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1. Samenvatting
Voor het programma Kwaliteit van de samenleving (KvdS) van JSO onderzocht Movisie hoe de
uitvoering van de proeftuinen er uit zag aan de hand van de dimensies organisatie, samenwerking,
burgerparticipatie en betrokkenheid van de deelnemers. Al deze vier dimensies hangen nauw samen
met de positieve waardering die deelnemers aan de proeftuinen geven. De deelnemers zijn van
mening dat verschillende aspecten van organisatie, betrokkenheid, samenwerking en
burgerbetrokkenheid ruim voldoende in de proeftuinen gerealiseerd worden. Zij hebben de overtuiging
dat de gestelde doelen alleen door een gezamenlijke aanpak bereikt kunnen worden. Dat vormt een
belangrijke motivatie en draagt er tevens toe bij dat deelnemers elkaars inbreng waarderen.
De vormen en mate van burgerparticipatie zijn zeer uiteenlopend, van beleidsparticipatie in lokaal
beleid, medevormgeving van de opzet van proeftuinen tot meer regie bij de uitvoering van een nieuwe
werkwijze. Er is een spanningsveld tussen eisen, verwachtingen en rollen van inwoners, professionals
en beleid. Binnen vernieuwingen als de proeftuinen is ruimte en tijd nodig om deze punten te
expliciteren.
Wat is onderzocht met welk doel?
Het programma Kwaliteit van de Samenleving (KvdS) biedt de ruimte om in proeftuinen met
uiteenlopende vernieuwingen aan het werk te gaan op verschillende beleidsterreinen gericht op
participatie, preventie en integrale zorg. Om te weten hoe de beoogde doelen en uitkomsten van de
proeftuinen tot stand komen heeft procesvaluatie plaatsgevonden naar de uitvoering. Hierbij is
nagegaan welke kenmerken van organisatie, samenwerking en betrokkenheid een rol spelen en wat
de waardering voor de proeftuinen is. Burgerbetrokkenheid, tevens beoogd doel van de proeftuinen, is
bij de opzet en organisatie van de proeftuinen apart bekeken: hoe werken inwoners mee aan de
proeftuinen en hoe worden zij daarin ondersteund?
Verder is gevraagd in hoeverre de proeftuinen volgens deelnemers bijdragen aan vernieuwing in het
kader van de transformatie van het sociaal domein. Dit levert voor toekomstige innovaties in het
sociaal domein relevante lessen op over factoren die bijdragen aan het gewenste resultaat.
We hebben met vragenlijsten onder alle deelnemers aan de proeftuinen (inwoners, professionals,
beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders) hun mening over vier dimensies en hun waardering
voor de proeftuinen op twee verschillende tijdstippen in kaart gebracht. Daarnaast hebben wij bij acht
proeftuinen verdiepende interviews met deelnemers gehouden.
Belangrijkste lessen
Voor de organisatie van de transformatie in proeftuinen is inspiratie nodig naast meer formele
aspecten als voldoende ontwikkeltijd en monitoring van het proces: een inspirerend idee dat gedragen
wordt door de deelnemers.
Onmiskenbaar is de betrokkenheid van alle deelnemers groot en voorwaarde voor het welslagen van
de proeftuinen. Gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid bevordert de persoonlijke
betrokkenheid.
Samenwerking slaagt alleen als het belang en de meerwaarde van een gezamenlijk doel duidelijk zijn.
Openheid tussen deelnemers, om te leren van en met elkaar, kan alleen tot stand komen als rekening
wordt gehouden met elkaars belangen en een gelijkwaardige invloed. Dat vraagt helderheid over
rollen en extra inspanning voor betrokken inwoners.
Burgerbetrokkenheid wordt op zeer uiteenlopende wijzen vorm gegeven. Het vraagt grote
zorgvuldigheid het proces helder vorm te geven, de bijdrage en de rol van inwoners te benoemen en
regelmatig te bespreken. Burgerbetrokkenheid vraagt duidelijke investering in aandacht en tijd.
