemd als oplossing voor 

de problemen tijdens hulpverlening van kwetsbare burgers met meerdere problemen. In deze paragraaf 

wordt allereerst beschreven welke actuele voorbeelden er bestaan van gemeenten die integraal werken. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de vraag of integrale samenwerking nu een meerwaarde heeft. 

Tot slot worden in deze paragraaf voordelen en valkuilen van integrale samenwerking beschreven 

vanuit twee perspectieven, de kwetsbare burger en gemeenten.  

2.1.1 Actualiteit 

Tijdens een kleinschalig onderzoek zijn verschillende beleidsdocumenten en organogrammen van 

gemeenten geanalyseerd, zodat een indicatie kan worden gegeven van gemeenten die integraal 

samenwerken. Uit deze rondgang blijkt dat verschillende gemeenten in Nederland doen overkomen of 

werkelijk zijn gestart met het integraal samenwerken tussen de beleidsterreinen welzijn en werk & 

inkomen. De gemeente Peel en Maas heeft beide beleidsterreinen samengevoegd tot één afdeling, de 

afdeling werk, zorg en inkomen. In deze afdeling zijn consulenten werkzaam op het gebied van 

inkomen en op het gebied van welzijn. Dit is ook duidelijk terug te zien in het organogram van de 

gemeente. De afdeling werk, zorg en inkomen valt onder de tak ‘Publiek en dienstverlening’ 

(Gemeente Peel en Maas, 2011). De gemeente Zwolle heeft de afdeling ‘Wonen en Leven’ opgericht 

waar onder andere de gebieden werk, inkomen, zorg, verkeer, milieu en welzijn vallen (Gemeente 

Zwolle, 2011). In het organogram van de gemeente Zwolle is echter niet terug te vinden dat er een 

integrale werkwijze wordt gehanteerd. De afdeling ‘Wonen en Leven’ is verdwenen en zal 

waarschijnlijk zijn opgedeeld onder de afdelingen ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ en 

‘Publiekszaken’. Op de website van de gemeente Hengelo staat beschreven dat zij een afdeling hebben 

opgericht onder de noemer ‘Sociale Zaken’ waarbinnen de afdeling burgerzaken en de WMO worden 

vertegenwoordigd. Wanneer het organogram wordt bekeken blijkt dat er twee afdelingen bestaan, 

publiekszaken en sociale zaken. Publiekszaken richt zich op WMO en de afdeling sociale zaken 

vertegenwoordigd de ‘werk’ kant. De gemeente heeft een opdeling binnen de gemeente aan 
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de hand van drie domeinen; Ontwikkeling, Beheer en Publiek. Het organogram laat duidelijk zien dat 

binnen het domein ‘ontwikkeling’ een afdeling is opgezet onder de naam ‘Werk en Welzijn’. Dit duidt 

op een integrale samenwerking van beide beleidsterreinen (Gemeente Purmerend, 2010). De gemeente 

Deventer heeft een cluster opgenomen in zijn organisatie genaamd ‘Werk, Inkomen, Zorg en Leren’. 

In dit cluster zijn vijf afdelingen te onderscheiden, de afdeling ‘Welzijn en Zorg’ en drie afdelingen 

voor het beleidsterrein ‘Werk en Inkomen’. Naast deze vier afdelingen bestaat ook de afdeling 

‘Budgetadvies’. De clusternaam ‘Werk, Inkomen, Zorg en Leren’ doet vermoeden dat er sprake is van 

een integrale samenwerking. Wanneer het organogram langer wordt bestudeerd blijkt dat onder deze 

clusternaam verschillende afdelingen worden benoemd (Deventer, 2011). De gemeente Tilburg is op 

dit moment druk bezig met veranderingen in de organisatiestructuur. De samenwerking, het strategisch 

vermogen, de sturing van de managers en onder andere het tempo van de processen verliep niet naar 

wens. Zij hopen door middel van het opzetten van een netwerkorganisatie verkokering tegen te gaan 

en de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren (Tilburg, 2011). Tot slot de gemeente 

Woerden. Aan het organogram van deze gemeente is af te lezen dat zij een afdeling ‘Samenleving’ en 

een afdeling ‘Sociale Zaken’ hebben. Op de website van de gemeente worden de beleidsterreinen 

onderwijs, werk en zorg onder een noemer geschaard (Woerden, 2011). Dit duidt op een integrale 

samenwerking.  

Het is lastig vast te stellen aan de hand van bestudering van de organisatiestructuur of gemeenten in 

Nederland al werkelijk integraal samenwerken. Dit kan enkel worden geconstateerd aan de hand van 

een onderzoek binnen de gemeenten zelf in plaats van een verkennend onderzoek via internet. Wel kan 

geconcludeerd worden dat verschillende gemeenten druk bezig zijn met verbinding van afdelingen en 

dit via de organisatiestructuur proberen te bewerkstelligen.  

2.1.2 Meerwaarde integrale samenwerking 

Uit literatuur komt vaak naar voren dat het hanteren van een integrale samenwerking een meerwaarde 

oplevert voor de kwetsbare groepen aan de onderkant van de samenleving. Volgens de publicatie ‘De 

Rotonde van Hamed’ komen mensen met meerdere problemen doorgaans in aanraking met meerdere 

vormen van maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Verschillende organisaties in verschillende 

beleidsvelden verzorgen deze hulp- en dienstverlening. De beleidsvelden worden aangestuurd vanuit 

verschillende beleidsafdelingen. Vaak staat de vraag ‘wat kunnen wij bieden?’ centraal terwijl de 

vraag ‘wat is er nodig?’ een beter uitgangspunt zou zijn voor mensen met meerdere problemen 

(Kruiter et al, 2007, p. 103).  

Loopt de huidige dienstverlening op het gebied van participatiebevordering van kwetsbare burgers met 

meerdere problemen niet vlekkeloos? Waarom pleiten steeds meer mensen voor een integrale 

samenwerking? Een van de oorzaken van het niet vlekkeloos verlopen van de hulpverlening komt 
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volgens velen door de wetten en regels in Nederland. Deze wetten en regels hebben vaak een 

algemene werking en voor mensen met meerdere problemen is deze algemene werking niet toe te 

passen. Zij vormen vaak een uitzondering hierop. Uit onderzoek is gebleken dat het toepassen van 

wetten en regels met een algemene werking de situatie zelfs verergert (Kruiter et al, 2007, p. 41). Een 

andere oorzaak ligt in het feit dat verschillende bedrijven taken uitvoeren wanneer het gaat om 

bevordering van participatie van kwetsbare burgers. Vaak zijn re-integratiebureaus, welzijn- en 

zorginstellingen en vrijwilligerscentrales betrokken bij uitvoering van beleid. Deze verschillende 

instellingen hebben te maken met diverse manieren van financiering. Ook worden verscheidene 

afspraken gemaakt over de manier van aanpak ter bevordering van participatie in de Nederlandse 

samenleving. Bovendien ligt de beleidsmatige verantwoordelijkheid binnen de gemeenten bij de 

afdelingen welzijn, sociale zaken en inburgering. De financiering en de wettelijke kaders zijn 

vastgesteld in landelijke wetgeving als het participatiebudget, de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ), de Wet Werk en Bijstand, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

(WIA), de Wet Werk Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (WAJONG) en de wet Publieke 

Gezondheid. Daarnaast bestaat er ook gemeentelijke wetgeving zoals de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en de de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Elke gemeentelijke afdeling heeft 

te maken met deze wetten maar ontwikkelt zijn eigen beleidsdoelstellingen en prioriteiten (MOVISIE, 

2010, p. 3). Door deze complexiteit komen mensen, die te maken hebben met meerdere problemen, 

knel te zitten tussen de verschillende organisaties, regelingen en manieren van financiering waar zij 

gebruik van maken (ZorgmarktAdvies, 2010, p. 4). Hierdoor wordt het aanbieden van maatwerk voor 

kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving bemoeilijkt. 

Uit een evaluatieonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de uitvoering van de 

WMO, bleek dat bijna een derde van de respondenten een voorziening nodig had van bijvoorbeeld de 

WIA of AWBZ die niet onder de WMO viel, bijvoorbeeld een arbeidsgerelateerde voorziening. 65% 

van de respondenten moest daarom naar een ander loket en 40% van deze respondenten gaf aan dat zij 

hier gegevens in moesten vullen die zij bij een ander loket ook al hadden ingevuld (Bais, 2010, p. 40). 

Deze resultaten geven aan dat de huidige situatie binnen de dienstverlening sterk is versnipperd, en dat 

dit merkbaar is voor de persoon die ermee te maken heeft.  

De huidige situatie omtrent participatie van kwetsbare mensen verloopt dus niet soepel. Maar welke 

meerwaarde zit er aan een integrale samenwerking binnen de gemeentelijke beleidsterreinen welzijn 

en werk & inkomen? Betreft dit een meerwaarde voor de kwetsbare burger of gemeente? Wellicht is er 

een meerwaarde voor beide actoren? Ook is het belangrijk om te achterhalen welke valkuilen integrale 

samenwerking kent.  
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Voordelen integrale samenwerking voor kwetsbare burger en gemeenten 

Wanneer meer wordt samengewerkt binnen de gemeente ontstaat een duidelijk aanbod van alle 

mogelijkheden ter ondersteuning van de kwetsbare burger. De medewerkers binnen de gemeente zijn 

dan op de hoogte van alle activiteiten die ontplooid worden om de kwetsbare burger beter te 

ondersteunen en kunnen dit overbrengen op de hulpvrager. Door op te hoogte te zijn van die kennis, 

kunnen problemen waarmee de kwetsbare burger te maken heeft in één keer worden aangepakt en de 

zal dienstverlening sneller verlopen. Het verdwijnen van overlappende werkzaamheden betekent niet 

alleen winst voor de kwetsbare burger, maar ook voor de uitvoerder van deze werkzaamheden. 

Gemeentelijke medewerkers krijgen minder taken en kunnen efficiënter worden ingezet. Ten tijde van 

een integrale samenwerking binnen gemeenten kunnen ook budgetten efficiënter worden ingezet 

(Arum, Winsemius & Uyterlinde, 2010, in: Houten & Winsemius, 2010, p. 97). Binnen gemeenten 

wordt het dubbel aanbieden van diensten voorkomen en een integrale samenwerking zorgt voor meer 

inzicht in de mogelijkheid van eventuele besparingen (MOVISIE, 2010, p. 6 & 7). Integraal beleid 

biedt tegenwicht tegen; oogkleppen, het niet weten wat er werkelijk in de gemeente gebeurt, 

verkokering, het niet weten wat collega’s van andere afdelingen aan het doen zijn en vakidioten, welke 

bijvoorbeeld financiën of milieu heilig verklaren (Heuvel & Roes, 2010, p. 3.).  

Valkuilen integrale samenwerking voor kwetsbare burger en gemeenten 

Natuurlijk zijn er ook enkele valkuilen te benoemen aan een integrale samenwerking tussen de 

beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen. Doordat alle diensten integraal gaan samenwerken zijn 

er meer medewerkers aanwezig die zich kunnen bemoeien met de analyse van de problematiek van de 

kwetsbare burger en de mogelijke oplossing voor diegene. Daardoor kunnen verantwoordelijkheden 

onduidelijk worden en de kans bestaat dat de uitvoering te maken krijgt met onduidelijke 

uitvoeringsrichtlijnen. De behoefte aan goede coördinatie neemt tijdens integrale samenwerking 

waarschijnlijk toe en dit brengt kosten met zich mee (Brouwer & Fermin, 2009). Er zijn veel actoren 

betrokken en deze hebben allemaal inspraak. Hierdoor kan vertraging ontstaan en soms zelfs 

machteloosheid (KEI Kenniscentrum, 2011). Ander onderzoek toont aan dat men bang is voor 

tijdsverlies omdat er tijdens samenwerking met meerdere partijen vaker vergaderingen nodig zijn om 

de juiste afstemming te bereiken (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen [FVIB], 2007). 

Vanuit het perspectief van de kwetsbare burger is een andere valkuil mogelijk. Omdat de kwetsbare 

burger in contact komt met één uitvoerend ambtenaar is het mogelijk dat er een afhankelijkheidsrelatie 

ontstaat tussen beide actoren. Wanneer de verstandhouding niet goed is tussen beide, zou het proces 

traag kunnen verlopen. Er is voor de kwetsbare burger geen andere persoon beschikbaar en hij of zij 

moet vertrouwen op de uitvoerend ambtenaar. Deze ambtenaar heeft vanuit zijn achterban weinig 

steun aangezien deze de kwetsbare burger niet kennen (Karssing, 2006, p, 25).  
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Als deze informatie tegen elkaar wordt uitgezet dan kan worden geconcludeerd dat een integrale 

samenwerking verschillende voor- en nadelen kent. Wanneer vanuit het perspectief van de kwetsbare 

burger wordt gekeken, bestaan er bijna geen nadelen. Het aanbod om te kunnen participeren is 

duidelijker, meerdere problemen worden tegelijkertijd aangepakt en er is contact met één persoon in 

plaats van een hele rits organisaties. Deze laatste factor kan een valkuil zijn, de afhankelijkheidsrelatie 

die ontstaat kan, bij een slechte verstandshouding, negatief uitpakken. Voor gemeenten bestaan er ook 

nadelen aan een integrale samenwerking. Weliswaar kunnen budgetten efficiënter worden ingezet en 

verdwijnen dubbele taken, maar men moet waken voor onduidelijke verantwoordelijkheden en 

tijdsverlies vanwege vele vergaderingen en het tegelijkertijd inspelen op de hoge coördinatiebehoefte 

van de medewerkers. Toch, bij een integrale samenwerking van de beleidsterreinen binnen gemeenten 

wordt de kwetsbare burger centraal gesteld en is de vraag ‘wat is er nodig voor kwetsbare mensen’ 

leidend. Tijdens het veranderingsproces en gedurende de integrale samenwerking moet worden 

gewaakt voor de valkuilen. Wanneer dit in acht wordt genomen kan worden aangenomen dat een 

integrale samenwerking een meerwaarde heeft.  

2.2 De kwetsbare burger en participatie 

Wanneer integraal wordt samengewerkt binnen de gemeente dient de burger centraal te staan. 

Duidelijk moet worden gesteld dat het bieden van een efficiënte ondersteuning aan de kwetsbare 

burgers het hoofddoel is. Daardoor kan de burger beter worden ondersteund en participatie in de 

samenleving worden bevorderd.  

2.2.1 Perspectief van de kwetsbare burger 

Maar wie wordt eigenlijk geacht om te participeren? Het beleid in Nederland omtrent participatie doelt 

niet op alle inwoners van Nederland. Veel inwoners hebben geen ondersteuning nodig om te 

participeren. Het beleid richt zich op de participatie van de kwetsbare burger aan de onderkant van de 

samenleving en op participatie ten behoeve van de samenleving. Onder de term ‘kwetsbare burger’ 

kunnen vele type mensen worden geschaard, denk aan ouderen, allochtonen, vrouwen, mensen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of jongeren. Kwetsbaar wordt door het woordenboek 

omschreven als ‘vatbaar voor verwonding of ander onheil, erg gevoelig’ (VanDale, 2010-b). De 

periode van kwetsbaar zijn verschilt per persoon. De ene persoon is constant kwetsbaar en de andere 

persoon maar enkele periodes in zijn of haar leven. Vaak bevinden de kwetsbare burgers zich aan de 

onderkant van de samenleving. Om hen te ondersteunen moet een vangnet worden geboden. De 

kwetsbare burger moet versterkt worden zodat hij of zij (volledig) kan participeren in de samenleving. 

Bovendien blijkt uit literatuur dat kwetsbare mensen vaak te maken hebben met een complexe 

problematiek, een opeenstapeling van problemen of beperkingen (Arum, Houten & Winsemius, 2010, 

in: Houten & Winsemius, 2010, p. 14). Een kwetsbare burger is bijvoorbeeld een langdurig werkloze 

alcoholverslaafde die van re-integratietraject naar re-integratietraject gaat (Arum, Houten & 
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Winsemius, 2010, in: Houten & Winsemius, 2010, p. 9). Deze persoon heeft een aanpak nodig om van 

zijn verslaving af te komen en tegelijkertijd heeft hij/zij ondersteuning nodig zodat het mogelijk is om 

in de toekomst een eigen inkomen te verwerven. Het beleidsterrein welzijn binnen de gemeente voert 

de WMO uit en probeert deze persoon te laten starten met een afkicktraject. Het beleidsterrein werk & 

inkomen binnen gemeenten draagt zorg voor het uitvoeren van onder andere de WWB. Dit 

beleidsterrein dient de persoon uit het voorbeeld te ondersteunen bij zijn zoektocht naar werk zodat hij 

of zij in de toekomst zijn eigen inkomen kan verwerven.  

Het aantal kwetsbare mensen in Nederland is moeilijk te benoemen. Uit een onderzoek van het Sociaal 

Cultureel Planbureau (SCP) waren er in 2010 maar liefst 690.000 kwetsbare personen van 65 jaar en 

ouder in Nederland. De prognose uit dit onderzoek laat zien dat dit aantal de komende jaren flink zal 

stijgen (Campen, Ras & Draak, 2011, p. 71). Het aantal kwetsbare mensen onder de 65 jaar is hierin 

nog niet eens meegenomen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een substantieel deel van de 

bijstandsgerechtigden kampt met meerdere problemen (Soeters & Verhoeks, 2010, p. 27). Deze 

opstapeling van meerdere problemen zorgt voor een moeizame hulpverlening en laat zien dat iedere 

kwetsbare burger speciaal is. Een standaard vangnet zal niet iedereen die hulp nodig heeft opvangen.  

2.2.2 Participatie van de kwetsbare burger 

Van deze kwetsbare mensen, met meerdere problemen, wordt dus verwacht dat zij meer participeren 

in de Nederlandse samenleving. Toch is participatie een onduidelijk begrip en kan verwarring 

veroorzaken. Het woordenboek definieert participatie als ‘het hebben van aandeel in iets, deelname’ 

(VanDale, 2010-a). Maar waar heeft iemand aandeel in en aan wat neemt iemand deel? Participatie 

kan worden onderverdeeld in verschillende domeinen. Maatschappelijke participatie, 

arbeids(economische)participatie, politieke participatie, culturele participatie en participatie op het 

gebied van zorg en ondersteuning zijn allen participatievormen in de Nederlandse samenleving. 

Wanneer iemand maatschappelijk participeert, dan neemt iemand deel aan bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk binnen een vereniging of is iemand actief binnen bijvoorbeeld een cliëntenraad van 

een gemeente. Bij arbeidsparticipatie, ook wel economische participatie genoemd, neemt iemand deel 

aan de arbeidsmarkt en vergaard diegene zijn eigen inkomen. Soms is dit echter niet haalbaar en 

participeert iemand door deel te nemen aan een re-integratietraject of arbeidsmatige dagbesteding. 

Culturele participatie betreft het meedoen met culturele activiteiten, politieke participatie duidt op het 

meedoen en inspraak hebben in politiek en bestuur in Nederland en de participatie op het gebied van 

zorg en ondersteuning doelt op het zelfstandig functioneren en het aangaan en deelnemen in sociale 

contacten (Houten & Winsemius, 2010, p. 13). 

Verschillende initiatieven zijn ontwikkeld om de participatie in de samenleving te bevorderen en om 

klantgericht te gaan werken. Het project ‘de Kanteling’ is hier een goed voorbeeld van. De uitvoering 
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van de WMO wordt getracht te kantelen, zodat de participatie van kwetsbare mensen centraal komt te 

staan (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties [CSO], 2011). Een andere ontwikkeling betreft 

de een-loket-gedachte. Doel is om de burger in contact te laten komen met een loket voor meerdere 

zaken. Bijvoorbeeld een loket voor alle bestaande vergunningen. Hierdoor wordt de klant centraal 

gesteld (VNG, 2011).  

Een van de meest bekende initiatieven om de mate van participatie te meten in de samenleving betreft 

de participatieladder. Veel gemeenten maken gebruik van dit meetinstrument om te kunnen bepalen in 

hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De participatieladder kent zes niveaus, van niveau één, 

geïsoleerd leven, tot niveau zes, betaald werk. Door een burger te meten voordat deze deelneemt aan 

een activiteit om te kunnen participeren in de samenleving, en een nameting te verrichten nadat de 

georganiseerde activiteit is afgelopen, wordt duidelijk of iemand gestegen is op de ladder en dus 

daadwerkelijk meer is gaan participeren in de samenleving (Participatieladder, 2011). Om de 

participatie integraal te kunnen bevorderen heeft MOVISIE het participatiewiel ontwikkeld. Dit 

instrument kan worden gebruikt door gemeenten om de kwetsbare burger centraal te stellen. Het 

beschrijft zes doelgebieden van de burger. Een burger kan meerdere doelen hebben, en daarbij horen 

activiteiten om die doelen te behalen. Gemeenten krijgen inzichtelijk welke activiteiten er ontplooid 

worden binnen de gemeente om de verschillende doelen die burgers kunnen hebben te behalen. Tot 

slot staan in de buitenste rand van het wiel alle wettelijke kaders beschreven waarmee activiteiten 

gefinancierd worden (Houten & Winsemius, 2010, p. 21). De participatieladder en het participatiewiel 

zijn opgenomen in de bijlage.  

2.2.3 Wettelijk kader 

De Nederlandse overheid heeft verschillende wetten opgesteld om de participatie in de samenleving te 

bevorderen. De Nederlandse gemeenten voeren deze wetten uit en geven soms verschillende accenten 

aan uitvoering van een wet. De WMO is van kracht sinds 2007 en bevordert het meedoen aan de 

maatschappij en het zelfstandig wonen van burgers (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS), 2011-a). De WWB heeft als doel om iedere Nederlander zoveel mogelijk in zijn eigen 

levensonderhoud te laten voorzien door te werken. Wanneer dit niet mogelijk is bestaat er 

ondersteuning bij het vinden van werk of het krijgen van een bijstandsuitkering (Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 2011-a). De AWBZ vergoedt medische kosten die niet 

onder de reguliere zorg vallen, de zorg die verleend moet worden is bijzonder (Ministerie van VWS, 

2011-b). De wet Wajong richt zich op jonggehandicapten en studenten die op jongere leeftijd 

arbeidsongeschikt raken. Vanuit deze wet krijgen zij ondersteuning bij het vinden van werk bij een 

reguliere werkgever. Wanneer dit niet voldoende middelen oplevert om in hun eigen levensonderhoud 

te voorzien, maken zij aanspraak op een (aanvullende) uitkering (Ministerie SZW, 2011-b). De Wet 

Investering Jongeren (WIJ) probeert het aantal jongeren onder de 27 jaar die een opleiding volgen of 
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werken, te bevorderen (Wegwijzer naar toekomst, 2011). De daarnet beschreven wetten spelen allen in 

op een apart domein van participatie. De WMO en AWBZ spelen in op de participatie binnen het 

maatschappelijke/zorg domein en de WWB, Wet Wajong en de WIJ ondersteunen de 

arbeids(economische) participatie. De culturele en politieke participatie zijn minder vertegenwoordigd 

in een wet maar de ministeries van deze domeinen maken duidelijke werkplannen om deze participatie 

in de samenleving te bevorderen. De nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ zal op dit vlak voor grote 

veranderingen gaan zorgen.  

2.3 Aanpak van Nederlandse gemeenten 

In deze studie wordt gericht op een integrale samenwerking binnen gemeentelijke beleidsterreinen. 

Daarom is het van belang om de werkwijze binnen gemeenten te ontrafelen en te beschrijven. 

Allereerst wordt ingegaan op de algemene werkwijze van gemeenten en de huidige 

organisatiestructuur. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende taken die de afdelingen welzijn en 

werk & inkomen verrichten om te onderzoeken of er overeenkomsten zijn.  

2.3.1 Algemene werkwijze gemeenten 

Omdat deze studie het onderwerp integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten onderzoekt, 

wordt in deze paragraaf ingegaan op de werkwijze binnen gemeenten. Nederland kent 418 gemeenten 

en het aantal inwoners per gemeente verschilt sterk. De gemeente Schiermonnikoog bestaat uit een 

kleine 1000 inwoners, tegenover de grootste gemeente in Nederland, Amsterdam, met 770.000 

inwoners (CBS Statline, 2011). Gemeenten zijn, na de overheid en de provincie, de kleinste 

bestuurseenheid in het Nederlandse staatsbestel. Binnen gemeenten worden de landelijke regels overal 

hetzelfde toegepast maar zij hebben ook een bepaalde vrijheid op sommige gebieden (Overheid, 

2011). Denk hierbij aan het aanleggen van wegen, veiligheidsbeleid of het investeren in cultuur.  

Drie organen vormen het bestuur van een gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester & 

wethouders (college van B&W) en de burgemeester zelf. Zij dragen zorg voor de uitvoering van 

wetten en regels. De raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid en controleren of het college 

van B&W dit goed uitvoert (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 2011-

a). De samenstelling van de gemeenteraad kan per gemeente verschillend zijn. De inwoners van de 

gemeente gaan iedere vier jaar naar de stembus om het gemeentebestuur te kiezen. De leden van de 

gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester, 

maar deze heeft geen stemrecht omdat hij/zij geen lid is van de raad. Iedere gemeenteraad kiest doelen 

en stelt een bepaalde visie vast voor de komende vier jaren. Dit betekent dat de doelen en visies per 

gemeente in Nederland kunnen verschillen. Vanuit de gemeenteraad worden wethouders benoemd. De 

burgemeester staat ook aan het hoofd van het college van B&W en bij een gelijkheid aan stemmen 

over een bepaald onderwerp heeft zijn stem de voorkeur (Dubbeldam & Goedmakers, 2003, p. 46). 
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Een gemeente wordt voor 90% gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. De overige 10% komt voort uit 

belastingen die gemeenten naar eigen inzicht mogen heffen. Een voorbeeld hiervan zijn de 

toeristenbelasting, onroerendgoedbelasting en de parkeergelden (Overheid, 2011). De gemeente 

Rotterdam en Amsterdam kennen, als de twee grootste gemeenten van Nederland, deelgemeenten. 

Amsterdam is verdeeld in zeven deelgemeenten en Rotterdam in veertien deelgemeenten (Ministerie 

BZK, 2011-b). Deze deelgemeenten functioneren hetzelfde als andere gemeenten, zij hebben eigen 

budgetten en ambtenaren. Inwoners van een deelgemeente stemmen voor het bestuur van die 

deelgemeente (Overheid, 2011). Recente ontwikkelen duiden op plannen om de deelgemeenten te 

laten verdwijnen. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil deze in 2014 

opheffen vanwege de visie om te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. 

Daarbij speelt de wens om minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder 

bestuurders in te zetten, een rol (Ministerie BZK, 2011-b).  

2.3.2 Taken van de afdeling welzijn en werk & inkomen 

Het is belangrijk om de taken van de afdelingen welzijn en werk & inkomen binnen gemeenten naast 

inzichtelijk te krijgen. Pas dan is het mogelijk om te zien of er overkoepelende taken bestaan en waar 

beide afdelingen elkaar kunnen ondersteunen. In onderstaande tabel worden beide beleidsterreinen met 

elkaar vergeleken. De informatie is verkregen tijdens een vergelijkend onderzoek onder verscheidende 

websites van Nederlandse gemeenten (Vlaardingen, Zoetermeer, Bergen, Helden en Zuidplas). Beide 

beleidsterreinen hebben de kwetsbare burger in de eigen gemeente als doelgroep benoemd. De 

afdeling welzijn richt zich op het ondersteunen van deze kwetsbare burger op sociaal gebied terwijl de 

afdeling werk & inkomen zich richt op ondersteuning van de arbeidsparticipatie, met daarin ook een 

stukje schuldhulpverlening bij financiële problemen. In de tabel op de volgende pagina wordt het 

takenpakket van de afdeling welzijn en de afdeling werk & inkomen naast elkaar weergegeven.  
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Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat beide beleidsterreinen eigenlijk veel 

overeenkomsten kennen. De taken die worden uitgevoerd zijn gericht op dezelfde doelgroep. De focus 

waar de taak zich op richt is echter verschillend. Ook onderhouden zij contacten met andere typen 

organisaties.  

2.4 Beïnvloedende factoren integrale samenwerking 

„There is not one best way to organise or to manage‟ (Waterbley & Ketelers, 2002, p. 39). Dit is een 

van de uitgangspunten van de contingentietheorie, organisaties worden gezien als een open systeem. 

De omgeving van de organisatie heeft een grote invloed op processen binnen de organisatie. Volgens 

de contingentietheorie is geen manier van organiseren het best toepasbaar op alle mogelijke situaties 

binnen een organisatie. Wanneer integrale samenwerking wordt gerealiseerd, ondergaat de manier van 

organiseren binnen de organisatie een verandering. Bestaande werkmethodieken, managementstijlen 

en onder andere de cultuur zijn aan verandering onderhevig (Dubbeldam & Goedmakers, 2003, p. 1).  

 

Beleidsterrein Welzijn Beleidsterrein Werk & Inkomen 

Uitvoering van de WMO Uitvoering van de WWB, WSW, WIJ. 

Ondersteuning van de kwetsbare burger op het 

gebied van welzijn. Denk aan zorgverlening, 

jeugd en jongerenwerk, vrijwilligerswerk, 

voorzieningen voor minderheden, etc. 

Ondersteuning van kwetsbare burger naar de 

arbeidsmarkt of andere activiteit waarbij zij zich 

inzetten voor de maatschappij. Ook ondersteuning 

door middel van een uitkering of bijstand wanneer 

zij daartoe recht hebben. 

Het onderhouden van contacten met 

verscheidene instellingen zoals 

welzijnsorganisaties, zorginstellingen, 

vrijwilligersorganisaties etc. 

Het onderhouden van contacten met verscheidene 

instellingen zoals re-integratiebureaus, het 

Centrum voor Werk en Inkomen, werkpleinen etc.  

Het verlenen van indicaties, subsidies en advies 

voor nieuw gemeentelijk beleid 

Het verlenen van bijzondere bijstand, 

budgetadvies, schuldhulpverlening en advies voor 

nieuw gemeentelijk beleid.  

Tabel 1  Takenpakket beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen naast elkaar. 
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2.4.1 Contingentiemodel 

Verschillende onderzoeken en modellen zijn ontwikkeld om factoren te benoemen die van invloed zijn 

op het implementeren van een integrale samenwerking. Het promotieonderzoek van Dubbeldam & 

Goedmakers (2003, p. 4) focust zich op het aantonen van enerzijds een samenhang tussen 

zelfbeheer/contractmanagement en managementontwikkeling, en integraal management anderzijds. 

Bovendien proberen zij inzicht te geven in factoren die een rol spelen bij het implementeren van 

integraal management bij provinciale en gemeentelijke overheden. Zij presenteren uiteindelijk een 

contingentiemodel welke onder andere deze factoren beschrijft. In onderstaand figuur wordt het 

contingentiemodel uit het promotieonderzoek van Dubbeldam & Goedmakers (2003, p. 385) 

weergegeven. Dit model schetst vijf clusters, waarvan elk cluster een aantal factoren beschrijft die van 

invloed zijn op het implementeren van integraal management binnen provinciale en gemeentelijke 

overheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het cluster ontwerp worden factoren benoemd die ingaan op de inrichting van de organisatie. De 

organisatiestructuur, de typologie van de organisatie en de grootte van de organisatie worden 

hieronder geschaard. Het cluster extern beschrijft factoren die buiten de organisatie staan, de 

omgeving en stakeholders. Macht en beïnvloeding vormen het cluster welke zich richt op de 

mogelijkheid om de organisatie in de gewenste richting te veranderen. Het cluster cultuur omvat de 

besturingsopvattingen en de managementstijl van de organisatie. Draagvlak betreft het laatste cluster, 

deze richt zich op factoren die steun en commitment van betrokkenen met zich meebrengt voor 

Figuur 1   Contingentiemodel (Dubbeldam & Goedmakers, 2003, p. 385)  
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invoering van integraal management. Onderscheid wordt gemaakt tussen draagvlak binnen de drie 

lagen van organisaties; het politieke bestuur, de ambtelijke top en het lijnmanagement (Dubbeldam & 

Goedmakers, 2003, p, 379 -383). 

2.4.2 Conceptueel model 

Het contingentiemodel is gebruikt om factoren te bepalen die de realisatie van integrale samenwerking 

binnen de gemeente kunnen beïnvloeden. Besloten is om de clusterverdeling vanuit het 

contingentiemodel niet aan te houden omdat de factoren die relevant zijn voor dit onderzoek 

voornamelijk voortkomen uit twee clusters; ontwerp en draagvlak. Allereerst wordt hieronder het 

conceptuele model van deze studie getoond, vervolgens wordt ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt 

om tot dit onderstaande model te komen.  

 

In bovenstaand model worden zes factoren weergegeven die waarschijnlijk van invloed zijn op de 

realisatie van integrale samenwerking binnen een gemeente. De zes factoren staan in het lichtblauwe 

kader om het hoofddoel, een integrale samenwerking van de gemeentelijke beleidsterreinen welzijn en 

werk & inkomen, heen. Uiteindelijk dragen zij allemaal bij aan het einddoel, een efficiëntere aanpak 

voor de kwetsbare burgers ter bevordering van de participatie in Nederland.  

 

Figuur 2   Conceptueel model  
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Dit conceptuele model bevat aanzienlijk minder factoren dan het contingentiemodel. Deze keuze is 

gemaakt vanuit verschillende overwegingen. Het cluster extern van het contingentiemodel richt zich 

voornamelijk op de omgeving. Deze studie ontkent niet dat de omgeving een belangrijke factor betreft, 

maar legt de focus op de interne organisatie van gemeenten. Het cluster cultuur is ook weggevallen in 

deze studie. Het begrip cultuur is heel breed en vaak allesomvattend en kan onmogelijk worden 

onderzocht in het tijdsbestek van dit onderzoek. Andere overwegingen tot het laten verdwijnen van 

drie clusters betreft het feit dat het promotieonderzoek van Dubbeldam & Goedmakers (2003) in het 

contingentiemodel ook de variabelen managementontwikkeling en zelfbeheer/ contractmanagement 

heeft meegenomen. Bovendien is het model geschikt voor provinciale en gemeentelijke overheden. In 

deze studie worden de variabelen managementontwikkeling en zelfbeheer/contractmanagement niet 

meegenomen, het draait enkel om een integrale samenwerking. Daarnaast richt deze studie zich niet op 

provinciale overheden.  

Zoals in het conceptuele model te zien is, wordt in deze studie verwacht dat zes factoren een invloed 

hebben op de realisatie van integrale samenwerking binnen de gemeente. Deze zes factoren worden in 

onderstaande paragrafen uitgelegd.  

1. De organisatiestructuur 

De eerste factor betreft de organisatiestructuur van de gemeente. De organisatiestructuur betreft de 

wijze waarop het takenpakket over verschillende eenheden is verdeeld en de wijze waarop de 

coördinatie tussen die taken plaatsvindt (Mintzberg, 1995, in: Hiemstra & Boelens, 2002, p. 11). De 

organisatiestructuur gaat in op de wijze waarop de diensten/sectoren zijn georganiseerd, hoe de 

concernfuncties zijn vormgegeven, hoe de coördinatiemechanismen op beleids- en 

bedrijfsvoeringterrein zijn ingevuld en hoe de rolverdeling tussen het bestuur en het ambtelijk 

topmanagement is ingevuld (Boelens & Huizendveld, 1995, in: Hiemstra & Boelens, 2002, p. 11). 

Het concern-dienstenmodel was eind jaren ’90 de meest voorkomende organisatiestructuur binnen 

gemeenten. Dit model is opgebouwd aan de hand van de verschillende beleidsterreinen. Er is een 

scheiding tussen de welzijns- en sociale sector en de ruimtelijk-fysieke sector. Voordeel van dit model 

is de kracht van de vakdisciplines. De afdelingen blijven substantieel van omvang en ongedeeld zodat 

de coördinatie zeer eenvoudig is. Het model draagt echter niet bij aan de beleidsintegratie. De sociale 

en fysieke sector staan ver van elkaar af en samenwerking verloopt niet optimaal. Dit is een groot 

nadeel tijdens het werken met dit model als organisatiestructuur (Hiemstra & Boelens, 2002, p. 13). 

Om het concern-dienstenmodel te verbeteren zijn veel gemeenten overgestapt op het afdelingenmodel. 

De naam zegt het al, de organisatiestructuur is opgedeeld aan de hand van de bestaande afdelingen. De 

achterliggende gedachte is dat de coördinatienoodzaak wordt versterkt door de wederzijdse 

afhankelijkheid tussen de eenheden. Hierdoor zou de integratie worden bevorderd maar in de praktijk 
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blijkt dit juist een zwak punt te zijn van dit model. De theorie dat afdelingen elkaar automatisch 

opzoeken blijkt niet op te gaan (Hiemstra & Boelens, 2002, p. 13).  

Na deze constatering is men de burger centraal gaan stellen. Het burgerlogicamodel is hiervan het 

gevolg. Dit model creëert beleidsdiensten rond de (veronderstelde) logica van de burger. Door het 

burgerlogicamodel in te zetten als organisatiestructuur ontstaat er een potentiële integratiekracht en 

hierdoor worden gelijksoortige taken meer uniform aangestuurd. Toch is de afstemming tussen de 

front- en backoffice zwak en de ontwikkeling van vakdisciplines blijft achter (Hiemstra & Boelens, 

2002, p. 14). Het figuur hieronder geeft een vereenvoudigde weergave van het burgerlogicamodel 

weer.  

 

 

 

 

 

Onder andere de gemeente Purmerend heeft de gemeentelijke organisatie ingericht in de vorm van een 

burgerlogicamodel. Zij hebben de gemeente opgedeeld in drie domeinen; Ontwikkeling, Publiek en 

Beheer, zodat de burger in verschillende rollen centraal staat (Gemeente Purmerend, 2010). Uit een 

onderzoek in 2010 naar de organisatiestructuur binnen gemeenten is gebleken dat 94 gemeenten van 

de in totaal 430 gemeenten een concern-dienstenmodel hanteert. Het overgrote deel van de gemeenten, 

76%, heeft een organisatiestructuur in de vorm van een afdelingenmodel (Aardema, 2010, p. 5).   

Geen enkel van de bovengenoemde organisatiestructuren werkt optimaal binnen gemeenten. Dit 

verklaart ook de constante ontwikkelingen en aanpassingen op dit gebied. Tijdens onderzoek onder 

bijna alle gemeenten met een inwonersaantal van boven de 80.000, is gebleken dat gemeenten 

knelpunten tegenkomen binnen de organisatiestructuur. Enkele van deze knelpunten worden 

beschreven als het ervaren van een verkokering tussen de beleidsterreinen welke de integratie en inter-

dienstelijke samenwerking niet bevorderen, de dienstverlenende taken zijn heel erg gefragmenteerd, 

niet flexibel en bevatten onvoldoende kwalitatief niveau (Hiemstra & Boelens, 2002, p. 11).  

Uit literatuuronderzoek zijn verschillende organisatiestructuren vergaard welke goed passen bij een 

integrale samenwerking. Één van deze vormen betreft de matrixorganisatie. Daarbij worden 

medewerkers van verschillende afdelingen in één project bij elkaar geplaatst (Mulders, 2007, p. 202). 

Deze vorm is voornamelijk geschikt binnen de gemeente wanneer een specifiek onderwerp, 

Figuur 3   Burgerlogica model (Hiemstra & de Vries, 2002, p. 14) 
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bijvoorbeeld een kwetsbare burger met meerdere problemen, niet op één afdeling betrekking heeft 

maar over meerdere afdelingen heen loopt. Een kwetsbare burger met meerdere problemen heeft te 

maken met beide beleidsterreinen en een organisatiestructuur in de vorm van een matrixorganisatie 

biedt uitkomst om zijn meerdere problemen het hoofd te bieden. In onderstaand figuur wordt een 

voorbeeld gegeven van een matrixorganisatie.  

 

 

Een andere vorm van een matrixorganisatie betreft een ‘spinweb constructie‟. In deze constructie 

concentreert het werk zich rondom kleinschalige teams welke op verschillende wijze worden 

aangestuurd. Tussen en boven deze teams vormen ‘webbers’ de spinnen in het web. Zij zetten zich 

intern en extern in voor de verbindingen in de constructie. Het college van B&W richt zich op de 

dagelijkse aansturing van de organisatie. Dit organisatieconcept heeft geen vaste vorm, het is echt een 

concept waarin ook andere (maatschappelijke) partners en overheden een rol kunnen krijgen. Het 

wordt kort omschreven als: ‘een flexibel, open en politiek gestuurd concept, waarin teams en 

interacties relevanter zijn dan organisatiegrenzen’ (Aardema, 2010, p. 9).  

Het is goed mogelijk dat de vormgeving van de organisatiestructuur effect heeft op de mate van 

integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten. Om dit te toetsten is de volgende hypothese 

ontwikkeld: 

 

Hypothese 1: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten de gemeentelijke organisatie hebben opgebouwd aan 

de hand van een matrixorganisatie, wordt meer integraal samengewerkt en ontstaat er 

een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers’. 

Figuur 4   Matrixorganisatie (Mulders, 2007, p. 202) 
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2. De mate van bureaucratisch werken 

Een tweede factor die mogelijk van invloed is op de integrale samenwerking binnen de gemeente 

betreft de bureaucratische manier van werken binnen overheidsorganisaties. Bureaucratie wordt 

gedefinieerd als „een organisatorisch model dat rationeel is ontworpen om complexe taken efficiënt uit 

te voeren‟. Dit organisatorisch model omvat procedures die aan regels zijn onderworpen, de 

verantwoordelijkheid is verdeeld, er is sprake van een sterke hiërarchie, vaak bestaan er 

onpersoonlijke relaties en er wordt gebruik gemaakt van formele, geschreven communicatie (Coffé, 

2010). Een bureaucratische werkwijze heeft vaak een mechanische wijze van functioneren volgens 

Weber. Wanneer een organisatie werkt volgens de bureaucratische manier zou de organisatie 

omschreven moeten worden als nauwkeurig, duidelijk, snel en uniform waarbij er sprake is van een 

strakke onderschikking en weinig wrijvingen op de werkvloer (Dubbeldam & Goedmakers, 2003, p. 

230). Er ontstaat gelijkheid door een bureaucratie omdat iedereen dezelfde regels en procedures volgt. 