De proeftuinen leveren voor de deelnemers een duidelijke bijdrage aan vernieuwing, gericht op het
beoogde resultaat dat per proeftuin verschillend is. De vernieuwing geldt ook de wijze waarop deze tot
stand komt, met een creatieve aanpak, in een leerproces en met uiteenlopende vormen van
burgerbetrokkenheid.
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Een faciliterende rol om vernieuwing vorm te geven en financiering ervan blijven noodzakelijk.
Organisatie: balans tussen experimenteerruimte en structurering
De organisatie van een proeftuin hangt van de vier dimensies het sterkst samen met de waardering
die deelnemers geven aan de proeftuinen. Daarvoor is een procesmatige begeleiding nodig die een
evenwicht vindt tussen experimenteerruimte en structurering. Er is een grote diversiteit aan
proeftuinen. Waar de proeftuinen klein van opzet zijn, is duidelijk wie de deelnemers zijn. Bij andere
proeftuinen blijkt dit niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor een heldere taak- en rolverdeling.
Regelmatige informatie en communicatie over het verloop en evaluatie ervan leveren hieraan een
noodzakelijke bijdrage. Dit is vooral voor betrokken inwoners bijzonder van belang.
Intrinsieke motivatie èn heldere kaders maken betrokken
Als een proeftuin vanuit de basis, de gewenste resultaten van de deelnemers, wordt vormgegeven
dan is de betrokkenheid groot. Deze wordt versterkt als duidelijk is welke bijdrage van iedereen wordt
verwacht en deelnemers daartoe in staat zijn of worden gesteld door hun organisatie. Ook helderheid
over verantwoordelijkheden en het delen ervan onder alle deelnemers versterkt het eigenaarschap en
vergroot de betrokkenheid. Dit geldt in het bijzonder voor inwoners. Om de betrokkenheid hoog te
houden, is het van belang voldoende vaart in de proeftuinen te houden.
Gezamenlijkheid met ruimte om met elkaar te leren
De basis voor samenwerking in een proeftuin is de noodzaak van een gezamenlijke aanpak om het
beoogde doel te realiseren. Open communicatie, ruimte voor experimenten en een lerende cultuur
met waardering voor ieders inbreng en ruimte voor reflectie horen daarbij en vormen de basis voor
vernieuwing.
De rol van opdrachtgever wordt gewaardeerd en is onmisbaar. In de praktijk is deze echter niet altijd
duidelijk.
Burgerbetrokkenheid is maatwerk
De proeftuinen laten een grote diversiteit aan burgerbetrokkenheid zien. Burgers denken of beslissen
mee, nemen eigen initiatieven en realiseren die, hebben de regie of het eigenaarschap bij uitvoering,
of dragen bij als ervaringsdeskundigen. Deze verschillende vormen zijn goed bruikbaar voor
vernieuwingen en kunnen vroegtijdig worden ingezet. Inwoners kunnen enthousiast zijn voor het
realiseren van eigen ideeën en lopen dan soms op tegen een weerbarstige realiteit waardoor het
enthousiasme wegebt. Inwoners hebben niet allemaal de vaardigheden, de contacten en kennen niet
alle wegen en dan is het nodig om met elkaar te kijken wat nodig is in ondersteuning. Dat vergt in
iedere situatie een aanpak op maat, met soms meer verantwoordelijkheid bij de inwoner, soms bij de
professional of gemeente. Het vergt tijd, helderheid in communicatie en in processen en voldoende
ondersteuning om die burgerbetrokkenheid te realiseren. Het vraagt van professionals maatwerk en
het balanceren tussen ruimte bieden en ondersteunen. Burgerbetrokkenheid is kwetsbaar niet alleen
in werving en facilitering, maar ook in onderhoud en behoud van betrokkenheid.