Overheidsinstanties worden vaak als bureaucratisch betiteld vanwege dit gelijkheidsideaal (Encie, 

2011-b). Toch wordt bureaucratie vaak in negatieve zin gebruikt. Veel mensen zijn ervan overtuigd 

dat het hoge routinematige karakter en de daarbij hoge mate van publieke controle van de 

werkzaamheden bij overheidsorganisaties zorgt voor een organisatie die extra vatbaar is voor 

disfunctionaliteit. De werkzaamheden worden gestandaardiseerd en het bureaucratische karakter zorgt 

voor verschillende visies in de strategische top, het middenmanagement en de werkvloer. De 

strategische top zoekt constant naar efficiëntere werkwijzen. Het middenmanagement staat hierdoor 

aan de zijlijn, het systeem binnen de organisatie regeert en de werkvloer raakt hierdoor gedemotiveerd, 

onverschillig en negatief (Aardema, 2007, p. 276). Volgens Dubbeldam & Goedmakers (2003, p. 231) 

bestaat de ideale overheidsorganisatie van Weber niet en Hoogerwerf (2008, p. 287) beschrijft dat het 

er op lijkt dat tijdens het dagelijkse werk binnen gemeenten sprake is van verkokering en een 

hokjesgeest. Om een bureaucratische werkwijze, verkokering en onsamenhangend werken van 

verschillende organisatieonderdelen tegen te gaan, kan integraliteit worden gehanteerd. Integraliteit 

voorkomt concurrentie, verbrokkeling en gebrek aan afstemming (Tops, 2001). Vanuit deze informatie 

wordt de verwachting geschept dat de mate van bureaucratisch werken van invloed is op de integrale 

samenwerking binnen de gemeente. De volgende hypothese is ontwikkeld om deze vermoedens te 

toetsen:      

Hypothese 2: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten een lage mate van bureaucratisch werken hanteren, is 

de mate van integrale samenwerking van de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen 

hoger en zal een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers ontstaan’. 
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3.  Inwonersaantal 

De derde factor betreft het aantal inwoners van de gemeente. De hoeveelheid inwoners kan van 

invloed zijn op de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. Grote gemeenten hebben 

vaak meerdere diensten, sectoren, afdelingen en teams dan kleinere gemeenten. Hierdoor bestaat in 

deze gemeenten de noodzaak om op hoofdlijnen te sturen, vanuit de top van de organisatie. Er is 

sprake van grotere decentrale eenheden en verantwoordelijkheden liggen lager in de organisatie. 

Kleinere organisaties hebben minder hiërarchische lagen nodig om de processen succesvol te laten 

verlopen (Dubbeldam & Goedmakers, 2003, p. 356). Bij het CBS (2011) worden de grootste 

gemeenten betiteld als gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en kleine gemeenten hebben een 

inwonersaantal van 20.000 inwoners of lager. De verwachting is dat kleinere gemeenten meer 

integraal werken dan de grotere gemeenten in Nederland. Puur vanwege het feit dat in kleinere 

gemeenten alles beter te overzien is. Kleinere gemeenten hebben minder medewerkers in dienst en 

maken daardoor wellicht gebruik van een kleinere ruimte waarin gewerkt wordt. Toch wordt ook 

gesteld in literatuur dat grote gemeenten meer financiën tot hun beschikking hebben waardoor eerder 

een integrale samenwerking gerealiseerd kan worden. De kleinere gemeenten zien wellicht door het 

financiële aspect eerder af van het implementeren van een integrale samenwerking (Dubbeldam & 

Goedmakers, 2003, p. 356).  

Uit de literatuur blijkt een verdeelde mening over deze invloed van deze factor op de mate van 

integrale samenwerking. Daarom wordt in dit onderzoek onderstaande hypothese getoetst om na te 

gaan of het aantal inwoners in een gemeente van invloed is op de mate van integrale samenwerking. 

De volgende hypothese is ontwikkeld om deze vraag te beantwoorden: 

                        

4. De politieke kleur binnen de gemeente 

Het politieke bestuur van een gemeente heeft een belangrijke rol bij het actief bewaken van het 

gedachtegoed van integraal management. Het politieke bestuur kan richting geven aan een bepaald 

beleid en stuurt de processen in de organisatie aan in de, volgens hen, goede richting. Wanneer een 

politiek bestuur wisselt, kan dat betekenen dat er andere prioriteiten worden gesteld. Het is goed 

mogelijk dat een gemeentebestuur met voornamelijk linkse partijen veel aandacht besteed aan de 

Hypothese 3: ‘Binnen een kleinere gemeente is de mate van integrale samenwerking hoger dan in een 

grote gemeente en wordt de kwetsbare burger efficiënter ondersteund’. 
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participatie van burgers. Vaak richten zij zich op het doel om de samenleving rechtvaardiger te maken. 

Door beleid te focussen op de participatie van de kwetsbare burger wordt geld gestoken in activiteiten 

waar de kwetsbare burger profijt van heeft. Een integrale samenwerking zullen zij 

hoogstwaarschijnlijk aanmoedigen omdat dit een effect zal hebben op de participatiecijfers waardoor 

de samenleving rechtvaardiger wordt. De rechtse partijen in Nederland zijn vaak behoudender. Zij 

willen graag de samenleving zo houden en vinden dat de overheid niet overal voor hoeft te zorgen. 

Linkse partijen willen graag de zwakkeren in de samenleving ondersteunen en helpen terwijl de 

rechtse partijen vinden dat zo veel mogelijk activiteiten moeten worden overgelaten aan het initiatief 

van de burger (Staatsinrichting, 2011). Zoals in het eerste hoofdstuk staat beschreven, heeft de 

kwetsbare burger vaak te maken met meerdere problemen. Zonder enige vorm van ondersteuning kan 

hij of zij deze problemen niet het hoofd bieden en zal nooit uit zichzelf kunnen participeren in de 

samenleving. Een rechts gemeentebestuur geeft wellicht weinig prioriteit aan integrale samenwerking 

omdat het realiseren veel moeite kost en de baten voor henzelf en de samenleving niet spoedig hoger 

zijn dan de kosten. Aan de andere kant kan een rechts gemeentebestuur ervoor kiezen om toch een 

integrale samenwerking aan te gaan omdat dit de participatie van de burger bevorderd en er in de 

toekomst minder ondersteuning nodig is voor deze groep. Het is interessant om beide kanten in de 

praktijk te kunnen toetsen zodat duidelijk wordt of de politieke kleur van het gemeentebestuur van 

invloed is op de mate van integrale samenwerking binnen gemeentelijke beleidsterreinen. Daarom is 

de volgende hypothese ontwikkeld: 

 

5. De houding van de uitvoerend ambtenaar 

De vijfde factor die wellicht van invloed is op de mate van integrale samenwerking betreft de houding 

van de uitvoerend ambtenaar. Zij zijn degene die integraal moeten gaan samenwerken met een andere 

afdeling en dienen vertrouwen te hebben in de keuze die de gemeente maakt om meer integraal te gaan 

werken. Volgens Lewis is vertrouwen om twee redenen cruciaal; zonder vertrouwen zou men geen 

samenwerkingsverband moeten ontwikkelen en wanneer het samenwerkingsverband werkzaam is, dan 

zou blijvend vertrouwen doorslaggevend moeten zijn voor succes (Bakker, 2003, p. 19). 

 

Hypothese 4:   ‘Wanneer een Nederlandse gemeente een gemeentebestuur heeft met voornamelijk linkse 

partijen, is de mate van integrale samenwerking hoger en worden kwetsbare burgers 

efficiënter ondersteund binnen de gemeente’. 



                   Masterthesis                         Marrit Gouverneur  30 juni 2011                     30 

Gemotiveerde medewerkers presteren beter dan minder of zelfs niet gemotiveerde medewerkers 

(Manders & Biemans, 2007). Uitvoerend ambtenaren binnen de gemeente die geen vertrouwen hebben 

in een integrale samenwerking, het niet met elkaar kunnen vinden of sterk van mening met elkaar 

verschillen, zijn niet gemotiveerd en daardoor laten de prestaties te wensen over. Het doel om een 

efficiëntere aanpak te ontwikkelen en de participatie van kwetsbare burgers te bevorderen zal hierdoor 

niet worden behaald. De medewerker, uitvoerder in de integrale samenwerking, is dus een cruciale 

factor voor het behalen van het hoofddoel. Een belangrijke factor die de houding van de uitvoerend 

ambtenaar bepaald is de „shadow of de past‟ en de ‘shadow of the future‟. Wanneer iemand uitgaat van 

een langdurige relatie met een samenwerkingspartner zal diegene goed nadenken voordat hij een actie 

onderneemt. Dit kan immers de relatie tussen beide beïnvloeden (Cohen, Riolo & Axelrod, 2001, p. 

6). Wanneer medewerkers van beide afdelingen binnen de gemeente uitgaan van een langdurige relatie 

met elkaar, zullen zij waken voor een slechte relatie. Zij weten dat ze nog een lange weg te gaan 

hebben in een samenwerkingsverband. Dit zou de verstandhouding tussen beiden moeten verbeteren. 

De ‘shadow of the past‟ kan ook van grote invloed zijn op de verstandhouding tussen beide 

ambtenaren. Dingen die in het verleden zijn gebeurd kunnen van invloed zijn op de manier van 

samenwerking in het heden. Er wordt gesproken van twee mechanismen, een lange schaduw van de 

toekomst verhoogt de waarschijnlijkheid van opkomende systematische samenwerking en een lange 

schaduw van het verleden verlaagt de waarschijnlijkheid van een opkomende systematische 

samenwerking (Stanger, 2010, p, 111. in: Zartman & Touval, 2010). Ook Stahelski & Tsukunda 

(1990, in: San Martin-Rodriguez, 2005) beschrijven dat de bereidheid van een team om samen te 

werken onder andere afhangt van de voorgaande ervaringen in een gelijkwaardige situatie. Wanneer 

deze voorgaande ervaringen positief zijn, is een team eerder bereid om samen te werken. De ‘shadow 

of the past’ moet dus positief zijn wil een team bereid zijn om samen te werken.  

Hoe denken de medewerkers binnen Nederlandse gemeenten over een integrale samenwerking van 

twee gemeentelijke beleidsterreinen? Dit zal worden getoetst aan de hand van onderstaande hypothese: 

6. Draagvlak binnen de organisatie 

De houding van de medewerkers ten opzichte van integrale samenwerking heeft een sterke band met 

deze laatste factor, het draagvlak binnen de organisatie. Draagvlak wordt omschreven als ‘meerdere 

personen in een organisatie, zowel op bestuurlijk als uitvoeringsniveau, staan achter een 

Hypothese 5: ‘Wanneer de houding van de uitvoerend ambtenaar gunstig is ten opzichte van integrale 

samenwerking, zal de mate van integrale samenwerking hoog zijn en wordt een 

efficiënte aanpak voor de kwetsbare burger gehanteerd’. 
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bepaalde visie, beslissing of activiteit’ (Leibbrand, Boonstra & Zomer, 2007, p.10). Draagvlak binnen 

de organisatie voor een beleidsregel gaat verder als steun of support. Draagvlak betiteld ook de 

negatieve gedragsuitingen binnen de organisatie en is nodig voor een organisatieverandering. Zonder 

draagvlak zal de organisatieverandering niet succesvol verlopen. De medewerkers die draagvlak 

moeten creëren zijn van grote invloed op de organisatieverandering. Draagvlak is belangrijk omdat 

zonder deze factor implementatieproblemen in de vorm van een verlate uitvoering, ontduiking of 

sabotage kunnen ontstaan binnen een organisatie (Develtere, 2003, p. 78). Volgens Weggemans, 

Tertoolen en Veling (1998, p, 3) zijn positieve ervaringen met de effecten van maatregelen de beste 

voorwaarden voor draagvlak. Als de medewerkers van de gemeentelijke organisatie al eerder, wellicht 

in een vorige baan, een positieve ervaring heeft opgedaan met integrale samenwerking ontstaat er snel 

draagvlak binnen de organisatie onder deze medewerkers. Als zij ook in een spilfunctie zitten en 

andere medewerkers kunnen stimuleren, wordt het draagvlak snel vergroot. Ervaringen kunnen ook 

gezien worden als contact met de kwetsbare burger. Uitvoerend ambtenaren hebben veel contact met 

de kwetsbare burger en zien dat het proces tot hulpverlening langzaam verloopt. Wanneer een 

integrale samenwerking wordt aangedragen als oplossing, kan men hierdoor enthousiast worden. Zij 

zien de noodzaak tot verandering en een integrale aanpak kan dit verwezenlijken. Kortom, draagvlak 

is nodig om een integrale samenwerking te realiseren. Deze verzamelde informatie zal worden getoetst 

aan de hand van de volgende hypothese: 

2.5 Conclusies theoretisch kader 

Zoals in het eerste hoofdstuk van deze studie is beschreven kennen de kwetsbare burgers van een 

gemeente vaak meerdere problemen. Op dit moment verloopt de ondersteuning van deze kwetsbare 

burgers binnen gemeenten niet vlekkeloos. In veel onderzoeken wordt aangedragen dat een integrale 

samenwerking van gemeentelijke beleidsterreinen bijdraagt aan een efficiëntere ondersteuning van 

deze kwetsbare burgers. Door een integrale samenwerking kunnen budgetten slimmer worden ingezet 

en daardoor kunnen kosten worden bespaard. Verschillende factoren zijn van invloed op het realiseren 

van een integrale samenwerking; de organisatiestructuur, de mate van bureaucratisch werken, het 

inwonersaantal, de politieke kleur van de gemeente, de houding van de uitvoerende ambtenaar en het 

draagvlak binnen de gemeente voor het realiseren van een integrale samenwerking. Zij worden 

getoetst aan de hand van de volgende hypothesen: 

Hypothese 6 ‘Als er draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie bestaat voor een integrale 

samenwerking, dan zal de mate van integrale samenwerking hoog zijn waardoor een efficiënte aanpak 

voor de kwetsbare burger ontstaat’. 
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Hypothese 1: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten de gemeentelijke organisatie hebben opgebouwd aan 

de hand van een matrixorganisatie, wordt meer integraal samengewerkt en ontstaat er 

een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers’. 

Hypothese 2: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten een lage mate van bureaucratisch werken hanteren, is 

de mate van integrale samenwerking van de beleidsterreinen welzijn en werk & 

inkomen hoger en zal een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers ontstaan’. 

Hypothese 3: ‘Binnen een kleinere gemeente is de mate van integrale samenwerking hoger dan in een 

grote gemeente en wordt de kwetsbare burger efficiënter ondersteund’. 

Hypothese 4: ‘Wanneer een Nederlandse gemeente een gemeentebestuur heeft met voornamelijk 

linkse partijen, is de mate van integrale samenwerking hoger en worden kwetsbare 

burgers efficiënter ondersteund binnen de gemeente’. 

Hypothese 5: ‘Wanneer de houding van de uitvoerend ambtenaar gunstig is ten opzichte van integrale 

samenwerking, zal de mate van integrale samenwerking hoog zijn en wordt een 

efficiënte aanpak voor de kwetsbare burger gehanteerd’. 

Hypothese 6 ‘Wanneer er draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie bestaat voor een integrale 

samenwerking, zal de mate van integrale samenwerking hoog zijn waardoor een 

efficiënte aanpak voor de kwetsbare burger ontstaat’.  

Tabel 2  De hypothesen van dit onderzoek 
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Hoofdstuk 3  Methodologisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het methodologisch kader van deze studie geschetst. Eerst wordt de opzet van 

onderzoek beschreven waarbij wordt ingegaan op de onderzoekspopulatie en de meetinstrumenten. 

Vervolgens worden de variabelen van het onderzoek geoperationaliseerd zodat duidelijk wordt op 

welke manier deze gemeten worden.  

3.1  Onderzoeksopzet 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat een integrale samenwerking binnen 

gemeenten gewenst is en vaak wordt aangedragen als de oplossing om een efficiëntere aanpak voor 

kwetsbare groepen te realiseren. Het is echter niet duidelijk in welke mate deze integrale 

samenwerking op dit moment aanwezig is binnen de Nederlandse gemeenten en welke factoren hierop 

van invloed zijn.  

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen wordt toetsend onderzoek verricht. Er is voldoende 

kennis aanwezig over integrale samenwerking en over de wijze waarop deze eruit zou moeten zien. 

Het is van belang om na te gaan of deze beweringen uit de literatuur kloppen. De zes hypothesen die 

zijn opgesteld in het vorige hoofdstuk worden door middel van onderzoek geverifieerd of 

gefalsificeerd zodat duidelijk wordt welke aannames juist zijn.  

3.1.1 Onderzoekspopulatie 

Het is belangrijk om te beschrijven wie er worden onderzocht in deze studie. De onderzoekspopulatie 

van deze studie betreft de mensen waarop de wetenschappelijke theorie betrekking heeft (Boeije, ’t 

Hart & Hox, 2009). In deze studie richt het onderzoek zich op alle medewerkers van de afdelingen 

welzijn en werk & inkomen binnen Nederlandse gemeenten. Zij kunnen aangeven in welke mate er 

een integrale samenwerking aanwezig is en welke factoren daarop invloed hebben. Zoals in hoofdstuk 

twee staat beschreven kent Nederland ongeveer 418 gemeenten. Met al deze gemeenten wordt contact 

gelegd zodat de gehele onderzoekspopulatie wordt bereikt.  

3.1.2 Meetinstrumenten 

Om tot een juiste beantwoording van de hoofd- en deelvragen van deze studie te komen, worden 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Doel is om achter de mate van integrale 

samenwerking te komen binnen Nederlandse gemeenten. Hiervoor is een kwantitatieve methode van 

onderzoek uitermate geschikt. Ook is het doel een beleidsadvies te ontwikkelen zodat kwetsbare 

burgers in de toekomst efficiënter worden ondersteund. Voor het ontwikkelen van een beleidsadvies is 

onderzoek vanuit het blikveld van de medewerkers binnen gemeenten nodig. Dit is mogelijk via een 

kwalitatieve analyse.                                     
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Deze methodetriangulatie geeft een beeld weer vanuit verschillende invalshoeken en verhoogt de 

kwaliteit van het onderzoek (Oosterwaal, 2011).  

De kwantitatieve en kwalitatieve methoden worden uitgezet onder de onderzoekspopulatie. Op 

verschillende manieren is getracht deze te bereiken. Er is contact opgenomen met de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) om 

gerichte e-mailadressen te verzamelen van medewerkers die werken op de afdeling welzijn, werk & 

inkomen of op een gecombineerde afdeling. Het bleek niet mogelijk om deze adressen te achterhalen 

via deze organisaties. Besloten is om een digitale enquête naar ‘algemene’ info e-mailadressen van alle 

Nederlandse gemeenten te versturen. In de begeleidende brief is kenbaar gemaakt dat een vragenlijst 

wordt uitgezet onder gemeentelijke medewerkers van de afdeling welzijn en werk & inkomen. De 

enquêtelink is tevens geplaatst op de website van het LCGW en via internet op de netwerksite 

LinkedIn. Deze site kent een aantal groepen waar veel gemeentelijke medewerkers lid van zijn. Op die 

manier is geprobeerd om mensen kenbaar te maken dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. De enquête is 

ter inzage opgenomen in de bijlage.  

Kwantitatief: de vragenlijst                                    

De kwantitatieve onderzoeksmethode betreft het afnemen van een digitale vragenlijst onder alle 

Nederlandse gemeenten. Met deze methode worden gesloten vragen gesteld aan de Nederlandse 

gemeenten. Een aantal vragen is omgevormd in stellingen, welke worden beoordeeld door de 

respondent aan de hand van een Likertschaal. De respondent kan aan de hand van deze schaal een 

waardering uitdrukken. Gevraagd wordt in hoeverre de respondent het eens is met deze stelling. De 

antwoordcategorieën zijn:  

 1 Helemaal niet mee eens; 

 2 Niet mee eens;  

 3 Niet mee eens, niet mee oneens; 

 4 Mee eens; 

 5 Helemaal mee eens.  

Er is gekozen voor een digitale vragenlijst omdat zo alle Nederlandse gemeenten kunnen worden 

meegenomen in dit onderzoek. Ook heeft de onderzoekspopulatie de vragenlijst snel tot zijn 

beschikking en komen de antwoorden spoedig terug ter verwerking.  
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 Kwalitatief: het interview                       

Nadat de vragenlijst is uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten worden enkele interviews gepland. 

Deze geven verdieping op de resultaten vanuit de vragenlijst. Tevens vormt dit een divers beeld van 

gemeenten. Een tweetal gemeenten wordt geïnterviewd omdat zij beschrijven op hun website dat zij 

een gecombineerde welzijn en werk & inkomen afdeling hebben opgericht. Een andere gemeente 

wordt geïnterviewd omdat deze de indruk afgeeft dit nog niet te doen.  

3.2 Operationalisering variabelen 

Aan het einde van de literatuurstudie in hoofdstuk twee, zijn zes hypothesen opgesteld. Tijdens een 

operationalisatie wordt aangegeven hoe begrippen uit de vraagstelling gemeten worden tijdens het 

onderzoek (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009, p. 141). Per hypothese wordt in deze paragraaf beschreven 

wat de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn en hoe deze gemeten worden in dit onderzoek.  

3.2.1 Operationalisering eerste hypothese integrale samenwerking - organisatiestructuur 

In bovenstaande hypothese zijn twee variabelen benoemd, de integrale samenwerking en de 

organisatiestructuur. 

 De afhankelijke variabele: integrale samenwerking                  

Samenwerking wordt omschreven als: „Een bewuste afstemming van twee of meer actoren van 

gemeenschappelijke handelingsplannen. Bij een samenwerking worden plannen bewust gebundeld en 

is plaats voor individuele doelen naast een gemeenschappelijk doel‟ (Pröpper, 2000, p. 4). Een andere 

definitie luidt; „het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken door twee of meer personen‟ 

(Encie, 2011-a). Vaak wordt er gesproken over een integrale samenwerking. Waar ligt het verschil met 

een ‘gewone’ samenwerking? Integraal wordt gedefinieerd als „voltallig, geheel‟ (VanDale, 2011-c) en 

is samen te vatten in vier kernbegrippen: samenwerken, samenhang, afstemming en 

gemeenschappelijkheid (Tops, 2001). Van een integrale aanpak wordt gesproken wanneer er 

afstemming is tussen de diverse partijen die bij het onderwerp betrokken zijn. Ook dienen deze 

partijen zich bewust te zijn van het feit dat hun handelen consequenties kan hebben voor de andere 

betrokken partijen (Doumen, Schoon & Aarts, 2010, p. 3). Uit een onderzoek naar samenwerking 

binnen handhavingsprojecten zijn vier vormen van samenwerking te herkennen; het delen van 

informatie, het delen van deskundigheid, een gecoördineerd optreden en een gedeelde inzet van 

Hypothese 1: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten de gemeentelijke organisatie hebben opgebouwd aan 

de hand van een matrixorganisatie, wordt meer integraal samengewerkt en ontstaat er 

een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers’. 
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mensen. Deze vormen komen in de praktijk vaak gecombineerd voor tijdens samenwerking. Ondanks 

dat deze vormen uit een onderzoek naar handhavingsprojecten komen, zullen zij gebruikt worden voor 

deze studie. Of er nu wordt samengewerkt binnen een handhavingsproject of tijdens een project om de 

participatie van de kwetsbare burger te versterken, de aard van het project maakt weinig verschil 

aangezien deze vier vormen zo algemeen zijn. Het meten van deze afhankelijke variabele vindt plaats 

aan de hand van verschillende stellingen. In onderstaande tabel staan negen stellingen beschreven die 

aan de hand van bovenstaande informatie zijn opgesteld. 

 

De onafhankelijke variabele: de organisatiestructuur                 

Een organisatiestructuur wordt omschreven in hoofdstuk twee als: ‘de wijze waarop het takenpakket 

over verschillende eenheden is verdeeld en de wijze waarop de coördinatie tussen die taken 

plaatsvindt’ (Mintzberg, 1995, in: Hiemstra & Boelens, 2002, p. 11). In hoofdstuk twee staan 

verschillende soorten organisatiestructuren benoemd. In dit onderzoek wordt hier navraag naar gedaan 

door middel van het tonen van vier mogelijke plaatjes van organisatiestructuren. De respondent kiest 

het figuur welke het dichtst bij de werkelijkheid komt van de organisatiestructuur in de eigen 

gemeente. Naast de figuren staat een korte beschrijving van de organisatiestructuur.    

Integrale samenwerking In deze gemeente wordt de aanwezige informatie gedeeld onder 

meerdere afdelingen 

In deze gemeente wordt de aanwezige deskundigheid gedeeld onder 

meerdere afdelingen 

In deze gemeente treden verschillende afdelingen gecoördineerd op 

wanneer dit mogelijk is 

In deze gemeente worden medewerkers van verschillende afdelingen 

ingezet om overkoepelende taken gezamenlijk uit te voeren.  

In deze gemeente kennen de beleidsstukken van verschillende 

afdelingen samenhang.  

Tijdens het opstellen van een beleidsstuk wordt rekening gehouden met 

beleidsdocumenten van andere afdelingen.  

De werkwijze binnen verschillende afdelingen van de gemeente zijn op 

elkaar afgestemd 

Er vindt regelmatig contact plaats tussen afdelingen over de uit te 

voeren werkzaamheden 

Ik ben op de hoogte van de werkzaamheden die andere afdelingen 

verrichten 

Tabel 3   Operationalisering afhankelijke variabele „integrale samenwerking‟ 
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Mocht de juiste organisatiestructuur niet staan afgebeeld, dan is er de mogelijkheid tot het invullen van 

de antwoordcategorie ‘anders, namelijk..’ met daarbij ruimte voor een beschrijving.  

Keuze 1: Het afdelingenmodel: de organisatie is opgedeeld aan de hand van verschillende 

beleidsterreinen. 

 

 

 

 

 

Keuze 2: Het burgerlogicamodel: de organisatie is opgedeeld aan de hand van de veronderstelde rollen 

die een burger aan kan nemen in relatie tot de gemeente. 

 

 

 

 

 

Keuze 3: Het concern-dienstenmodel: de organisatiestructuur heeft een beperkt aantal diensten met 

een scheiding tussen de sociale en fysieke sectoren. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5   Organisatiestructuur afdelingenmodel  

Figuur 6  Organisatiestructuur burgerlogica model  

Figuur 7  Organisatiestructuur concern-dienstenmodel  
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Keuze 4: De matrixorganisatie: De verschillende afdelingen binnen deze gemeente worden met elkaar 

in een project geplaatst. 

 

  

 

 

 

 

 

3.2.2 Operationalisering tweede hypothese integrale samenwerking – mate bureaucratisch werken 

In bovenstaande hypothese zijn twee variabelen benoemd, de integrale samenwerking en de 

bureaucratische manier van werken. Omdat de afhankelijke variabele integrale samenwerking al is 

geoperationaliseerd in paragraaf 3.2.1, wordt deze niet meer behandeld in deze paragraaf.  

 De onafhankelijke variabele: de mate van bureaucratisch werken                   

In hoofdstuk twee staat duidelijk beschreven wat wordt verstaan onder een bureaucratische manier van 

werken: „een organisatorisch model dat rationeel is ontworpen om complexe taken efficiënt uit te 

voeren‟ (Coffé, 2010). Een bureaucratische manier van werken wordt in hoofdstuk twee gedefinieerd 

als nauwkeurig, duidelijk, snel, uniform, strakke onderschikking en weinig wrijvingen op de 

werkvloer (Dubbeldam & Goedmakers, 2003, p. 230). Uit literatuuronderzoek blijkt dat de 

bureaucratische manier van werken wellicht een integrale samenwerking van gemeentelijke 

beleidsterreinen in de weg kan staan. Dit wordt getoetst in deze studie aan de hand van de daarnet 

benoemde kernwoorden. De manier van toetsing staat beschreven in onderstaande tabel.  

 

 

Hypothese 2: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten een lage mate van bureaucratisch werken hanteren, is 

de mate van integrale samenwerking van de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen 

hoger en zal een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers ontstaan’. 

Figuur 8   Organisatiestructuur matrixorganisatie  



                   Masterthesis                         Marrit Gouverneur  30 juni 2011                     39 

 

 

3.2.3 Operationalisering derde hypothese integrale samenwerking - inwonersaantal 

In bovenstaande hypothese zijn twee variabelen benoemd, de integrale samenwerking en de 

gemeentegrootte. De afhankelijke variabele integrale samenwerking is geoperationaliseerd in 

paragraaf 3.2.1, en wordt daarom niet behandeld in deze paragraaf.  

De onafhankelijke variabele:  het inwonersaantal                   

De grootte van de gemeente betreft de derde onafhankelijke variabele van deze studie. In hoofdstuk 

twee staat beschreven dat het inwonersaantal van de gemeente van invloed kan zijn op het wel of niet 

realiseren van een integrale samenwerking van gemeentelijke beleidsterreinen. Het aantal inwoners is 

een indicator voor de grootte van de gemeente. Het CBS betiteld gemeenten met minder dan 20.000 

inwoners als klein, gemeenten tussen de 20.000 en 100.000 inwoners zijn middelgroot en gemeenten 

worden als groot betiteld wanneer zij 100.000 of meer inwoners hebben (CBS, 2010).       

Nauwkeurig Voor mij en mijn collega’s gelden dezelfde regels en procedures 

Duidelijk Het is duidelijk welke regels er gelden.  

Het is duidelijk welke procedures gevolgd moeten worden. 

Snel Het werktempo van deze afdeling kan beschreven worden als hoog. 

Uniform Mijn collega’s volgen altijd dezelfde regels als dat ik doe. 

Mijn collega’s volgen altijd dezelfde procedures als dat ik doe. 

Strakke onderschikking Binnen deze gemeentelijke organisatie is het duidelijk hoe de 

hiërarchische verhoudingen liggen.   

Weinig wrijvingen op de 

werkvloer 

Op deze afdeling vinden weinig problemen plaats tussen de 

medewerkers. 

Hypothese 3: ‘Binnen een kleinere gemeente is de mate van integrale samenwerking hoger dan in een 

grote gemeente en wordt de kwetsbare burger efficiënter ondersteund’. 

Tabel 4   Operationalisering onafhankelijke variabele „mate van bureaucratisch werken‟ 
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Deze indeling wordt ook in dit onderzoek aangehouden. In het theoretisch kader staat beschreven dat 

wellicht kleinere gemeenten een beter overzicht hebben op alle afdelingen binnen de gemeente en 

daardoor sneller integraal samenwerken. Daarentegen hebben grotere gemeenten meer financiële 

middelen om een integrale samenwerking te realiseren. Ook deze beweringen worden getoetst in het 

onderzoek. Via CBS Statline zijn de inwonersaantallen van alle Nederlandse gemeenten welke 

geregistreerd stonden in 2010 achterhaald, zodat de hypothese gefalsificeerd of geverifieerd kan 

worden (CBS Statline, 2011).  

3.2.4 Operationalisering vierde hypothese integrale samenwerking – politieke kleur 

In bovenstaande hypothese zijn twee variabelen benoemd, de integrale samenwerking en de politieke 

kleur van de gemeente. Omdat de afhankelijke variabele integrale samenwerking al is 

geoperationaliseerd in paragraaf 3.2.1. wordt deze niet meer beschreven in deze paragraaf.  

 De onafhankelijke variabele: de politieke kleur van de gemeente            

De vierde onafhankelijke variabele die zal worden getoetst betreft de politieke kleur van de gemeente. 

Het politiek landschap model van Kieskompas (2011) biedt mogelijkheden om deze variabele op een 

juiste manier te operationaliseren. Dit model wordt hieronder weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothese 4: ‘Wanneer een Nederlandse gemeente een gemeentebestuur heeft met voornamelijk 

linkse partijen, is de mate van integrale samenwerking hoger en worden kwetsbare 

burgers efficiënter ondersteund binnen de gemeente’. 

Figuur 9   Politiek landschap model (Kieskompas, 2011) 



                   Masterthesis                         Marrit Gouverneur  30 juni 2011                     41 

De horizontale lijn geeft aan of partijen als links of rechts betiteld mogen worden en de verticale lijn 

toont aan of de partijen progressief of conservatieve standpunten innemen. Aan de hand van dit model 

kunnen alle coalities worden ingedeeld aan de hand van negen combinaties. De negen combinaties zijn 

te zien in onderstaand figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel dat een gemeente een coalitie heeft bestaande uit de partijen: VVD, SGP, CDA en PvdA. Deze 

partijen staan voor het merendeel aan de rechterkant maar de PvdA heft dit enigszins op. Daarom is 

deze coalitie verdeeld onder de categorie, centrum rechts. Een andere coalitie bestaat uit het CDA en 

de PvdA. Deze kunnen niet worden ingedeeld in een bepaalde categorie en vallen daarom onder het 

politieke midden.  

3.2.5 Operationalisering vijfde hypothese integrale samenwerking – houding uitvoerend ambtenaar 

In bovenstaande hypothese zijn twee variabelen benoemd, de integrale samenwerking en de uitvoerend 

ambtenaar. Omdat de afhankelijke variabele integrale samenwerking al is geoperationaliseerd in 

paragraaf 3.2.1, wordt deze niet meer behandeld in deze paragraaf.  

Hypothese 5: ‘Wanneer de houding van de uitvoerend ambtenaar gunstig is ten opzichte van integrale 

samenwerking zal de mate van integrale samenwerking hoog zijn en wordt een efficiënte 

aanpak voor de kwetsbare burger gehanteerd’. 

Figuur 10   Politiek landschap model ingedeeld in 9 categorieën.  
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De onafhankelijke variabele: de houding van de uitvoerend ambtenaar           

In hoofdstuk twee van deze studie is de vijfde onafhankelijke variabele reeds benoemd, de uitvoerend 

ambtenaar. In deze paragraaf staat beschreven dat voornamelijk het vertrouwen en de ‘shadow of the 

past’ en de ‘shadow of the future’ positief moeten zijn voor een goed verlopende integrale 

samenwerking. Aan de hand van deze kernwoorden wordt de houding van de uitvoerend ambtenaar 

getoetst. In onderstaande tabel is dit uiteengezet aan de hand van verschillende stellingen.  

 

3.2.6 Operationalisering zesde hypothese integrale samenwerking - draagvlak 

In bovenstaande hypothese zijn twee variabelen benoemd, de integrale samenwerking en het draagvlak 

binnen de gemeente. Omdat de afhankelijke variabele integrale samenwerking al is 

geoperationaliseerd in paragraaf 3.2.1, wordt deze niet meer behandeld in deze paragraaf.  

Vertrouwen Ik heb vertrouwen dat de keuzes die deze organisatie maakt 

verbeteringen met zich mee brengen  

Wanneer collega’s een taak van mij overnemen dan heb ik er alle 

vertrouwen in dat dit goed gebeurd. 

Shadow of the past Ik heb goed contact met collega’s van mijn eigen afdeling 

Ik heb goed contact met collega’s van andere afdelingen 

Shadow of the future Ik zie geen probleem wanneer ik in de toekomst samen moet gaan 

werken met collega’s van andere afdelingen.  

Ik wil graag in de toekomst meer samenwerken met collega’s van 

andere afdelingen 

Hypothese 6 ‘Wanneer er draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie bestaat voor een integrale 

samenwerking, zal de mate van integrale samenwerking hoog zijn waardoor een 

efficiënte aanpak voor de kwetsbare burger ontstaat’. 

Tabel 5   Operationalisering onafhankelijke variabele „de houding van de uitvoerend ambtenaar‟ 
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 De onafhankelijke variabele: draagvlak binnen de gemeente             

De laatste onafhankelijke variabele in deze studie betreft de variabele draagvlak. Deze valt, zoals 

beschreven in hoofdstuk twee, erg samen met de vorige variabele. Draagvlak binnen een organisatie 

voor een organisatieverandering is erg belangrijk. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel 

van de Nederlandse gemeenten geen draagvlak kent voor een integrale samenwerking, dan is het 

onwaarschijnlijk dat deze ooit succesvol wordt geïmplementeerd binnen een gemeente. De 

medewerkers moeten immers deze samenwerking realiseren en wanneer zij hier niet achter staan is de 

kans klein dat deze samenwerking succesvol verloopt. In hoofdstuk twee is beschreven dat positieve 

effecten met maatregelen een van de beste voorwaarden is binnen een organisatie voor draagvlak. In 

onderstaand figuur wordt weergegeven hoe van een minimaal draagvlak gekomen kan worden tot een 

maximaal draagvlak. Deze vijf stappen zullen worden getoetst in deze studie zodat beoordeeld kan 

worden in hoeverre er draagvlak is binnen de gemeentelijke organisaties voor het hanteren van een 

integrale samenwerking.  

 

 

 

 

 

Deze variabele wordt niet gemeten aan de hand van stellingen maar aan de hand van een schaal van 0 

tot 10. De hoogte van de score correleert met een bepaalde mate van draagvlak. De verschillende 

maten staan beschreven in bovenstaand figuur.  

De vraag luidt als volgt: Stelt u zich eens voor, binnen uw gemeente wordt een integrale 

samenwerking gerealiseerd tussen de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen. Geef uw reactie 

weer op een schaal van 1 tot 10. Het antwoord 1 staat voor ‘ik vind dit helemaal geen goede 

ontwikkeling’ en het antwoord 10 staat voor ‘ik vind dit een hele goede ontwikkeling’.  

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

1 = ‘ik vind dit helemaal geen goede ontwikkeling’  10 = ‘ik vind dit een hele goede ontwikkeling’. 

 

 

Figuur 11 Vijf stappen van draagvlak (Weggemans, Tertoolen en Veling, 1998, p, 3)   
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Op basis van het model van Weggemans, Tertoolen en Veling (1998) gelden de volgende 

interpretaties wanneer een respondent deze vraag een beoordeling geeft van 1 tot en met 10:  

 

 

3.2.7 De controlevariabelen 

In deze studie worden een aantal controlevariabelen gebruikt. Een controlevariabele betreft een 

mogelijk storende variabele die, door meegenomen te worden in het onderzoek, onder controle wordt 

gebracht (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). De vier controlevariabelen betreffen het geslacht, de leeftijd, 

het aantal dienstjaren en het opleidingsniveau van de respondent. Er wordt verwacht dat de 

controlevariabelen geen enkele invloed hebben op de resultaten. Om deze verwachting te kunnen 

bevestigen worden zij meegenomen in de analyse van de resultaten.  

 

1 of 2 Acceptatie 3 of 4 Negatief oordeel alternatieven 

5 Positief oordeel effecten 6 of 7 Tevredenheid 

8 of 9 Medeverantwoordelijk en steun voor het beleid 10 Maximaal draagvlak 

Tabel 6   Interpretering van de onafhankelijke variabele „draagvlak‟ bij resultaten enquête 
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Hoofdstuk 4  Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Allereerst worden de 

beschrijvende resultaten weergegeven. Vervolgens wordt per gestelde hypothese een statistische toets 

uitgevoerd zodat aan de hand van de resultaten wordt bepaald of de hypothese kan worden 

aangenomen of verworpen. Tot slot volgen de resultaten van de gehouden interviews en het, aan de 

hand van de resultaten, verbeterd conceptueel model.  

4.1 Beschrijvende resultaten 

Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven, is een enquête ontwikkeld en verstuurd naar 432 e-

mailadressen van Nederlandse gemeenten. Nederland kent in totaal 418 gemeenten maar de gemeenten 

Amsterdam en Rotterdam bestaan echter uit deelgemeenten. De e-mailadressen van deze 

deelgemeenten zijn opgenomen in de mailinglijst en daarmee komt het totaal op 432 gemeenten. Van 

deze 432 (deel)gemeenten hebben 117 (deel)gemeenten meegedaan aan het onderzoek. 

De 117 gemeenten die de enquête hebben ingevuld vormen een responspercentage van 27,1% ten 

opzichte van de gehele onderzoekspopulatie, de 432 gemeenten. Van alle deelnemende gemeenten 

heeft één medewerker die werkzaam is op de afdeling welzijn, de afdeling werk & inkomen of op een 

gecombineerde welzijn, werk en inkomen afdeling, de enquête ingevuld. In het figuur hieronder is de 

verdeling van de deelnemende gemeenten te zien in Nederland. Het is duidelijk te zien dat het aantal 

deelnemende gemeenten redelijk goed verdeeld is.  

 

 

 

 

 

 

 

Van de 117 respondenten is 59% man en 41% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 

47 jaar en ligt uiteen van 26 jaar tot 63 jaar oud. De respondenten werken gemiddeld al 11 jaar voor de 

betreffende gemeente en het aantal werkjaren ligt uiteen van 0 tot 38 jaar. Het merendeel van de 

respondenten, 54,7 % heeft een HBO opleiding afgerond. 36,8% van de respondenten heeft 

Figuur 12 Verdeling deelnemende gemeenten in Nederland  
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een WO opleiding afgerond en slechts 4,3% is werkzaam met een MBO opleiding. Twee respondenten 

hebben aangegeven alleen de middelbare school te hebben afgerond en drie respondenten hebben de 

optie ‘anders, namelijk.’ aangekruist. Zij geven aan dat zij een MBO + of HBO + opleiding hebben 

afgerond.  

Er bestaat integrale samenwerking binnen de Nederlandse gemeenten. De integrale samenwerking is 

gemeten aan de hand van negen stellingen waarbij de respondenten konden aangeven of zij het ‘1 

helemaal niet mee eens’, ‘2 niet mee eens’, ‘3 niet mee eens / niet mee oneens’, ‘4 mee eens’ of ‘5 

helemaal mee eens’ waren met de stelling. De gemiddelde integrale samenwerking scoort op een 

schaal van één tot vijf een 3,39  en de verdeling heeft een standaarddeviatie van 0,65. Er kan niet 

beschreven worden of de mate van integrale samenwerking hoog of laag is omdat er geen 

vergelijkende cijfers bestaan. Enkele gemeenten vormen uitschieters, één gemeente scoort op integrale 

samenwerking een 1,78 en een andere respondent heeft de integrale samenwerking van zijn of haar 

gemeente beoordeeld met een 4,89. Deze gemeenten vertonen geen opvallend heden die deze lage en 

hoge scores kunnen verklaren. In onderstaand figuur wordt de verdeling van de integrale 

samenwerking weergegeven. Er is duidelijk te zien dat de verdeling redelijk normaal is verdeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reeds is aangegeven dat de respondenten werkzaam zijn op de afdeling welzijn, werk & inkomen of 

op een gecombineerde afdeling van deze beleidsgebieden. Uit het totale respondentenbestand blijkt dat 

44,4 % werkzaam is op de afdeling welzijn als consulent, beleidsmedewerker of leidinggevende. 