Vernieuwing en borging
Deelnemers aan de proeftuinen ervaren het over de eigen grenzen kijken en samenwerken met
deelnemers uit andere domeinen en disciplines en van inwoners of cliënten als vernieuwend
perspectief. Daarom zijn vernieuwende werkvormen gebruikt om de proeftuinen zelf vorm te geven,
inwoners te betrekken en kennis te delen. Beweging vanuit de basis van professionals gericht op
collegiale, laagdrempelige hervorming van de dagelijkse praktijk werkt goed voor vernieuwing. Er is
eigenaarschap nodig om het proces van vernieuwing te bewaken en te faciliteren. Om resultaten van
de proeftuinen te borgen is een blijvende investering nodig in het bieden van ruimte voor vernieuwing
en middelen vanuit alle betrokken partijen: het lokale beleid, organisaties, professionals en inwoners.
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2. Inleiding
2.1 Transformatie en programma Kwaliteit van de samenleving

1

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en
werk, de ‘drie decentralisaties’. Deze decentralisaties geven invulling aan een veranderende
maatschappij, van verzorgings- naar participatiesamenleving. Centrale thema’s daarbij zijn
participatie, preventie, langer thuis, en integrale of ‘levensbrede’ aanpak bij uiteenlopende
problematieken. Gemeenten onderschrijven de beweging om meer taken van het sociaal domein
onder te brengen bij de lokale overheid, omdat die het dichtst bij de burgers staat. De gemeente krijgt
met deze nieuwe wetten de ruimte om binnen het sociale domein verbindingen te leggen die
noodzakelijk zijn voor een effectief en efficiënt beleid, waarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid
en de participatie van burgers centraal staat (Memorie van toelichting Wmo, 2015). Gemeenten
kunnen binnen de kaders van de wet dus zelf vorm geven aan de invulling van deze nieuwe taken om
zoveel mogelijk maatwerk te bieden. De duurzame invulling van deze taken en de precieze rol van de
gemeente, inwoners en professionals daarin, zijn nog sterk in ontwikkeling.
Het programma Kwaliteit van de Samenleving (KvdS) wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.
In het programma worden actuele vraagstukken bij gemeenten en instellingen aangepakt op het
gebied van meedoen (participatie), preventie, langer thuis, en integrale aanpak. Het programma wordt
ondersteund door JSO, een kennis- en adviesbureau werkzaam in het sociale domein. JSO
ondersteunt met subsidie van de provincie Zuid-Holland het programma KvdS met kennis en advies
en neemt de rol in van verbinder, inspirator, coördinator en organisator. Verschillende partijen die
elkaar kunnen aanvullen bij een integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken worden in
dit programma door JSO verbonden. Op deze manier wordt getracht de decentralisaties te borgen
voor de toekomst en de vernieuwing in taken en verantwoordelijkheden (transformatie) concreet vorm
te geven. In het programma komen vragen aan de orde als:
‘Hoe match ik de behoefte van de inwoner met een innovatief zorgarrangement?’, ‘Hoe
professionaliseer ik het sociaal wijkteam?’, 'Hoe verbind ik informele en formele zorg?’ en ‘Hoe creëer
ik nieuwe duurzame participatienetwerken rond inwoners met een beperking, die thuis willen blijven
wonen?’ Maar ook op strategisch niveau spelen vraagstukken als verschillende bestuursculturen en
het ontschotten van de verschillende domeinen rond participatie en gezondheid van inwoners met een
beperking. Deze vraagstukken worden binnen het programma KvdS aangepakt in zogeheten
proeftuinen. Een proeftuin is volgens de omschrijving van de JSO website een project
- waar met meerdere partners wordt samengewerkt,
- aan een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk,
- dat beleid, uitvoering en de samenleving verbindt,
- oorspronkelijke sectoren overstijgt,
- en een concreet, deelbaar en duurzaam resultaat oplevert voor de inwoner van Zuid-Holland.
2.2 Evaluatie Kwaliteit van de samenleving en de proeftuinen
JSO heeft de evaluatie van het programma Kwaliteit van de samenleving en de proeftuinen laten
uitvoeren door Movisie, het NIVEL en het Verwey-Jonker Instituut. Movisie heeft de procesevaluatie
naar de uitvoering van de proeftuinen op zich genomen, het Nivel de bestuurlijke evaluatie en
betrokkenheid en het Verwey-Jonker Instituut heeft de effecten van de proeftuinen onderzocht.

1

Wie het eindrapport Samen innoveren heeft gelezen kan hoofdstuk 2.1 en 2.2 overslaan.
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De evaluatie heeft geresulteerd in een gezamenlijk eindrapport getiteld Samen innoveren, Eindverslag
evaluatieonderzoek Programma Kwaliteit van de Samenleving (Verwey-Jonker Instituut, Movisie,
Nivel, 2017), en een deelrapport van elk instituut 2.
2.3 Procesevaluatie uitvoering van de proeftuinen
De procesevaluatie die Movisie heeft uitgevoerd betreft de uitvoering van de proeftuinen. De evaluatie
biedt inzicht in belemmerende en bevorderende factoren en laat zien in hoeverre randvoorwaarden
die voor een succesvolle uitvoering nodig zijn volgens de deelnemers zijn gerealiseerd. Deze
procesevaluatie richt zich op de operationele kant van de proeftuinen, waarbij projectleidersadviseurs, beleidsmedewerkers, uitvoerders en inwoners (samen ‘deelnemers’) betrokken zijn.
De voorliggende procesevaluatie is gebaseerd op de gegevens van de gezamenlijke proeftuinen en
gaat niet in op het proces in de afzonderlijke proeftuinen. De verschillende proeftuinen zijn beschreven
in een separate uitgave van JSO 3. Een korte impressie van enkele proeftuinen:

Inzet ervaringsdeskundigheid (ExpEx) Midden-Holland (nr. 16)
Met de inzet van ervaringsdeskundigheid wil ExpEx (Experienced Experts) jongeren die met
jeugdhulp te maken hebben (preventief) ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid.
Een ervaringsdeskundige kan een belangrijke rol vervullen in het verbinden van de leefwereld van
de jongeren en de systeemwereld van de hulpverlening.
Jongeren met ervaring in de jeugdhulp worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Samen met
eerder getrainde jongeren vormen zij de flexpool van ervaringsdeskundigen voor Midden-Holland.
Deze jongeren kunnen worden ingezet bij instellingen voor jeugdhulp in Midden-Holland om
voorlichting te geven aan cliënten en professionals, als luisterend oor of maatje voor jongeren of
om hulpverleners te adviseren vanuit cliëntperspectief. Ervaringsdeskundigen nemen ook deel
aan bijeenkomsten van de gemeente over jeugdhulpbeleid.

Kleuters in Delfshaven (KID) (nr. 14)
KID is laagdrempelige vraaggerichte ondersteuning aan leerkrachten op maat om kinderen met
probleemgedrag te begeleiden. De pilot omvat het opzetten van onderwijs- en zorgarrangementen
voor kleuters, en het vaststellen of deze arrangementen werken. Ouders praten mee binnen het
KID-traject dat hun eigen kind betreft. Ouders zijn verder niet bij de opzet van de proeftuin
betrokken.
Vanuit een KID-team bestaande uit jeugdzorgwerker, ambulant begeleider en een leerkracht,
wordt aan leerkrachten en ouders ondersteuning op maat geboden op de basisschool in de eigen
wijk. Jeugdhulp wordt naar school, kind en zo nodig naar ouder(s) gebracht. KID zet snel en
laagdrempelig ondersteuning en advies in op de reguliere basisschool voor leerkrachten, jonge
kinderen en hun ouders. Hierdoor wordt het preventief werken versterkt. Expertise vanuit de
verschillende invalshoeken wordt gedeeld om op die manier van elkaar te leren en frustraties en
faalervaringen bij betrokkenen zo veel mogelijk te voorkomen.

2

C. Leemrijse & M. van Veldhuizen, Loslaten of sturen? Deelonderzoek aansturing proeftuinen van het
programma Kwaliteit van de Samenleving. Nivel, Utrecht, 2017.
M. Stavenuiter, J. van den Toorn & T. Nederland, Voor het evenwicht van kwetsbare inwoners. Deelonderzoek
effectevaluatie van het programma Kwaliteit van de Samenleving , Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 2017.