27,4% van de respondenten is werkzaam in een van die drie zelfde functies maar dan op de afdeling 

werk & inkomen. 11,9 % heeft aangegeven al werkzaam te zijn op een gecombineerde afdeling 

Figuur 13  Verdeling van de variabele ‘integrale samenwerking’ (Gem: 3,39, std. dev: 0,65, N = 117) 

 

 

 



                   Masterthesis                         Marrit Gouverneur  30 juni 2011                     47 

welzijn, werk & inkomen. De overige respondenten hebben een andere functie omschreven zonder dat 

daarbij de betreffende afdeling werd genoemd. In onderstaande tabel staat deze informatie benoemd 

met daarbij de gemiddelde integrale samenwerking per afdeling.  

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat de hoogste mate van integrale samenwerking 

voorkomt op een gecombineerde welzijn, werk & inkomen afdeling. De laagste integrale 

samenwerking vindt plaats op de afdeling welzijn. Wel moet rekening worden gehouden met de grote 

verschillen in aantal respondenten per afdeling. Uit een one-way ANOVA analyse blijkt dat de 

gemiddelde integrale samenwerking op de verschillende afdelingen met 90% betrouwbaarheid 

significant van elkaar verschilt. Uit de Bonferroni toets, die alle groepen met elkaar heeft vergeleken, 

is achterhaald dat het gemiddelde van de afdeling welzijn en de gecombineerde afdeling welzijn, werk 

& inkomen significant van elkaar verschillen. De resultaten van deze toets staan uitgebreid beschreven 

in de bijlage.  

4.2 Verklarende resultaten 

In deze paragraaf wordt een analyse uitgevoerd op de verzamelde data. Allereerst wordt de cronbach’s 

alpha berekend voor de variabelen die zijn gemeten aan de hand van verschillende stellingen. 

Aansluitend volgen de paragrafen waarin iedere hypothese wordt getoetst zodat vervolgens aan de 

hand van de resultaten kan worden besloten of de hypothese wordt aangenomen of verworpen.  

4.2.1 Betrouwbaarheid 

Voordat de verzamelde data geanalyseerd wordt, dient te worden bekeken of de betrouwbaarheid van 

het onderzoek voldoende is. Wanneer de betrouwbaarheid voldoende is kan worden vastgesteld of de 

vernomen waarnemingen geen toevalstreffer zijn. De hoogte van de cronbach’s alpha kan hier 

duidelijkheid over scheppen. Deze maat berekent de betrouwbaarheid van het onderzoek en schetst 

een soort gemiddelde correlatie tussen verschillende stellingen (Beurskens et al. 2008, p.119). In dit 

onderzoek zijn drie variabelen; integrale samenwerking, de mate van bureaucratisch werken en de 

Afdeling   Aantal respondenten % respondenten Gemiddelde integrale 

samenwerking 

Standaard 

deviatie 

Welzijn 52 44,4 % 3,23 ,613 

Werk & Inkomen 32 27,4 % 3,39 ,625 

Anders, namelijk 19 16,2 % 3,51 ,709 

Gecombineerd welzijn, werk & 

inkomen  

14 11,9 % 3,74 ,693 

TOTAAL 117 100 % 3,38 ,655 

Tabel 7  Beschrijvende statistiek werkzame afdeling – integrale samenwerking  
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houding van de uitvoerend ambtenaar, gemeten aan de hand van meerdere stellingen. Om een 

statistische analyse te kunnen uitvoeren worden deze stellingen samengebracht tot één variabele. 

Volgens Maeyer & Kavadias (2007, p. 218) typeert een cronbach’s alpha onder de 0,6 een slechte 

schaal, een cronbach’s alpha tussen de 0,6 en 0,8 een redelijke schaal en een cronbach’s alpha boven 

de 0,8 een goede schaal. In onderstaande tabel is de cronbach’s alpha weergegeven voor die variabelen 

die gemeten zijn aan de hand van meerdere stellingen. Deze verschillende stellingen zijn benoemd in 

hoofdstuk drie en staan tevens beschreven in de enquête in de bijlage.  

 

 

 

 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de cronbach’s alpha voor alle variabelen 

voldoende is. De variabele ‘integrale samenwerking’ en de variabele ‘mate van bureaucratisch 

werken’ vormen een goede schaal met een alpha boven de 0,8. De variabele ‘de houding van de 

uitvoerend ambtenaar’ heeft met een alpha van bijna 0,65 een redelijke schaal. De stellingen van de 

variabelen kunnen worden samengevoegd zodat tijdens het analyseren één variabele kan worden 

gehanteerd zonder verschillende items.    

4.2.2 Testen van de hypothesen 

In deze paragraaf worden de gestelde hypothesen in hoofdstuk twee en drie herhaald en getoetst aan de 

hand van verschillende statistische analyses. Alle zes de hypothesen bestaan uit de afhankelijke 

variabele ‘integrale samenwerking’ en worden gekoppeld aan één onafhankelijke variabele die per 

hypothese verschilt. In iedere toets worden de controlevariabelen, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 

en aantal dienstjaren, meegenomen. De verwachting is dat deze geen invloed hebben op de resultaten 

van de analyse.  

4.2.2.1 De organisatiestructuur toetsen aan de mate van integrale samenwerking 

De eerste hypothese luidt als volgt: ‘Wanneer Nederlandse gemeenten de gemeentelijke organisatie 

hebben opgebouwd aan de hand van een matrixorganisatie, wordt meer integraal samengewerkt en 

ontstaat er een efficiëntere aanpak voor kwetsbare burgers’.    

 

Variabele   Aantal stellingen Cronbach’s alpha 

Integrale samenwerking 9 0,896 

Mate van bureaucratisch werken 8 0,824 

De houding van de uitvoerend ambtenaar 6 0,642 

Tabel 8  Cronbach‟s alpha voor drie variabelen  
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In deze eerste hypothese wordt de afhankelijke variabele ‘integrale samenwerking’ getoetst aan de 

onafhankelijke variabele ‘organisatiestructuur’. In de enquête is gevraagd welke organisatiestructuur 

gehanteerd wordt binnen de betreffende gemeente. De respondenten hadden keuze uit vier typen en uit 

de categorie ‘anders, namelijk’. Voordat de variabelen in deze hypothese geanalyseerd worden is het 

belangrijk om te kijken naar de beschrijvende statistieken. Wellicht geven deze belangrijke informatie 

weer die de statistische analyse kan beïnvloeden. In de tabel op de volgende pagina worden de 

beschrijvende statistieken van de variabele ‘organisatiestructuur’ weergegeven.  

 

Uit bovenstaande tabel is te concluderen dat het afdelingenmodel en het concern-diensten model het 

vaakst worden gehanteerd binnen Nederlandse gemeenten als organisatiestructuur. Geen enkele 

gemeente hanteert een matrixorganisatie als organisatiestructuur. 14,5% van het aantal respondenten 

heeft de optie ‘anders, namelijk’ ingevuld. Van deze 17 respondenten heeft één persoon beschreven 

dat de organisatiestructuur van die gemeente een combinatie is tussen het afdelingenmodel en de 

matrixorganisatie. De gemiddelde integrale samenwerking is het hoogst bij de categorie ‘anders 

namelijk’. Daar is de integrale samenwerking gemiddeld 3,69 op een schaal van één tot vijf. De 

standaarddeviatie is bij deze categorie het laagst, de waarnemingen liggen dicht bij elkaar.    

Uit de beschrijvende statistieken wordt duidelijk dat de gestelde hypothese niet kan worden 

aangenomen of verworpen omdat geen enkele gemeente heeft aangegeven een matrixorganisatie te 

hanteren als organisatiestructuur. Hierdoor is het niet mogelijk om de vraag te beantwoorden of 

gemeenten met een matrixorganisatie een hogere mate van integrale samenwerking hebben ten 

opzichte van de andere soorten organisatiestructuren. Het is wel interessant om de andere soorten 

organisatiestructuren te onderzoeken. Wellicht verschilt de mate van integrale samenwerking per 

organisatiestructuur. De gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende 

organisatiestructuren zijn door middel van een one-way ANOVA met elkaar vergeleken.           

Organisatiestructuren   Aantal 

respondenten 

% 

respondenten 

Gemiddelde 

integrale 

samenwerking 

Standaard 

deviatie 

Afdelingenmodel 38 32,5 % 3,39 0,646 

Burgerlogica model 20 17,1 % 3,49 0,563 

Concern-dienstenmodel 41 35,0 % 3,21 0,730 

Matrixorganisatie 0 - - - 

Anders, namelijk.. 17 14,5 % 3,69 0,486 

Missende waarden: 1 0,9 - - 

TOTAAL   117 

respondenten 

100 % 3,39 0,657 

Tabel 9  Beschrijvende statistieken voor variabele „organisatiestructuur’. 
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Door middel van de Bonferroni toets zijn alle soorten organisatiestructuren aan elkaar gekoppeld om 

te achterhalen of de gemiddelde integrale samenwerking per combinatie van elkaar verschilt. De 

resultaten van de one-way ANOVA staan in onderstaande tabel. 

 

Note: *p<0.1 

 

De ANOVA analyse geeft een F-waarde van 2,439 met daarbij een significantie niveau van ,068. De 

F-waarde is groter dan 1 dus kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de totale variantie voor 

rekening komt van verschillen tussen de soorten organisatiestructuren. Geconcludeerd kan worden dat 

de gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende organisatiestructuren met 90% 

betrouwbaarheid significant van elkaar verschillen. Uit de Bonferroni toets, die alle groepen met 

elkaar heeft vergeleken, is achterhaald dat de gemiddelden van het concern-dienstenmodel en de 

categorie ‘anders, namelijk..’ significant van elkaar verschillen. Nu deze resultaten zijn beschreven is 

het interessant om te kijken of de verschillende organisatiestructuren in de dataset normaal zijn 

verdeeld. In onderstaand figuur wordt de verdeling 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

One-way ANOVA Degrees of 

freedom 

F-

waarde 

Significantie  

niveau 

Verschil in 

gemiddelden 

Gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende  

organisatiestructuren 

 

3 2,439 ,068*  

              Resultaten Bonferroni toets  

Afdelingenmodel – Burgerlogicamodel  

Afdelingenmodel – Concern-dienstenmodel 

Afdelingenmodel – Anders, namelijk 

Burgerlogicamodel – Concern-dienstenmodel 

Burgerlogicamodel – Anders, namelijk 

Concern-dienstenmodel – Anders, namelijk 

- -  

> 1  

> 1  

,697  

,684 

> 1  

,068* 

 

-,09971 

,18064 

-,29807 

, 28035 

-,19837 

-,47872 

Figuur 14  Verdeling van de variabele 

‘organisatiestructuur’  

(Gemiddelde: 2,47, standaard 

deviatie 1,341, N=116) 

Tabel 10  One-way ANOVA voor variabele „organisatiestructuur’. 
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Zoals te zien is in bovenstaand figuur, is de verdeling redelijk normaal verdeeld. Organisatiestructuur 

drie, het concern-dienstenmodel, komt het vaakst voor onder de deelnemende gemeenten. Inzicht in 

beide variabelen kan ook verkregen worden door middel van een spreidingsdiagram. Dit diagram geeft 

weer of er een lineair verband bestaat tussen beide variabelen.  

Hieronder wordt het spreidingsdiagram weergegeven voor de variabelen ‘integrale samenwerking’ en 

de variabele ‘organisatiestructuur’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand spreidingsdiagram wordt duidelijk dat er geen lineaire relatie bestaat tussen de 

verschillende soorten organisatiestructuren en de mate van integrale samenwerking.  

Om te achterhalen of de mate van integrale samenwerking onder de overige organisatiestructuren 

significant van elkaar verschillen, wordt een regressieanalyse uitgevoerd. Hierdoor wordt achterhaald 

of er een causaal verband bestaat tussen de afhankelijke variabele, integrale samenwerking, en de 

onafhankelijke variabele, de organisatiestructuur. Omdat de variabele organisatiestructuur een 

nominale variabele betreft is er gebruik gemaakt van dummy variabelen. Wanneer er dummy 

variabelen worden gebruikt dient er een referentiecategorie te worden aangewezen. De resultaten van 

de dummy’s verwijzen naar het verschil met de referentiecategorie. De referentiecategorie betreft de 

organisatiestructuur ‘concern-dienstenmodel’ omdat deze het vaakst voorkomt onder de deelnemende 

gemeenten.  

 

 

Figuur 15   Spreidingsdiagram van de variabele ‘organisatiestructuur’. 
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In de tabel hieronder zijn de resultaten van de regressieanalyse te zien.  

 

 

 

Note: *p<.05 

Bovenstaande tabel laat zien dat 6,5% van de variantie in de mate van integrale samenwerking wordt 

verklaard door de variabelen organisatiestructuur en de controlevariabelen. De categorie ‘Anders, 

namelijk’ onder de variabele organisatiestructuur verschilt significant van de referentiecategorie 

‘concern-dienstenmodel’. De mate van integrale samenwerking is bij een gemeente met een ‘andere’ 

organisatiestructuur dus significant hoger. Uit verschillende regressieanalyses waarbij de 

controlevariabelen zijn toegevoegd of weggelaten blijkt dat zij, zoals verwacht, geen enkele invloed 

hebben op de integrale samenwerking binnen een gemeente. De hypothese, zoals gesteld aan het begin 

van deze paragraaf, kan niet worden bevestigd of verworpen aangezien geen enkele gemeente een 

matrixorganisatie hanteert. Wel kan worden geconcludeerd dat gemeenten met een ‘andere’ 

organisatiestructuur significant meer integraal samenwerken dan bij andere organisatiestructuren.  

Variabelen  r²   B Std. Error Beta Significantie 

Constant (integrale samenwerking) ,065 3,213 ,553  ,000 

Organisatiestructuur  (referentiecategorie: 

concern-dienstenmodel) 
     

     Dummy 1: Afdelingenmodel 
 ,197 ,152 ,141 ,197 

     Dummy 2: Burgerlogica model 
 ,294 ,182 ,170 ,109 

     Dummy 3: Anders, namelijk  
 ,504 ,196 ,272 ,012* 

Controlevariabelen      

Geslacht 
 -,043 ,134 -,032 ,751 

Leeftijd 
 ,002 ,008 ,021 ,847 

Aantal dienstjaren 
 -,004 ,007 -,059 ,596 

Opleidingsniveau 
 ,006 ,094 ,006 ,952 

Tabel 11  Uitkomsten regressieanalyse integrale samenwerking - organisatiestructuur 
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4.2.2.2 De mate van bureaucratisch werken toetsen aan de mate van integrale samenwerking 

Om te onderzoeken of de mate van bureaucratisch werken binnen een gemeente significant verschilt 

van de mate van integrale samenwerking, is de volgende hypothese geformuleerd: ‘Wanneer 

Nederlandse gemeenten een lage mate van bureaucratisch werken hanteren, is de mate van integrale 

samenwerking van de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen hoger en zal een efficiëntere 

aanpak voor kwetsbare burgers ontstaan’. 

De bureaucratische manier van werken is gemeten in de enquête aan de hand van acht stellingen waar 

men kon kiezen uit vijf antwoordcategorieën. De stellingen zijn opgesteld aan de hand van kenmerken 

die een bureaucratische manier van werken beschrijven. Er is gevraagd naar de mate van 

nauwkeurigheid, het werktempo, mate van regels en procedures en of er sprake was van een duidelijke 

hiërarchie. De meting vertoont een hoge betrouwbaarheid en daarom zijn alle stellingen van deze 

variabele samengevoegd tot één nieuwe variabele die de mate van bureaucratisch werken weergeeft. In 

onderstaande tabel worden de beschrijvende statistieken weergegeven aan de hand van de vijf 

antwoordcategorieën.  

In bovenstaande tabel is duidelijk te zien dat de respondenten het vaakst ‘mee eens’ hebben ingevuld. 

De respondenten die het meeste aantal keren ‘helemaal mee eens’ hebben geantwoord, hebben de 

hoogste mate van integrale samenwerking. Dit is een opvallend resultaat omdat werd uitgegaan van 

een relatie tussen een lage mate van bureaucratisch werken en een hoge integrale samenwerking. Om 

dit opvallende resultaat uit de beschrijvende statistieken verder te analyseren wordt een 

regressieanalyse uitgevoerd met de afhankelijke variabele (integrale samenwerking) en de 

onafhankelijke variabele (mate van bureaucratische werken).  

Mate van bureaucratisch werken   Aantal 

respondenten 

% 

respondenten 

Gemiddelde integrale 

samenwerking 

Standaard 

deviatie 

1 (Helemaal niet mee eens) - - -  

2 (Niet mee eens) - - -  

3 (Niet mee eens / niet mee oneens) 7 6 % 2,96 ,825 

4 (Mee eens) 73 62,4 % 3,26 ,544 

5 (Helemaal mee eens) 37 31, 6 % 3,70 ,715 

Missende waarden: 0 - - - 

TOTAAL 117 

respondenten 

100 % 3,38 ,655 

Tabel 12  Beschrijvende statistieken voor variabele „mate van bureaucratisch werken’. 
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Allereerst wordt gekeken of de variabele ‘mate van bureaucratische werken’ normaal is verdeeld. Dit 

is te zien in onderstaand figuur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals te zien is in het bovenstaande figuur is de verdeling normaal verdeeld. Door middel van een 

spreidingsdiagram kan worden nagegaan of het verband tussen beide variabelen lineair is. Het 

spreidingsdiagram van de variabelen integrale samenwerking en bureaucratische manier van werken 

wordt hieronder weergegeven. Er is een zwak lineair verband te zien tussen beide variabelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16   Verdeling van de variabele ‘mate van bureaucratisch werken’ (Gem: 3,84 Std. dev: .501 N = 117) 

Figuur 17   Spreidingsdiagram van de variabele ‘mate van bureaucratisch werken’. (Beta = ,360) 



                   Masterthesis                         Marrit Gouverneur  30 juni 2011                     55 

De uitkomsten uit de regressieanalyse staan in onderstaande tabel.  

 

Note: *p<.01 

 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat 13% van de variantie in de integrale 

samenwerking wordt verklaard door deze vijf onafhankelijke variabelen. Met de resultaten van 

bovenstaande tabel kunnen de vermoedens vanuit de resultaten van de beschrijvende statistieken 

worden bevestigd. De onafhankelijke variabele ‘mate van bureaucratisch werken’ is significant en 

heeft een beta van ,360. Zoals verwacht is geen van de controle variabelen van invloed op de mate van 

integrale samenwerking binnen de gemeente. Ook een regressieanalyse met enkel de 

controlevariabelen of enkel de onafhankelijke variabele ‘mate van bureaucratisch werken’ geeft geen 

opvallende resultaten. De gestelde hypothese kan met deze resultaten worden verworpen. De 

resultaten van de regressieanalyse bewijzen zelfs het tegendeel, de mate van bureaucratisch werken 

binnen de gemeente heeft een significant positief effect op de integrale samenwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabelen  r²   B Std. Error Beta Significantie 

Constant (integrale samenwerking) ,130 1,448 ,683  ,036 

Mate van bureaucratisch werken  ,472 ,117 
,360 ,000* 

Controlevariabelen    
  

Geslacht 
 ,035 ,125 ,026 ,781 

Leeftijd 
 ,001 ,008 ,009 ,928 

Aantal dienstjaren 
 -,002 ,007 -,024 ,820 

Opleidingsniveau 
 ,020 ,089 ,020 ,823 

Tabel 13  Uitkomsten regressieanalyse mate van bureaucratisch werken – integrale samenwerking  
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4.2.2.3 Het inwonersaantal van een gemeente toetsen aan de mate van integrale samenwerking.  

De derde hypothese van dit onderzoek luidt: ‘Binnen een kleinere gemeente is de mate van integrale 

samenwerking hoger dan in een grote gemeente en wordt de kwetsbare burger efficiënter 

ondersteund’. 

Voor alle deelnemende gemeenten is het inwonersaantal opgezocht bij het CBS. Voordat de 

statistische analyse wordt uitgevoerd, worden allereerst de beschrijvende statistieken getoond in 

onderstaande tabel. 

Uit bovenstaande tabel is te concluderen dat het merendeel van de respondenten werkt in een 

middelgrote gemeente. Ten opzichte van de totale populatie van 432 gemeenten is de verdeling van 

respondenten prima. Het totale aantal grote gemeenten in Nederland bedraagt 28, de zeven gemeenten 

die daarvan hebben gereageerd betreft 25%. De middelgrote gemeenten zijn vertegenwoordigd met 

244 gemeenten in Nederland en daarvan hebben er 29,5% gereageerd. Er bestaan 160 kleine 

gemeenten in Nederland, daarvan hebben er 21,3% de enquête ingevuld. De kleinere gemeenten 

hebben de hoogste gemiddelde integrale samenwerking. Dit scheelt echter weinig met middelgrote of 

grote gemeenten.  