3 Bundeling proeftuinen Kwaliteit van de Samenleving, JSO, Gouda, 2017.
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Inwoners aan zet in eigen kern en buurt (nr. 21)
Inwoners aan zet in eigen kern en buurt wil stimuleren dat er meer burgerinitiatieven van de grond
komen en dat inwoners eigen talenten en (burger)initiatieven gebruiken, ontplooien en
verduurzamen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat dit betekent voor de werkwijze van TOM in de
buurt om hier optimaal aan bij te dragen.
Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek transitiearena. Hierbij worden twee verschillende
kernen/buurten in kaart gebracht en sleutelfiguren benaderd om deel te nemen aan de
bijeenkomsten. Inwoners kunnen eigen ideeën aandragen en presenteren, met aandacht voor wat
je elkaar kunt bieden, tips, ingangen en faciliteiten. Om uiteindelijk te komen tot verbreding naar
meer inwoners en concreet op te zetten initiatieven. In reflectiebijeenkomsten wordt gekeken naar
wat werkt om netwerkvorming en eigen initiatieven te bevorderen en wat dit betekent voor de rol
van TOM in de buurt.

2.4 Waarom een procesevaluatie?
Zoals gezegd is een procesevaluatie een onderzoek naar de wijze waarop een proeftuin is uitgevoerd:
op welke manier wordt aan het te bereiken resultaat gewerkt, welke randvoorwaarden zijn aanwezig,
hoe verloopt de samenwerking etc.. Met de procesevaluatie onderzoeken we die factoren waarvan op
basis van onderzoek bekend is dat deze kunnen bijdragen aan het gewenste resultaat. Gecombineerd
met een resultaat- of effectmeting geeft een procesevaluatie zicht op zowel de uitkomsten als op de
wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. In deze procesevaluatie stonden de volgende vragen
centraal:
-

Welke factoren in de uitvoering van de proeftuinen leveren een bijdrage aan het gewenste
resultaat?
Wat zijn de ervaringen van deelnemers aan de proeftuinen?
Hoe wordt burgerbetrokkenheid vorm gegeven in de proeftuinen?
Wat zijn leerpunten en bevorderende factoren?

2.5 Onderzoeksdimensies
Er zijn verschillende typen factoren die kunnen bijdragen aan de gewenste resultaten van een
proeftuin. Op basis van onderzoek naar kenmerken van innovaties hebben we voor de
procesevaluatie gekozen voor de drie typen factoren, de onderzoeksdimensies:
- Organisatie van de proeftuin: de opzet van de proeftuin zelf waaronder helderheid over doelen
en deelnemers, duidelijkheid over activiteiten en afspraken, aanwezigheid van middelen en
tijd.
- Betrokkenheid van deelnemers bij de proeftuin, waaronder inschatting eigen bijdrage,
haalbaarheid van verwachte inzet.
- Samenwerking tussen de deelnemers, waaronder afstemming, gelijkwaardigheid,
communicatie, inzet expertise van verschillende disciplines.
Aangezien participatie van burgers (inwoners, cliënten, ervaringsdeskundigen) in de proeftuinen voor
zowel opdrachtgevers als voor JSO een uitdrukkelijke wens en soms zelfs voorwaarde was, is rondom
burgerbetrokkenheid een vierde type factor geformuleerd:
- Burgerbetrokkenheid: de mate en manier van betrokkenheid van inwoners of cliënten bij de
proeftuin en de ondersteuning en informatievoorziening aan inwoners of cliënten.
Tot slot zijn persoonskenmerken gevraagd zodat we de verschillende uitkomsten kunnen relateren
aan de achtergrond van de deelnemers.
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Deze onderzoeksdimensies zijn afgeleid van factoren die belangrijk worden verondersteld binnen
innovaties en implementatietrajecten (Wagemakers et al., 2010; Fleuren et al., 2012; Dittrich et al.,
2014 & Sok et al., 2016) en waarvoor deels meetinstrumenten zijn ontwikkeld. We hebben op basis
van de bestaande literatuur en meetinstrumenten een vragenlijst ontwikkeld om voor te kunnen leggen
aan de deelnemers van een proeftuin. Daarbij hebben we rekening gehouden met de voorwaarden
dat de vragenlijst zoveel mogelijk aansluit bij de verschillende proeftuinen, er gewerkt kan worden met
één instrument en de belasting voor de deelnemers aan de proeftuinen beperkt blijft.