 

 

 

 

Inwonersaantal   Aantal 

respondenten 

% 

respondenten 

Gemiddelde integrale 

samenwerking 

Standaard 

deviatie 

Kleine gemeenten           

(<20.000 inwoners) 

34 29,1 % 3,44 ,634 

Middelgrote gemeenten  

(20.000 – 100.000 inwoners 

72 61,5 % 3,42 ,664 

Grote gemeenten                     

(> 100.000 inwoners) 

7 6,2 % 3,2 ,557 

Missende waarden: 4 3,4% - - 

TOTAAL   117 

respondenten 

100 % 3,41 ,646 

Tabel 14  Beschrijvende statistieken voor variabele „inwonersaantal’. 
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De verdeling van de variabele inwonersaantal is normaal verdeeld. Dit is te zien op het hiernaast 

afgebeelde figuur:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de verdeling van de variabele wordt ook bij het toetsen van deze hypothese een 

spreidingsdiagram gepubliceerd om te achterhalen of er een lineaire relatie bestaat tussen beide 

variabelen. Het spreidingsdiagram is hieronder weergegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand spreidingsdiagram is te zien dat er geen lineaire relatie bestaat tussen beide variabelen.  

 

Figuur 18   Verdeling van de variabele ‘inwonersaantal’ (Gem: 1,76 Std dev: ,55 N = 113) 

Figuur 19   Spreidingsdiagram van de variabele ‘inwonersaantal’.  
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Om de hypothese te kunnen bevestigen of verwerpen wordt gebruik gemaakt van een regressieanalyse. 

In de regressieanalyse wordt geen gebruik gemaakt van categorieën maar zijn alle inwonersaantal van 

de gemeenten ingevoerd als één variabele van ratio meetniveau.  

In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van de regressieanalyse.  

 

Variabelen  r²   B Std. Error Beta Significantie 

Constant (integrale samenwerking) ,006 
3,513 ,560  ,000 

Inwonersaantal  
-3,135  ,000 -,037 ,704 

Controlevariabelen    
  

Geslacht 
 ,054 ,133 ,041 ,683 

Leeftijd 
 -,003 ,008 -,037 ,746 

Aantal dienstjaren 
 -,001 ,007 -,014 ,904 

Opleidingsniveau 
 -,007 ,100 -,006 ,948 

 

Er werd verwacht dat men in een kleinere gemeente, waar minder medewerkers werken, elkaar sneller 

kan vinden waardoor de mate van integrale samenwerking hoger is. Dit blijkt niet het geval. 

Bovenstaande tabel laat geen significant verband zien tussen de variabele inwonersaantal en de mate 

van integrale samenwerking. Het significantieniveau ligt ver boven de ,05. Ook bij deze variabele 

hebben de controlevariabelen, zoals verwacht, geen enkele invloed op de integrale samenwerking 

binnen een gemeente.  

Tijdens een aantal interviews kwamen dezelfde conclusies van bovengenoemde resultaten naar voren. 

Een van de geïnterviewden zei tijdens het interview: “ik zie geen grote verschillen tussen integrale 

samenwerking binnen een kleine of een grote gemeente. Hier in deze grote gemeente doen we goed 

ons best om te voorkomen dat we langs elkaar heen werken. Je zou denken dat je elkaar in een kleine 

gemeente toch wat sneller vindt, maar ik heb ook bij een kleine gemeente gewerkt en ook daar kun je 

ook langs elkaar heen werken”.   

De hypothese kan met deze resultaten worden verworpen. Het inwonersaantal binnen de gemeente 

heeft geen significant effect op de mate van integrale samenwerking. 

 

 

 

 

Tabel 15  Uitkomsten regressieanalyse inwonersaantal – integrale samenwerking 
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4.2.2.4 De politieke kleur van de gemeente toetsen aan de mate van integrale samenwerking 

De vierde hypothese is in hoofdstuk twee geformuleerd als: ‘wanneer een Nederlandse gemeente een 

gemeentebestuur heeft met voornamelijk linkse partijen, is de mate van integrale samenwerking hoger 

en worden kwetsbare burgers efficiënter ondersteund binnen de gemeente’. 

Om deze vierde hypothese te kunnen bevestigen of verwerpen is een opdeling gemaakt van de 

verschillende typen gemeentebesturen in Nederland. Alle coalities van alle deelnemende gemeenten 

zijn opgezocht en vanuit een analyse met het politiek landschap model (Kieskompas, 2011) is 

gekomen tot een negental categorieën waarin de besturen van Nederlandse gemeenten kunnen worden 

ingedeeld. Omdat er bij het analyseren van negen categorieën teveel variatie ontstaat, is besloten om 

deze om te vormen tot drie categorieën, midden, links en rechts. De categorie ‘midden’ betreft alle 

coalities met partijen die zeer verspreid van elkaar staan in het model van de politieke ruimte. De 

categorie ‘links’ betreft alle centrum linkse, centrum progressieve en links progressieve coalities. De 

categorie ‘rechts’ beschrijft alle coalities die in het model ingedeeld kunnen worden als centrum 

rechts, centrum conservatief en rechts conservatief. De posities links conservatief en rechts progressief 

zijn zeer ongebruikelijk en komen ook niet voor binnen de Nederlandse gemeenten die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek.  

In onderstaande tabel zijn deze varianten opgenomen met de beschrijvende statistieken.  

Uit bovenstaande tabel is duidelijk te zien dat 56 gemeenten het college van B&W hebben gevormd 

met partijen die ver van elkaar af staan in het politieke landschap. Het aantal linkse coalities is onder 

de deelnemende Nederlandse gemeenten sterk in de minderheid. De rechtse coalities hebben met 3,45 

de hoogste mate van integrale samenwerking ten opzichte van de linkse en midden coalities.  

Politieke kleur van de 

gemeente 

  Aantal 

respondenten 

% 

respondenten 

Gemiddelde integrale  

samenwerking 

Standaard deviatie 

Links 13 11,1 % 3,41 ,561 

Midden 56 47,9 % 3,39 ,631 

Rechts 44 37,6 % 3,45 ,698 

Missende waarden: 4 3,4 % - - 

TOTAAL   117 

respondenten 

100 % 3,41 ,646 

Tabel 16  Beschrijvende statistieken voor variabele „politieke kleur van de gemeente’. 
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De gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende politieke coalities zijn door middel van 

een one-way ANOVA en Bonferroni met elkaar vergeleken, de resultaten staan in onderstaande tabel.  

 

De ANOVA analyse geeft een F-waarde van 0,1 met daarbij een significantie niveau van ,905. De F-

waarde is heel klein en het significantieniveau erg groot. Geconcludeerd kan worden dat de 

gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende politieke coalities niet significant van elkaar 

verschillen. De aanvullende Bonferroni toets geeft ook aan dat er geen significante resultaten worden 

gevonden wanneer de gemiddelde integrale samenwerking per coalitie met elkaar wordt vergeleken.  

Door middel van een regressieanalyse wordt gekeken of er significante verschillen bestaan tussen het 

gemeentebestuur binnen de gemeente en de mate van integrale samenwerking. Voordat de 

regressieanalyse wordt uitgevoerd is gekeken of de respondenten normaal verdeeld zijn. Zoals te zien 

is in onderstaande tabel blijkt dit het geval. 

  

 

 

 

 

 

One-way ANOVA Degrees of 

freedom 

F-

waarde 

Significantie  

niveau 

Verschil in 

gemiddelden 

Gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende  

politieke coalities 

2 ,100 ,905  

              Resultaten Bonferroni toets  

Linkse coalitie – Midden coalitie 

Linkse coalitie – Rechtse coalitie 

Rechtse coalitie – Midden coalitie 

- -  

> 1  

> 1 

> 1 

 

,01938 

-,03924 

,05862 

Figuur 20  Verdeling van de variabele ‘politieke kleur binnen de gemeente’ (Gem: 2,27 Std dev: ,658 N = 113)  

Tabel 17  One-way ANOVA voor variabele „politieke kleur’ 
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Ook wordt bij deze variabele gekeken of er een lineair verband bestaat tussen beide variabelen. Dit 

kan door middel van een spreidingsdiagram. Het spreidingsdiagram met de variabelen ‘integrale 

samenwerking’ en ‘de politieke kleur binnen de gemeente’ wordt hieronder weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het spreidingsdiagram is te zien dat er geen lineair verband bestaat tussen beide variabelen.      

Er is gekeken of er een opvallend resultaat wordt bereikt wanneer de uitbijter links onderin wordt 

weggehaald maar dit levert geen bijzondere resultaten op.  

In onderstaande tabel worden de resultaten van de regressieanalyse weergegeven.  

 

Variabelen  r²   B Std. Error Beta Significantie 

Constant (integrale samenwerking) ,006 
3,499 ,567  ,000 

De politieke kleur binnen de gemeente 

(referentiecategorie: midden coalitie) 

 
    

     Dummy 1: Linkse coalitie  
,007 ,210 ,003 ,974 

     Dummy 2: Rechtse coalitie  
,051 ,135 ,038 ,708 

Controlevariabelen    
  

Geslacht 
 ,044 ,135 ,033 ,746 

Leeftijd 
 -,003 ,008 -,045 ,693 

Aantal dienstjaren 
 ,000 ,007 -,008 ,945 

Opleidingsniveau 
 -,001 ,102 -,001 ,990 

 

 

Figuur 21  Spreidingsdiagram van de variabele ‘politieke kleur binnen de gemeente’.  

Tabel 18  Uitkomsten regressieanalyse politieke kleur van de gemeente – integrale samenwerking  
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Bovenstaande tabel geeft weer dat er geen significante relatie bestaat tussen de politieke kleur binnen 

een gemeente en de mate van integrale samenwerking. Linkse en rechtse coalities zijn ten opzichte van 

de midden coalitie niet significant. Tevens zijn, zoals verwacht, de controlevariabelen niet van invloed 

op de integrale samenwerking binnen een gemeente. 

 

Tijdens de interviews worden deze bevindingen door de geïnterviewden bevestigd. Dit blijkt onder 

andere uit de volgende uitspraken: “Integrale samenwerking dat heb je altijd nodig, ongeacht welke 

coalitie er zit lijkt mij”. “De beleidskoers wordt wel wat anders maar met integrale samenwerking zou 

dit eigenlijk niet echt moeten uitmaken”. “Ja hiervoor zat er een ander college, maar dit heeft geen 

invloed gehad op de manier van werken”. Meerdere respondenten geven aan in de interviews dat de 

persoon die er zit, de wethouder, belangrijker is dan de politieke kleur van de gemeente en dat de 

politieke kleur niet van invloed is op de manier van werken binnen de gemeente. 

De hypothese kan met deze resultaten worden verworpen. De politieke kleur binnen de gemeente 

heeft geen significant effect op de integrale samenwerking. 
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4.2.2.5 Houding van de uitvoerend ambtenaar toetsen aan de mate van integrale samenwerking 

Hypothese vijf van dit onderzoek betreft de hypothese: ‘Wanneer de houding van de uitvoerend 

ambtenaar gunstig is ten opzichte van integrale samenwerking, zal de mate van integrale 

samenwerking hoog zijn en wordt een efficiënte aanpak voor de kwetsbare burger gehanteerd’. 

Deze variabele is gemeten aan de hand van een aantal stellingen. Er is gevraagd hoe zij kijken naar de 

relatie met collega’s in de toekomst en in het verleden. Ook is nagegaan in hoeverre zij er naar uit zien 

om in de toekomst meer contact te hebben met collega’s van andere afdelingen. De stellingen van deze 

variabele hebben een goede betrouwbaarheid en zijn daarom samengevoegd tot één variabele. Ook 

voordat deze variabelen geanalyseerd worden, staan in onderstaande tabel de beschrijvende 

statistieken weergegeven.  

 

De variabele ‘de houding van de uitvoerend ambtenaar’ is gemeten aan de hand van zes stellingen 

waarop iedere respondent kon kiezen uit vijf antwoorden. De meeste respondenten hebben over deze 

zes stellingen het vaakst ‘mee eens’ ingevuld. De respondenten die het meeste aantal keren ‘helemaal 

mee eens’ hebben geantwoord, hebben de hoogste mate van integrale samenwerking. Het antwoord 

‘niet mee eens / niet mee oneens’ is door één respondenten ingevuld.  

Om de afhankelijke variabele ‘integrale samenwerking’ en de onafhankelijke variabele ‘de houding 

van de uitvoerend ambtenaar’ verder te analyseren wordt een regressieanalyse uitgevoerd.  

 

 

 

De houding van de uitvoerend 

ambtenaar 

  Aantal 

respondenten 

% 

respondenten 

Gemiddelde integrale    

samenwerking 

Standaard 

deviatie 

1 (Helemaal niet mee eens) 0 - -  

2 (Niet mee eens) 0 - -  

3 (Niet mee eens / niet mee oneens) 1 0,9 % 1,78  

4 (Mee eens) 74 63,2 % 3,23 ,507 

5 (Helemaal mee eens) 42 35, 9 % 3,69 ,747 

TOTAAL 117 

respondenten 

100 % 3,38 ,655 

Tabel 19  Beschrijvende statistieken voor variabele „de houding van de uitvoerend ambtenaar’. 
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Allereerst wordt gekeken hoe de respondenten zijn verdeeld. Zoals in onderstaand figuur te zien is, is 

de verdeling normaal verdeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wordt gekeken of beide variabelen een lineair verband hebben. In een spreidingsdiagram kan 

duidelijk worden weergegeven. Het spreidingsdiagram van deze hypothese wordt hieronder 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

Zoals te zien is in het figuur hierboven bestaat er een lineair verband tussen de beide variabelen.  

Figuur 22  Verdeling van de variabele ‘de houding van de uitvoerend ambtenaar’  

(Gem: 3,97 Std dev: ,428 N = 117)   

Figuur 23   Spreidingsdiagram van de variabele ‘de houding van de uitvoerend ambtenaar’. (Beta = ,557) 
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Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de regressieanalyse: 

Note: * = p <0,01 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat 30% van de variantie in de integrale 

samenwerking wordt verklaard door deze vijf onafhankelijke variabelen. Geen van de 

controlevariabelen is van invloed op de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. De 

variabele die de houding van de uitvoerend ambtenaar meet, heeft een significant positief effect op 

integrale samenwerking.  

 

De hypothese kan met deze resultaten worden aangenomen. De houding van de uitvoerend ambtenaar 

heeft een significant positief effect op de integrale samenwerking.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabelen  r²   B Std. Error Beta Significantie 

Constant (integrale samenwerking) ,301 
-,253 ,688  

,714 

De houding van de uitvoerend ambtenaar  ,852 ,124 ,557 ,000* 

Controlevariabelen    
  

Geslacht 
 ,144 ,113 ,108 ,206 

Leeftijd 
 ,002 ,007 ,022 ,818 

Aantal dienstjaren 
 ,003 ,006 ,051 ,588 

Opleidingsniveau 
 -,017 ,080 -,018 ,828 

Tabel 20  Uitkomsten regressieanalyse de houding van de uitvoerend ambtenaar – integrale samenwerking  
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4.2.2.6 Het draagvlak binnen de gemeente toetsten aan de mate van integrale samenwerking  

De laatste hypothese van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: ‘Wanneer er draagvlak binnen de 

gemeentelijke organisatie bestaat voor een integrale samenwerking, zal de mate van integrale 

samenwerking hoog zijn waardoor een efficiënte aanpak voor de kwetsbare burger ontstaat’. 

Alle respondenten hebben, om deze hypothese te kunnen verwerpen of bevestigen, antwoord gegeven 

op de vraag: Stelt u zich eens voor, binnen uw gemeente wordt een integrale samenwerking 

gerealiseerd tussen de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen. Wat zou uw reactie hierop zijn? 

De reactie van de respondenten werd gepeild op een schaal van één tot en met tien, waarbij de 

verschillende scores stonden voor een bepaalde mate van draagvlak. In onderstaande tabel worden de 

beschrijvende statistieken van deze hypothese weergegeven.  

 

Het draagvlak binnen de gemeente   Aantal 

respondenten 

% 

respondenten 

Gemiddelde integrale 

samenwerking 

Standaard 

deviatie 

1 (Acceptatie) 0 - - - 

2 (Negatief oordeel alternatieven) 1 
0,9 % 2,44 ,333 

3 (Positief oordeel effecten) 3 
2,6 % 3,22 ,508 

4 (Tevredenheid) 16 
13,7 % 3,28 ,643 

5 (Medeverantwoordelijk en steun voor 

het beleid)  

63 
53,8 % 3,33 ,729 

6 (Maximaal draagvlak) 34 
29,1 % 3,57 ,655 

TOTAAL 117 

respondenten 

100 % 
3,38 ,655 

 

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat het merendeel van de respondenten veel draagvlak heeft 

voor integrale samenwerking. De verwachting van de hypothese is te zien in bovenstaande tabel, de  

gemiddelde mate van integrale samenwerking wordt steeds hoger naar mate het draagvlak stijgt. 

Voordat de regressieanalyse kan worden uitgevoerd wordt allereerst gekeken naar de verdeling van de 

respondenten en het eventuele bestaan van een lineaire relatie tussen de beide variabelen.  

 

 

 

Tabel 21  Beschrijvende statistieken voor variabele „draagvlak‟. 
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In het figuur hieronder is te zien dat er sprake is van een normale verdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemiddelde draagvlak van de respondenten voor een integrale samenwerking binnen de gemeente 

scoort op een schaal van 1 tot 6 een 5,08. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de meeste 

respondenten zich medeverantwoordelijk voelen voor de realisatie van integrale samenwerking en 

steun geven voor het beleid binnen de gemeente omtrent integrale samenwerking.  

Ook wordt gekeken of beide variabelen een lineair verband hebben. Het onderstaande 

spreidingsdiagram laat dit zien. Zoals te zien is in het figuur hieronder bestaat er een licht lineair 

verband tussen de beide variabelen. 

 

 

 

 

  

 

 

Figuur 24  Verdeling van de variabele ‘draagvlak’ (Gem: 5,08 Std dev: ,779 N = 117)   

  

Figuur 25  Spreidingsdiagram van de variabele  ‘draagvlak’. (Beta = ,204) 
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Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de regressieanalyse: 

 

Variabelen  r²   B Std. Error Beta Significantie 

Constant (integrale samenwerking) ,039 
2,556 ,639  

,000 

Het draagvlak onder de medewerkers  ,177 ,085 ,204 ,039* 

Controlevariabelen    
  

Geslacht 
 ,035 ,131 ,026 ,792 

Leeftijd 
 ,001 ,008 ,013 ,907 

Aantal dienstjaren 
 -,001 ,007 -,016 ,886 

Opleidingsniveau 
 -,045 ,097 -,046 ,647 

Note: * = p < ,05 

 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat 3,9% van de variantie in de integrale 

samenwerking wordt verklaard door deze vijf onafhankelijke variabelen. Geen van de  

controlevariabelen is van invloed op de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. Toch 

geeft de variabele ‘draagvlak’ een significant positief effect op integrale samenwerking. Ook bij deze 

hypothese geven de resultaten aan dat de controlevariabelen geen enkele invloed uitoefenen.  

 

De hypothese kan met deze resultaten worden aangenomen. Het draagvlak binnen de gemeentelijke 

organisatie ten opzichte van integrale samenwerking heeft een significant positief effect op de 

integrale samenwerking. 

 

4.3 Overzicht resultaten  

In paragraaf 2.4.2 staat het conceptuele model beschreven waarin de verschillende factoren worden 

weergegeven welke een mogelijk effect zouden hebben op de mate van integrale samenwerking 

binnen de gemeente.  

In onderstaand figuur wordt dit conceptueel model aangepast weergegeven waarin de resultaten van 

dit onderzoek zijn verwerkt. Duidelijk wordt welke factoren een positief significant effect hebben op 

de mate van integrale samenwerking en welke factoren geen effect hebben op de mate van integrale 

samenwerking binnen een gemeente.  

Tabel 22  Uitkomsten regressieanalyse draagvlak – integrale samenwerking 
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In het conceptuele model zijn de bevindingen opgenomen. Het is duidelijk te zien in bovenstaand 

figuur dat drie factoren niet meer in een relatie staan tot integrale samenwerking binnen de gemeente.  

1. De organisatiestructuur. De organisatiestructuren die zijn benoemd hebben geen significant effect 

op de mate van integrale samenwerking. De categorie ‘anders, namelijk..’ vertoont wel significante 

resultaten. Er is gekeken naar de antwoorden die zijn gegeven bij de categorie ‘anders, namelijk..’ om 

dit resultaat mogelijk te kunnen verklaren. De antwoorden op deze antwoordcategorie verschillen 

dermate van elkaar dat er geen structuur kan worden aangebracht in de soorten organisatiestructuren 

die worden benoemd. Daardoor is het vermoeden ontstaan dat verschillende gemeenten een 

organisatiestructuur hebben ontwikkeld door de jaren heen die het beste past bij de eigen 

medewerkers, gemeente en burgers. De huidige organisatiestructuur is mogelijk ontstaan door middel 

van maatwerk en kan daarom niet onder een ‘standaard’ organisatiestructuur worden geplaatst. 

Wellicht past deze organisatiestructuur zo goed bij de eigen gemeente dat de medewerkers elkaar nu 

goed kunnen vinden en de burger optimaal wordt ondersteund.  