Naast deze dimensies hebben we enkele vragen toegevoegd over vernieuwing en transformatie,
evenals open vragen over mogelijkheden om van de resultaten te leren en te profiteren. Voorts
hebben we de deelnemers gevraagd hun waardering voor de proeftuin waar zij aan deelnemen in een
rapportcijfer uit te drukken, zowel bij de eerste vragenlijst als bij de tweede.
De vragenlijst die in de volgende hoofdstukken is verwerkt is opgesteld in overleg met JSO-adviseurs,
Nivel en Verwey-Jonker Instituut.
2.6 Onderzoeksmethoden
Voor de procesevaluatie hebben we vragenlijsten aan deelnemers van 36 van de 43 proeftuinen
voorgelegd en interviews gehouden met deelnemers van acht proeftuinen.
Respondenten
Bij de uitvoering van de proeftuinen zijn uiteenlopende deelnemers betrokken, het aantal deelnemers
verschilt per proeftuin. Het gaat om de volgende categorieën deelnemers: professionals (uitvoerders),
ambtenaren, inwoners, cliënten, ervaringsdeskundigen, projectleiders en adviseurs. Alle deelnemers
die actief waren bij de opzet en uitwerking van de proeftuin zijn in overleg met en via de projectleiders
betrokken bij de procesevaluatie en hebben de vragenlijsten ontvangen.
Vragenlijsten
Met vragenlijsten monitoren we (kwantitatief) over de volle breedte van de proeftuinen het proces op
de bovengenoemde onderzoeksdimensies. Iedere deelnemer ontving twee digitale vragenlijsten: een
bij de start en een tegen het einde van de proeftuinperiode. Met de vragenlijsten hebben wij aan de
hand van stellingen in beeld gebracht hoe deelnemers bij de start denken over de verschillende
dimensies organisatie, betrokkenheid, samenwerking en burgerbetrokkenheid. Door de vragenlijst te
herhalen zijn we nagegaan of deelnemers in de loop van de proeftuinen anders over deze dimensies
denken.
Na iedere meting zijn de uitkomsten per proeftuin teruggekoppeld aan de projectleider van de
proeftuin, om zo een indicatie van sterke en minder sterke kanten op de verschillende aspecten te
laten zien en een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de
proeftuin.
Van de 36 proeftuinen uit het onderzoek hebben deelnemers van 29 proeftuinen de eerste vragenlijst
ingevuld. De tweede vragenlijst vulden deelnemers van 30 proeftuinen in. Dit zijn deels dezelfde, maar
deels ook andere proeftuinen: 25 proeftuinen ontvingen beide vragenlijsten. Bij 4 proeftuinen bleek het
niet passend in het proces om nog een tweede vragenlijst voor te leggen, aan 5 andere proeftuinen is
vanwege hun late start slechts eenmalig een vragenlijst toegezonden. Bij 2 proeftuinen was het niet
mogelijk om vragenlijsten voor te leggen. In deze gevallen zijn telefonische interviews gehouden met
de projectleider van JSO om meer zicht te krijgen op het verloop van de uitvoering van de betreffende
proeftuinen.
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Respons vragenlijsten
Voor de eerste vragenlijst zijn bij benadering 337 deelnemers uitgenodigd. De respons bestond uit
215 respondenten (26 vanuit gemeente, 114 vanuit een organisatie, 2 ZZP’ers, 25 inwoners of
cliënten, 8 anderszins betrokkenen en 40 vanuit JSO (JSO-adviseur of tijdelijk verbonden aan JSO).
Niet iedere proeftuin had eenzelfde aantal deelnemers. Van de ene proeftuin vulden veel deelnemers
de vragenlijst in, van de andere minder, uiteenlopend van 2 tot 21 respondenten.