2. Mate van bureaucratisch werken. De verwachting was dat een hogere mate van bureaucratisch 

werken binnen een gemeente een negatief effect zou hebben op de mate van integrale samenwerking. 

Uit de resultaten blijkt dat niet alleen deze verwachting kan worden verworpen, maar dat het tegendeel 

wordt bewezen. De mate van bureaucratisch werken blijkt van significant positief effect op de mate 

van integrale samenwerking binnen de gemeente. Een verklaring voor deze bevinding kan 

Figuur 26  Conceptueel model  
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worden gezocht in de gedachtegang van Weber. Hij veronderstelt dat: „hoe meer de uitvoerende macht 

van een samenleving bureaucratisch van opzet is, des te doeltreffender en doelmatiger deze dan is‟ 

(Ultee, Arts & Flap, 2003, p. 249). In hoofdstuk twee werd verondersteld dat de regels en procedures 

in een bureaucratie mensen belemmeren om elkaar op te zoeken. Wellicht ziet de uitvoerende macht 

van een samenleving in, dat bij een bureaucratische opzet er doeltreffender en doelmatiger gewerkt 

kan worden wanneer men elkaar op zoekt en samenwerkt en staat dit beschreven in regels en 

procedures.  

3. Inwonersaantal. Het inwonersaantal vertoont geen significante resultaten met de mate van 

integrale samenwerking binnen de gemeente. In het theoretisch kader werd de veronderstelling gewekt 

dat men in kleine gemeenten elkaar makkelijker kan vinden maar uit de literatuur komen ook 

bewerkingen voor die er juist voor pleiten dat grote gemeenten meer financiële middelen hebben om 

integrale samenwerking te bereiken. Uit dit onderzoek blijkt dat de factor ‘inwonersaantal’ niet van 

invloed is op de mate van integrale samenwerking.  

4. Politieke kleur. Uit de resultaten blijkt dat de politieke kleur van een gemeente niet van invloed is 

op de mate van integrale samenwerking. Ook al werd in het theoretisch kader een andere 

veronderstelling geschetst, deze uitkomst is wellicht een opluchting voor de Nederlandse overheid en 

politiek. De discussie over deze factor blijkt actueel. De minister van Buitenlandse Zaken, dhr. P. 

Donner, beschrijft in het programma Buitenhof van zondag 4 juni 2011 het vertrek van een top 

ambtenaar van een ministerie omdat zij het niet eens was met de rol van de PVV in de politiek. 

Minister Donner reageert met de opmerking: “Dit is een politieke opvatting, die inherent is aan het 

Nederlandse politieke apparaat. Het betekent niet dat je als ambtenaar het politiek eens hoeft te zijn 

met de coalitie die er nu zit. Als men dat wel wil gaan doorzetten dan krijgen we uiteindelijk een 

politiek ambtenaren apparaat. Wat in zou houden dat alle ambtenaren die blijven zitten het wél eens 

zijn met het beleid van de coalitie. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. We kunnen geen ambtenaren 

hebben die zeggen: ik ben het politiek met een van de partijen niet eens, dus dan kan ik niet meer 

werken. Dan eindigen we met een ambtenaren apparaat wat iedere keer wisselt als het kabinet wisselt. 

Zo kun je niet werken”. Het resultaat van de statistische toets toont eigenlijk aan dat het huidige 

Nederlandse politieke apparaat goed in elkaar zit. Wellicht zocht men elkaar niet op omdat zij een 

andere politieke invalshoek nastreven. Dit blijkt niet het geval. Het politieke systeem en de 

ambtenaren functioneren los van elkaar. De politieke kleur van de gemeente vormt dus geen factor 

waardoor integrale samenwerking binnen de gemeente belemmerd wordt. 
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5. De houding van de uitvoerend ambtenaar. De houding van de uitvoerend ambtenaar heeft een 

significant positief effect op de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. Vertrouwen in 

de collega’s en een positieve kijk op contacten in het verleden en komende contacten in de toekomst, 

versterken de mate van integrale samenwerking binnen een gemeente.  

6. Draagvlak onder de medewerkers. Ook deze variabele geeft een positieve significante relatie 

weer met de mate van integrale samenwerking binnen een gemeente. Een hoge mate van draagvlak 

onder de medewerkers in de gemeente zorgt ervoor dat de medewerkers weten dat zij elkaar moeten 

opzoeken voor een efficiëntere aanpak van de kwetsbare burger.  

Ten slotte zijn vanuit de interviews ook een aantal resultaten naar voren gekomen die zich richten op 

het verbeteren van de integrale samenwerking binnen de gemeente. Eén factor kwam vaak naar voren. 

De geïnterviewden gaven aan dat het gebouw waarin de medewerkers werkzaam zijn een belangrijke 

rol speelt. Het blijkt van groot belang om of met elkaar in één gebouw te zitten, of ten minste dicht bij 

elkaar in de buurt om elkaar goed te kunnen vinden. Dit blijkt onder andere uit de antwoorden van de 

verschillende respondenten: “Fysieke afstand is erg belangrijk, je moet gewoon echt bij elkaar zitten. 

Fysieke afstand heeft ook te maken met communicatie. Als ik iemand nodig heb dan bel ik niet iemand 

maar dan loop ik er gewoon naar toe. Hoi, dit speelt er, heb je even?”.  

Een ander resultaat, gericht op verbetering van integrale samenwerking, betreft het houden van 

structureel overleg met andere afdelingen. Weten wat er speelt binnen de gemeente, welke activiteiten 

worden uitgedragen en weten van elkaar wie welke deskundigheid en kennis in zijn bezit heeft is zeer 

belangrijk. Lijnen kunnen daardoor sneller worden gelegd en je zult elkaar sneller aanspreken. In 

meerdere interviews is dit naar voren gekomen: “Met elkaar in een gebouw zitten zal helpen, maar 

wat zeer zeker zal helpen is een structureel overleg. Dit hoeft niet eens met de beleidsadviseurs 

onderling te zijn maar met de wat meer overstijgende personen, de beleidscoördinatoren. Zij moeten 

spreken over wat speelt en dit dan uitzetten onder de medewerkers”. “Je moet mensen makkelijk weten 

te vinden. Dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en lijnen duidelijk zijn. Ik denk dat dat zeker zal 

helpen. Je moet oren tussen de werknemers en ambtenaren hebben. Zorgen dat je een gezamenlijk 

doel hebt. De programmasturing moet dan wat sterker. Niet alleen tussen de afdelingen maar ook 

binnen de afdelingen kan ook wat verbeterd worden. Daar zijn we ook nog zoekende naar. Ik denk dat 

het altijd beter kan”. “In deze gemeente wordt vaak gedwongen om informatie uit te wisselen, 

algemene informatie over: hier zijn wij mee bezig, denk eraan, bel ons. Mensen moeten wel een 

bepaald bewustzijn ontwikkelen. Dit kan door middel van een structureel overleg”. 
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Hoofdstuk 5  Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken uit de resultaten van het onderzoek zodat antwoord 

kan worden gegeven op de hoofdvraag. In de tweede paragraaf wordt in de discussie ingegaan op 

inhoudelijke aandachtspunten en toekomstig onderzoek naar integrale samenwerking binnen 

gemeenten.  

5.1 Conclusie 

Verschillende conclusies kunnen worden getrokken aan de hand van de resultaten in het vorige 

hoofdstuk en de gehouden interviews. Allereerst worden de drie deelvragen, zoals beschreven in 

hoofdstuk 1, beantwoordt.  

In welke mate wordt er integraal samengewerkt binnen Nederlandse gemeenten op de afdeling 

welzijn en werk & inkomen?                           

Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden is informatie verzameld zodat 

bovenstaande deelvraag kan worden beantwoord. Door middel van een enquête onder 117 gemeenten 

in Nederland en door het afnemen van drie interviews binnen Nederlandse gemeenten is veel bekend 

geworden over de mate waarin integraal wordt samengewerkt binnen de gemeenten in Nederland.  

Er is integrale samenwerking binnen de Nederlandse gemeenten aanwezig. Door middel van negen 

stellingen is inzicht verkregen in de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. Alle 

respondenten hebben aangegeven in hoeverre de stelling van toepassing was op de situatie in de eigen 

gemeente door middel van het aankruisen van antwoordcategorieën die uiteen liepen van 1 helemaal 

niet mee eens, 2 niet mee eens,  3 niet mee eens / niet mee oneens, 4 mee eens en 5 helemaal mee eens. 

De gemiddelde mate van integrale samenwerking is op een schaal van één tot vijf 3,39. Er zaten 

uitschieters tussen, de laagste gemeten integrale samenwerking scoort een 1,78 en de hoogst gemeten 

integrale samenwerking scoort een 4,89. Een gecombineerde welzijn, werk & inkomen afdeling scoort 

het hoogst op de integrale samenwerking. Bovendien verschilt de gemiddelde integrale samenwerking 

van deze afdeling significant met de gemeten mate van integrale samenwerking op de afdeling welzijn.  

Van welke factoren hangt de mate van integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten 

af?                                         

Uit het theoretisch kader zijn verschillende factoren achterhaald die van invloed zouden kunnen zijn 

op het realiseren van integrale samenwerking binnen de gemeenten. De zes factoren, de 

organisatiestructuur, de mate van bureaucratisch werken, het inwonersaantal, de politieke kleur van de 

gemeente, de houding van de uitvoerend ambtenaar en het draagvlak onder de medewerkers ten 

opzichte van integrale samenwerking, zijn getoetst aan de hand van verschillende statistische analyses.  
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Geconcludeerd kan worden dat de mate van bureaucratisch werken, de houding van de uitvoerend 

ambtenaar en het draagvlak onder de medewerkers een positief significant effect hebben op de mate 

van integrale samenwerking binnen een gemeente. Verwacht werd dat een lage mate van 

bureaucratisch werken positief van invloed zou zijn op de mate van integrale samenwerking. Deze 

verwachting is niet alleen verworpen maar kan in tegengestelde richting worden bevestigd. Dit 

onderzoek laat zien dat wanneer de mate van bureaucratisch werken binnen de gemeente stijgt, dit een 

hogere mate van integrale samenwerking tot gevolg heeft.  

De houding van de uitvoerend ambtenaar en het draagvlak onder de medewerkers zijn factoren die, 

zoals verwacht, een significant positief effect hebben op de integrale samenwerking binnen de 

gemeente. Uit deze significante resultaten kan geconcludeerd worden dat vertrouwen in collega’s en 

een positieve kijk op contacten in het verleden en komende contacten in de toekomst, de mate van 

integrale samenwerking binnen een gemeente versterken.  

Over de relatie tussen de factor organisatiestructuur en de mate van integrale samenwerking kunnen 

geen eenduidige conclusies worden getrokken. Geen enkele deelnemende gemeente heeft aangegeven 

een matrixorganisatie als organisatiestructuur te hanteren. Daarom is het niet mogelijk om de gestelde 

hypothese te verwerpen of bevestigen en vanuit daar conclusies te trekken. Uit de resultaten van de 

regressieanalyse kunnen wel andere opvallende conclusies worden getrokken. De antwoord categorie 

‘anders, namelijk’ vertoont significante resultaten ten opzichte van de mate van integrale 

samenwerking. Kennelijk zijn er andere organisatiestructuren die wel een positief effect hebben op de 

mate van integrale samenwerking binnen een gemeente. Uit de antwoorden die zijn gegeven op deze 

antwoordcategorie, kan geen eenduidige organisatiestructuur worden achterhaald, en wordt de 

veronderstelling gewekt dat er sprake moet zijn van maatwerk binnen die betreffende gemeenten met 

een hoge mate van integrale samenwerking.  

Uit de analyse van de overige twee factoren, het inwonersaantal en de politieke kleur van de gemeente, 

kan geconcludeerd worden dat deze geen significant effect schetsen ten opzichte van integrale 

samenwerking.  

Leidt een integrale samenwerking werkelijk tot een efficiëntere aanpak voor de kwetsbare 

burger met meerdere problemen aan de onderkant van de samenleving?          

Zoals in het theoretisch kader is beschreven kent integrale samenwerking veel voordelen. Vanuit het 

perspectief van de burger bestaan er eigenlijk alleen maar voordelen. Meerdere problemen worden 

tegelijkertijd aangepakt, er is één contactpersoon en het doel, de participatie verhogen, komt dichterbij 

door een eenduidige aanpak. Mits er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat tussen de kwetsbare burger 

en de gemeente, zal een integrale samenwerking leiden tot een efficiëntere aanpak voor de kwetsbare 

burger. Een mate van bureaucratisch werken zou deze valkuil tegen kunnen gaan. Ook uit de 
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interviews blijkt dat gemeenten een meerwaarde zien in integrale samenwerking binnen de gemeenten. 

Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat integrale samenwerking ervoor kan zorgen dat de 

kwetsbare burger beter wordt ondersteund.  

Nu antwoord is gegeven op de drie deelvragen van dit onderzoek, kan een allesomvattend antwoord 

worden gegeven op de hoofdvraag: 

‘In welke mate bestaat integrale samenwerking van de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen 

binnen Nederlandse gemeenten, van welke factoren hangt de mate van integrale samenwerking binnen 

Nederlandse gemeenten af en leidt dit werkelijk tot een efficiëntere aanpak voor de kwetsbare burger 

met meerdere problemen aan de onderkant van de samenleving?’ 

Geconcludeerd kan worden dat integrale samenwerking aanwezig is binnen de beleidsterreinen welzijn 

en werk & inkomen binnen de gemeente. De mate van integrale samenwerking scoort een 3,39 op een 

schaal van één tot vijf. Er zijn drie factoren die integrale samenwerking binnen de Nederlandse 

gemeenten beïnvloeden, de mate van bureaucratisch werken, de houding van de uitvoerend ambtenaar 

en het draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie ten opzichte van integrale samenwerking. Voor 

alle drie geldt, hoe hoger de factor, hoe hoger de mate van integrale samenwerking. Tot slot blijkt uit 

het theoretisch kader en uit de gehouden interviews dat een goede integrale samenwerking binnen de 

gemeente daadwerkelijk leidt tot een efficiënter beleid en een betere ondersteuning van de kwetsbare 

burger met meerdere problemen.  

5.2 Discussie 

Veel onderzoeken zijn verricht naar samenwerking tussen gemeenten en organisaties. Weinig 

onderzoek is echter verricht naar samenwerking binnen de gemeente of binnen organisaties. Dit 

onderzoek heeft bijgedragen aan een verbeterd inzicht in de mate van integrale samenwerking binnen 

Nederlandse gemeenten, aan inzicht in welke factoren van invloed zijn op het realiseren van integrale 

samenwerking en in het onderbouwen van het idee dat een integrale samenwerking daadwerkelijk 

effectief is voor de kwetsbare burger aan de onderkant van de samenleving. Een aantal bevindingen 

van deze studie komen overeen met het verwachte resultaat en een aantal andere bevindingen voldoen 

niet aan de verwachtingen voorafgaand aan het onderzoek.  

Dit onderzoek kent een aantal pluspunten en beperkingen. Het was lastig toegang te krijgen tot 

medewerkers van de gemeente. Ondanks contacten met de VNG en de LCGW is het niet gelukt om 

via die weg geschikte e-mailadressen te verzamelen. De enquête is verzonden naar alle ‘algemene’ 

info e-mailadressen van alle Nederlandse gemeenten en er is een link gepubliceerd op de 
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internetpagina van het LCGW en op een aantal groepen via de netwerksite LinkedIn. Doordat de 

enquête niet direct is verstuurd naar de onderzoekspopulatie, zijn waarschijnlijk minder medewerkers 

bereikt dan die bereikt hadden kunnen worden wanneer alle e-mailadressen van de afdeling zelf 

beschikbaar waren geweest. Daarnaast was het van belang om zo veel mogelijk respondenten te 

verzamelen en daarom is gebruik gemaakt van een zo kort mogelijke enquête. Het onderzoek heeft 

ondanks deze beperkingen een hoge respons behaald. Ook zijn de deelnemende gemeenten zeer goed 

verdeeld over Nederland. Uit bijna iedere provincie hebben meerdere gemeenten deelgenomen. 

Daarnaast is de verhouding klein, middelgroot en grote gemeenten goed ten opzichte van de landelijke 

verdeling van het totale aantal gemeenten.  

Er moet voorzichtig worden omgegaan met het interpreteren van de resultaten die vanuit de 

regressieanalyse zijn beschreven over de relatie tussen de mate van integrale samenwerking en de 

variabele ‘politieke kleur’. Het bleek lastig om de uiteenlopende politieke coalities te kunnen 

samenvoegen in drie categorieën. Er is getracht om een juiste scheiding aan te brengen maar veel 

lokale partijen konden niet worden meegenomen in deze categorisering. Toekomstig onderzoek zou 

zich kunnen richten op deze lokale partijen en een diepgaander onderzoek starten naar de rol van de 

coalities van de gemeenten ten opzichte van de werkwijze binnen de gemeente. 

Het was interessant om te zien dat de categorie ‘anders, namelijk..’ bij de variabele 

‘organisatiestructuur’ een significant positief effect vertoont met de mate van integrale samenwerking 

binnen gemeenten. Doordat er geen duidelijke organisatiestructuur voortkomt uit de antwoorden die 

onder deze antwoordcategorie zijn ingevuld, wordt gedacht aan gemeenten die een eigen 

organisatiestructuur hebben ontwikkeld die maatwerk betreft voor die gemeente. Toekomstig 

onderzoek zou deze verwachting kunnen toetsen en de verschillende organisatiemodellen door middel 

van een verdiepende analyse met elkaar vergelijken zodat onderzocht kan worden of er een verband 

bestaat met de mate van integrale samenwerking.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van bureaucratisch werken positief samenhangt met de mate van 

integrale samenwerking. Dit was niet de verwachting die werd geschetst vanuit het theoretisch kader. 

Tegenwoordig spreekt men vaak in negatieve zin over het woord bureaucratie en wordt een 

uitvoerende organisatie niet als doeltreffend beschreven. Ook al komt er uit dit onderzoek een positief 

samenhangend verband tussen de mate van bureaucratisch werken en de mate van integrale 

samenwerking, toch is die negatieve lading van het woord bureaucratie ergens vandaan gekomen. 

Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de mate van bureaucratisch werken waarbij 

integrale samenwerking wordt verbeterd. Door diepergaand onderzoek over dit onderwerp kan een 

handvat worden ontwikkeld voor gemeenten om een juiste mate van bureaucratisch werken te creëren.  
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Deelnemende gemeenten hebben veel informatie over de betreffende gemeente ingevuld, de 

gemeentenaam, de afdeling, de functie, de leeftijd, het geslacht, het aantal dienstjaren en het 

opleidingsniveau. Daarom moet rekening worden gehouden met een eventuele vertekening in de 

antwoorden. Respondenten willen wellicht de gemeente goed naar voren laten komen en hebben 

daarom misschien sociaal wenselijk geantwoord. Mede daarom zijn nog enkele interviews gepland om 

een nog realistischer beeld te verkrijgen van de integrale samenwerking binnen gemeenten. Deze 

interviews hebben gezorgd voor een bevestiging van de resultaten die zijn gevonden in de enquête en 

schetsten een realistisch beeld.  

Tot slot zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op de vraag of integrale samenwerking nu 

werkelijk leidt tot een verhoogde participatie in de samenleving. In dit onderzoek wordt de indruk 

gewekt van wel, en door middel van een longitudinaal onderzoek kan deze aanname worden getoetst.  
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Hoofdstuk 6  Aanbevelingen 

Dit onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen aan gemeenten als leidraad om de 

integrale samenwerking binnen de gemeente te verbeteren. Deze aanbevelingen komen voort uit de 

resultaten van het onderzoek en vanuit interviews die zijn gehouden onder een aantal gemeenten in 

Nederland.  

Door integraal samen te werken binnen de gemeente wordt de kwetsbare burger optimaal ondersteund. 

De eerste aanbeveling van dit onderzoek betreft dan ook het advies om binnen de gemeente in te zetten 

op verbetering van die integrale samenwerking. Zorg dat men weet wie welke kennis en 

deskundigheid in huis heeft, bevorder dat medewerkers elkaar opzoeken om zo elkaar te ondersteunen. 

Dit kan bijvoorbeeld door de fysieke afstand tussen medewerkers te verkleinen. Wees er zelf van 

bewust, en draag dit uit, dat integrale samenwerking bijdraagt aan een juiste ondersteuning van de 

kwetsbare burger. De gemeente kan door goed samen te werken een voorbeeldrol vervullen waardoor 

hopelijk andere organisaties waarmee veel wordt samengewerkt, worden geïnspireerd.  

Uit dit onderzoek is gebleken dat bureaucratisch werken een significant positief effect heeft op de 

mate van integrale samenwerking binnen de gemeente. Het blijkt dat uniforme regels en procedures, 

een strakke hiërarchie en weinig wrijvingen op de werkvloer zorgen voor een doeltreffende en 

doelmatige aanpak. Gemeenten wordt dan ook aanbevolen om een juiste mate van bureaucratisch 

werken te vinden. Zorg dat de gemeente het doel heeft om de kwetsbare burger beter te ondersteunen, 

wees bewust dat meer integrale samenwerking dit doel kan bereiken. Ontwikkel een bureaucratische 

manier van werken binnen de gemeente die zich voornamelijk richt op het realiseren van een integrale 

samenwerking en die niet doorslaat in te veel regels en procedures. Waak voor een te hoog 

routinematig karakter, verkokering en hokjesgeest. Laat de kwetsbare burger centraal staan en zorg 

ervoor dat medewerkers elkaar kunnen vinden en ook gebruik maken van deze samenwerkingslijnen.  

De houding van de uitvoerend ambtenaar blijkt ook erg belangrijk bij het realiseren van een integrale 

samenwerking zodat de kwetsbare burger optimaal kan worden ondersteund. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat het vertrouwen onder de medewerkers en een positieve terug-, en vooruitblik over de 

samenwerking onderling, de mate van integrale samenwerking binnen de gemeente stimuleren. Focus 

op een goede onderbouwing bij de uitvoerend ambtenaar, leg uit waarom de focus ligt op integrale 

samenwerking. Zorg dat medewerkers zich  medeverantwoordelijk voor het beleid voelen en hun steun 

geven aan het beleid omtrent integrale samenwerking. Hierdoor zal de mate van integrale 

samenwerking binnen de gemeente worden verhoogd.  
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Om bovengenoemde aanbevelingen te kunnen uitdragen binnen de gemeente, wordt tot slot 

geadviseerd om de kwetsbare burger echt centraal te stellen. Daardoor kan de vraag beantwoordt 

worden: ‘wat is er nodig om deze burger te laten participeren in de Nederlandse maatschappij’. Het 

‘participatiewiel’ betreft een handig hulpmiddel voor een gemeente om de burger centraal te stellen. 

Dit wiel is ontwikkeld door MOVISIE en staat afgebeeld in de bijlage. Het participatiewiel is een 

instrument voor integrale participatiebevordering. Zes doelgebieden van de burger worden in kaart 

gebracht zodat deze weer centraal wordt gesteld. Niet alleen samenhang van activiteiten binnen de 

gemeente wordt daarmee in kaart gebracht, duidelijk wordt ook dat de doelen van de burger vaak 

overlappen binnen de beleidsterreinen van een gemeente.  
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Bijlage 1 De enquête 

Geachte lezer,  

Hierbij wil ik u vragen deel te nemen aan dit onderzoek, dat is uitgezet door de Universiteit Utrecht. In 

veel onderzoeken staat beschreven dat samenwerking binnen gemeenten heel belangrijk is en dat 

daardoor de kwetsbare burger beter kan worden ondersteund. Het blijft echter onduidelijk in hoeverre 

de Nederlandse gemeenten intern samenwerken en welke factoren een integrale samenwerking van de 

afdelingen welzijn en werk & inkomen binnen Nederlandse gemeenten beïnvloeden. Vandaar de vraag 

aan u om mee te werken aan dit onderzoek. 

Om een goed beeld te kunnen schetsen van integrale samenwerking in Nederlandse gemeenten heb ik 

zoveel mogelijk respons nodig. U kunt hiervoor zorgen! Het is wel belangrijk dat u werkzaam bent op 

de afdeling welzijn, de afdeling werk & inkomen  of natuurlijk op een gecombineerde 

welzijn/werk & inkomen afdeling.    

Alle resultaten worden zorgvuldig verwerkt en uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Enkele 

persoonlijke gegevens zijn relevant voor dit onderzoek. U wordt niet benaderd naar aanleiding van uw 

antwoorden en de antwoorden worden onder geen enkele conditie verstrekt aan derden.  

Als dank voor het invullen van de vragenlijst wil ik u graag mijn resultaten aanbieden. De resultaten 

zijn niet alleen relevant voor dit onderzoek maar geven u inzicht in de mate van integrale 

samenwerking binnen Nederlandse gemeenten. Wilt u graag de resultaten van het onderzoek 

ontvangen? Dan verzoek ik u uw e-mailadres aan het einde van de vragenlijst achter te laten zodat ik 

de resultaten met u kan delen.  

De vragenlijst zal 3 minuten van uw tijd in beslag nemen en is in te vullen van 26 april tot 10 mei 

2011. Gebruik de onderstaande link om naar onze online vragenlijst te gaan: 

http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=57651&Anonymous=1&L=2&R=0&H=DCE8B3

E19C8906B70CAA33D9308D7456AF587CF7 

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite!  

Met vriendelijke groet, 

 

Marrit Gouverneur  

P.s. Ben ik bij u aan het verkeerde adres met deze enquête? 

Excuses hiervoor. Zou u, als dit mogelijk is, deze e-mail 

door willen sturen naar iemand die werkzaam is op de 

afdeling welzijn en/of de afdeling werk & inkomen?  

 

Hartelijk dank! 

http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=57651&Anonymous=1&L=2&R=0&H=DCE8B3E19C8906B70CAA33D9308D7456AF587CF7
http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=57651&Anonymous=1&L=2&R=0&H=DCE8B3E19C8906B70CAA33D9308D7456AF587CF7
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Invulinstructie 

Deze vragenlijst zal beginnen met een aantal stellingen. U kunt achter de stelling aangeven in hoeverre 

u het eens of oneens bent met deze stelling. Vult u alstublieft de vragenlijst naar waarheid in. Er is 

geen goed of fout antwoord.  

Vraag 1:  Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen.  

 
Helemaal 

mee oneens 

Mee 

oneens 

Niet mee 

eens, niet 

mee oneens 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

In deze gemeente wordt de aanwezige 

informatie gedeeld onder meerdere 

afdelingen. 

o o o o o 

In deze gemeente wordt de aanwezige 

deskundigheid gedeeld onder meerdere 

afdelingen. 

o o o o o 

In deze gemeente treden verschillende 

afdelingen gecoördineerd op wanneer dit 

mogelijk is. 

o o o o o 

In deze gemeente worden medewerkers van 

verschillende afdelingen ingezet om 

overkoepelende taken gezamenlijk uit te 

voeren.  

o o o o o 

In deze gemeente kennen de beleidsstukken 

van verschillende afdelingen samenhang.  o o o o o 

Tijdens het opstellen van een beleidsstuk 

wordt rekening gehouden met 

beleidsdocumenten van andere afdelingen.  

o o o o o 

De werkwijzen van verschillende afdelingen 

in deze gemeente zijn op elkaar afgestemd. o o o o o 

Er vindt regelmatig contact plaats tussen 

afdelingen over de uit te voeren 

werkzaamheden. 

o o o o o 

Ik ben op de hoogte van de werkzaamheden 

die andere afdelingen verrichten. o o o o o 
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Vraag 2:  Welk figuur geeft de opbouw van uw gemeentelijke organisatie als beste weer? 

Kruis het figuur aan welke het dichtst in de buurt komt. 

O Figuur 1:  De organisatie is opgedeeld aan de hand van verschillende beleidsterreinen.  

 

 

 

 

 

O Figuur 2:  De organisatie is opgedeeld aan de hand van de veronderstelde rollen die een burger aan 

kan nemen in relatie tot de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Figuur 3:  De organisatiestructuur heeft een beperkt aantal diensten met een scheiding tussen de 

sociale en fysieke sectoren.   
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O Figuur 4: De verschillende afdelingen binnen deze gemeente worden met elkaar in een project 

geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O  Anders, de organisatiestructuur van deze gemeente kan beschreven worden als 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………

…………..…………………..…………………..………………….. 

 

Vraag 3:  Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen.  

 

 Helemaal 

mee oneens 

Mee oneens Niet mee 

eens, niet 

mee oneens 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

Voor mij en mijn collega’s gelden 

dezelfde regels en procedures. 

o o o o o 

Het is duidelijk welke regels er gelden 

binnen deze gemeente. 

o o o o o 

Het is duidelijk welke procedures 

gevolgd moeten worden. 

o o o o o 

Het werktempo van deze afdeling kan 

worden beschreven als hoog. 

o o o o o 

Mijn collega’s en ik volgen altijd 

dezelfde regels. 

o o o o o 

Mijn collega’s en ik volgen altijd 

dezelfde procedures. 

o o o o o 

Binnen deze gemeente is het duidelijk 

hoe de hiërarchische verhoudingen 

liggen.   

o o o o o 

Op deze afdeling zijn er weinig 

werkgerelateerde problemen tussen de 

medewerkers. 

o o o o o 
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Vraag 4:  Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen.  

 

 Helemaal 

mee oneens 

Mee oneens Niet mee 

eens, niet 

mee oneens 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

Ik heb vertrouwen dat de keuzes die 

deze organisatie maakt verbeteringen 

met zich meebrengen. 

o o o o o 

Wanneer collega’s een taak van mij 

overnemen, heb ik er alle vertrouwen 

in dat dit goed gebeurt. 

o o o o o 

Ik heb goed contact met collega’s van 

mijn eigen afdeling. 

o o o o o 

Ik heb goed contact met collega’s van 

andere afdelingen. 

o o o o o 

Ik zie geen probleem wanneer ik in de 

toekomst samen moet gaan werken 

met collega’s van andere afdelingen. 

o o o o o 

Ik wil graag in de toekomst meer 

samenwerken met collega’s van 

andere afdelingen. 

o o o o o 

 

Vraag 5:  Stelt u zich eens voor; binnen uw gemeente wordt een integrale samenwerking 

gerealiseerd tussen de beleidsterreinen welzijn en werk & inkomen. Wat zou uw reactie hierop 

zijn?  

 

Geef uw reactie weer op een schaal van 0 tot 10. Het antwoord 0 staat voor ‘ik vind dit 

helemaal geen goede ontwikkeling’ en het antwoord 10 staat voor ‘ik vind dit een hele goede 

ontwikkeling’.  

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

0 =  helemaal geen goede ontwikkeling’            10 = hele goede ontwikkeling’  

      

Vraag 6:  Wat is uw geslacht? 

O Man 

O Vrouw 

 

Vraag 7:  Wat is uw leeftijd? 

………. Jaar 

 

Vraag 8:  Hoeveel jaar werkt u al voor deze gemeente? 

………. Jaar 

 

Vraag 9:  Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? 

O Middelbare school 

O MBO 

O HBO 

O WO 

O Anders 

Tot slot worden nog enkele persoonlijke gegevens gevraagd, die worden gebruikt om storende 

factoren uit het onderzoek te bannen.   
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Vraag 10: Bij welke gemeente bent u werkzaam? 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………………… 

 

Vraag 11:  Wat is uw functie binnen de gemeente? 

O Consulent (Welzijn) 

O Consulent (Werk & Inkomen)  

O Beleidsmedewerker (Welzijn) 

O Beleidsmedewerker (Werk & Inkomen) 

O Leidinggevende (Welzijn) 

O Leidinggevende (Werk & Inkomen)  

O Anders, namelijk 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……

….……….……….……….……….……….……….……….………….……….……………………….. 

 

Wilt u de resultaten van het onderzoek ontvangen?  

O Ja, mijn e-mailadres is ………………………………………………………………………………. 

O Nee ik wil de resultaten niet ontvangen 

 

Heeft u verder nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

 

 

 



                   Masterthesis                         Marrit Gouverneur  30 juni 2011                     90 

Bijlage 2 Topiclijst interviews 

Topiclijst interview voor gemeenten die nog niet integraal samenwerken  

Datum interview:   …………………………………….……………………………………. 

Betreffende gemeente: …………………………………….……………………………………. 

Inleiding: 

- Mijzelf voorstellen en het onderzoek uitleggen.  

- Toestemming vragen voor opname van het gesprek.  

- Informatie van de geïnterviewde: (Gegevens worden niet verstrekt aan derden, wil 

geïnterviewde anoniem blijven in het verslag of mag naam genoemd worden?)  

 

1. Hoe is deze gemeentelijke organisatie opgebouwd? (Organisatiestructuur) 

 

 

 

Naam  

Geslacht   

Leeftijd  

Aantal jaren in 

dienst 

 

Opleidingsniveau  

Functie  

- Aan de hand van afdelingen 

- Aan de hand van logica van de burger (Facilitaire zaken, wijkzaken, stadszaken, 

publiekdienstverlening) 

- Aan de hand van verschillende afdelingen maar de beleidsontwikkeling en uitvoering vindt 

plaats binnen dezelfde eenheid.  

- Verschillende afdelingen werken samen in verschillende projecten 
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2. Kunt u de algemene werkwijze binnen uw afdeling beschrijven? (Mate van bureaucratisch werken) 

 

3. Hoe bevalt deze manier van werken?  

 

4. Hoe lang wordt al gewerkt op deze manier?  

(Bij een korte periode) -> Welke werkwijze werd hiervoor gehanteerd? Waarom is over gegaan tot de 

huidige werkwijze?  

(Bij een lange periode) -> Is er al wel eens een andere manier van werken geprobeerd? Zo ja, hoe 

verliep deze en wat vonden de medewerkers ervan?  

5. Zijn er nog punten die verbeterd kunnen worden in de huidige werkwijze?  

CASUS 

Om een goed beeld te schetsen van de werkwijze van deze gemeente wil ik u graag een casus 

voorleggen.  

6.   Stel, er komt een burger aan het loket komt en tijdens het gesprek blijkt dat deze persoon 

meerdere problemen heeft. Deze persoon is langdurig werkloos en heeft flinke schulden, daarbij is de 

gezinssituatie niet stabiel waar de aanwezige kinderen onder lijden en heeft hij of zij psychische 

problemen waardoor het huishouden niet meer op orde is. Welke acties onderneemt deze gemeente 

wanneer deze persoon aan het loket staat? 

Hoeveel mensen werkzaam, welke functies zijn er, zijn er veel regels/procedures, hoog of laag 

werktempo, duidelijke verdeling van taken, weinig problemen op de werkvloer, collega’s hebben 

vertrouwen in elkaar? 
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Uit veel onderzoek blijkt dat een integrale samenwerking bijdraagt aan een efficiëntere aanpak voor 

kwetsbare burgers met meerdere problemen.  

7. Denkt u dat deze gemeente open staat voor het idee om integraal te gaan samenwerken op de 

afdelingen welzijn en werk & inkomen? (Draagvlak en de uitvoerend ambtenaar) 

8.   Onder welke voorwaarden zou u binnen deze gemeente wel integraal willen gaan samenwerken? 

(Voorbeelden van factoren) 

- Een verkleining van de fysieke afstand tussen afdelingen 

- Andere organisatiestructuur 

- Verbetering van de communicatielijnen 

- Vaker overleg tussen managers 

- Draagvlak onder de medewerkers  

- Afstemming van beleid, regels en procedures 

- Anders………………? 

Indien het antwoord is: Nee, wij willen helemaal niet integraal samenwerken, wordt de volgende vraag 

gesteld: Waarom wilt u niet integraal samenwerken?  

(voorbeelden van antwoorden) 

- Fysieke afstand tussen afdelingen, gemeente is verdeeld over verschillende gebouwen  

- De organisatiestructuur (huidige verkokering) 

- Er is geen reden voor aanpassing  

- De gemeente is te groot van omvang 

- De medewerkers zijn zo gewend aan deze manier van werken dat zij waarschijnlijk niet staan 

te juichen.  

- De werkwijze is zo verankerd dat grootscheepse veranderingen veel tijd en geld kosten 

- Anders………………? 

 

Factoren die wijzen op samenwerking:  

- Wordt informatie gedeeld? 

- Is men op de hoogte van elkaars deskundigheid? 

- Treden afdelingen soms gecoördineerd op tijdens een project? 

- Worden overkoepelende taken uitgevoerd door één iemand t.b.v. beide afdelingen? 

- Zijn beleidsdocumenten binnen deze gemeente op elkaar afgestemd? 

- Zijn werkprocessen van afdelingen in deze gemeente op elkaar afgestemd? 

- Hoe vaak hebben leidinggevenden /  managers van alle afdelingen contact met elkaar? 

- Denken jullie dat medewerkers van de afdelingen van elkaar weten welke werkzaamheden 

zij uitvoeren? 
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Topiclijst interview voor gemeenten die integraal samenwerken 

Datum interview:   …………………………………….……………………………………. 

Betreffende gemeente: …………………………………….……………………………………. 

Inleiding: 

- Mijzelf voorstellen en doel van het onderzoek vertellen.  

- Toestemming vragen voor opname van het gesprek.  

- Informatie van de geïnterviewde: (Gegevens worden niet verstrekt aan derden, wil 

geïnterviewde anoniem blijven in het verslag of mag naam genoemd worden?)  

Naam  

Geslacht   

Leeftijd  

Aantal jaren in 

dienst 

 

Opleidingsniveau  

Functie  

1. Hoe is deze gemeentelijke organisatie opgebouwd? (Organisatiestructuur) 

 

 

 

 

- Aan de hand van afdelingen 

- Aan de hand van logica van de burger (Facilitaire zaken, wijkzaken, stadszaken, 

publiekdienstverlening) 

- Aan de hand van verschillende afdelingen maar de beleidsontwikkeling en uitvoering vindt 

plaats binnen dezelfde eenheid.  

- Verschillende afdelingen werken samen in verschillende projecten 
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2. Kunt u de algemene werkwijze binnen uw afdeling beschrijven? (Mate van bureaucratisch werken) 

 

3. Hoe bevalt deze manier van werken?  

4. Hoe lang wordt al gewerkt op deze manier?  

(Bij een korte periode) -> Welke werkwijze werd hiervoor gehanteerd? Waarom is over gegaan tot de 

huidige werkwijze?  

(Bij een lange periode) -> Is er al wel eens een andere manier van werken geprobeerd? Zo ja, hoe 

verliep deze en wat vonden de medewerkers ervan?  

5. Hoe waren de reacties van de medewerkers toen het integraal werken werd ingevoerd?  

6. Hoe verliep het proces tot invoering van het integraal werken? (gelijk draagvlak of ook weerstand, 

lang of kort proces, had men vertrouwen bij invoering?) 

7. Zijn er nog punten die verbeterd kunnen worden in de huidige werkwijze?  

CASUS 

Om een goed beeld te schetsen van de werkwijze van deze gemeente wil ik u graag een casus 

voorleggen.  

8.   Stel, er komt een burger aan het loket en tijdens het gesprek blijkt dat deze persoon meerdere 

problemen heeft. Deze persoon is langdurig werkloos en heeft flinke schulden, daarbij is de 

gezinssituatie niet stabiel waar de aanwezige kinderen onder lijden en heeft hij of zij psychische 

problemen waardoor het huishouden niet meer op orde is. Welke acties onderneemt deze gemeente 

wanneer deze persoon aan het loket staat?  

Hoeveel mensen werkzaam, welke functies zijn er, zijn er veel regels/procedures, hoog of laag 

werktempo, duidelijke verdeling van taken, weinig problemen op de werkvloer, collega’s hebben 

vertrouwen in elkaar ? 
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Afsluitend 

9.   Vanuit uw ervaring, welke punten zijn essentieel om een integrale samenwerking succesvol te 

laten verlopen binnen een gemeente?  

(Voorbeelden van antwoorden) 

- Een verkleining van de fysieke afstand tussen afdelingen 

- Andere organisatiestructuur 

- Verbetering van de communicatielijnen 

- Vaker overleg tussen managers 

- Draagvlak onder de medewerkers  

- Afstemming van beleid, regels en procedures 

- Anders………………? 

Bedankt voor uw tijd. Wilt u de resultaten van mijn onderzoek ontvangen?  

Ja,  het emailadres 

is……………………………………….……………………………………….……………. 

 

 

 

 

Factoren die wijzen op samenwerking:  

- Wordt informatie gedeeld? 

- Is men op de hoogte van elkaars deskundigheid? 

- Treden afdelingen soms gecoördineerd op tijdens een project? 

- Worden overkoepelende taken uitgevoerd door één iemand t.b.v. beide afdelingen? 

- Zijn beleidsdocumenten binnen deze gemeente op elkaar afgestemd? 

- Zijn werkprocessen van afdelingen in deze gemeente op elkaar afgestemd? 

- Hoe vaak hebben leidinggevenden /  managers van alle afdelingen contact met elkaar? 

- Denken jullie dat medewerkers van de afdelingen van elkaar weten welke werkzaamheden 

zij uitvoeren? 
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Bijlage 3  Resultaten One-way ANOVA - afdelingen 

In onderstaande tabel staan de resultaten beschreven van de One-way ANOVA toets met Bonferroni 

om te achterhalen of de verschillende afdelingen een significant verschil hebben in de mate van 

integrale samenwerking ten opzichte van elkaar.  

Note: *p<0.1 

 

In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de afdeling welzijn en de gecombineerde afdeling welzijn, 

werk & inkomen significant verschillen op de mate van integrale samenwerking.  

One-way ANOVA Degrees 

of 

freedom 

F-waarde Significantie  

niveau 

Verschil in 

gemiddelden 

Gemiddelde integrale samenwerking van de verschillende  

afdelingen 

3 2,624 ,054*  

              Resultaten Bonferroni toets  

Welzijn – Werk & inkomen 

Welzijn – Anders, namelijk 

Welzijn – Gecombineerde welzijn, werk & inkomen 

Werk & inkomen – Anders, namelijk 

Werk & inkomen – Gecombineerde welzijn, werk & inkomen 

Anders, namelijk – Gecombineerde welzijn, werk & inkomen 

- -  

> 1 

,677 

,060* 

> 1  

,551 

> 1 

 

-,15652 

-,27530 

-,50672 

-,11879 

-,35020 

-,23141 
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Bijlage 4 De participatieladder 

(Bron: Participatieladder, 2011) 
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Bijlage 5  Het participatiewiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: Houten & Winsemius, 2010, p. 22) 

  