Voor de tweede vragenlijst zijn bij benadering 345 deelnemers uitgenodigd. De respons bestond nu uit
185 respondenten (19 vanuit gemeente, 113 vanuit een organisatie, 4 ZZP’ers, 15 cliënten / inwoners,
7 anderszins betrokkenen en 27 vanuit JSO). Het aantal respondenten per proeftuin varieert van 2 tot
14 deelnemers. In enkele gevallen is de tweede vragenlijst voorgelegd aan deelnemers die de eerste
vragenlijst niet hadden beantwoord, omdat zij bijvoorbeeld niet vanaf het begin bij de proeftuin waren
betrokken.
In een aantal proeftuinen bleek het voor projectleiders lastig te definiëren wie precies deelnemers aan
de proeftuin zijn. Waar in de ene proeftuin heel duidelijk een bepaalde (kern)groep deelnemers is
betrokken, zijn er in de opzet van andere proeftuinen bijvoorbeeld ook betrokkenen in een schil om de
proeftuin heen geplaatst. Deze laatsten zijn of niet benaderd met de vragenlijst of hebben zichzelf
mogelijk niet als deelnemer aan de proeftuin opgevat en niet gereageerd.
Bij de tweede vragenlijst blijven de deelnemers veelal dezelfde mening houden bij de stellingen als in
de eerste vragenlijst. In een aantal proeftuinen vonden deelnemers het soms lastig om zo vroeg in het
proces al iets over de organisatie, samenwerking of burgerbetrokkenheid te zeggen. Een aantal
respondenten geeft ook aan dat zij zich er niet van bewust waren onderdeel van een proeftuin te zijn.
Dit komt deels doordat in de proeftuinen een andere naam werd gebruikt dan ‘proeftuin’. Ook zijn
sommige deelnemers slechts zeer beperkt betrokken. Naarmate de proeftuinen zich verder
ontwikkelen zien we dat deelnemers zich beter een beeld kunnen vormen.
Relatief veel deelnemers geven bij de vragen over de betrokkenheid van inwoners aan dat de stelling
niet van toepassing is of dat zij het antwoord niet weten. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Niet in
alle proeftuinen is er sprake van betrokkenheid van inwoners. Daarnaast zien we dat het voor
deelnemers soms onduidelijk is wie ermee worden bedoeld. Soms zijn inwoners, bijvoorbeeld ouders,
actief betrokken bij de uitvoering van de aanpak die met de proeftuin op poten wordt gezet en niet bij
de opzet en organisatie ervan in de proeftuin.
Interviews
In overleg met JSO, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut zijn acht proeftuinen uitgekozen om
verder uit te diepen door middel van interviews. De selectie van de proeftuinen is gebaseerd op
veronderstelde betrokkenheid van inwoners of cliënten in de uitvoering van de proeftuin (waaronder
ook inzet ervaringsdeskundigheid) en aanwezigheid van (multidisciplinaire) samenwerking. Daarnaast
is gekeken naar variatie in thema’s en aansturingsvormen en ten slotte naar de praktische
realiseerbaarheid van de interviews.
Voor de verdiepende, semigestructureerde interviews is een topiclijst opgesteld om
burgerbetrokkenheid en samenwerking verder uit te diepen; deze dimensies stonden centraal in het
programma Kwaliteit van de Samenleving. Daaraan is het thema borging toegevoegd. In de acht
geselecteerde proeftuinen zijn drie verdiepende interviews gehouden: met de JSO-adviseur, een
uitvoerende professional en een inwoner, cliënt of ervaringsdeskundige.
De interviews zijn woordelijk getranscribeerd en thematisch verwerkt en geanalyseerd. Met de
kwalitatieve data zijn de kwantitatieve data verrijkt en nader geduid.
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2.7 Leeswijzer
De onderzoeksresultaten bespreken we aan de hand van de vier eerdergenoemde
onderzoeksdimensies. Iedere dimensie start met een tabel. Deze tabel geeft de antwoorden weer (in
%) van het totaal aantal respondenten op de stellingen behorende bij de betreffende dimensie. De
eerste regel bij een stelling (1) geeft de antwoorden op de eerste vragenlijst weer, de tweede regel (2)
de antwoorden op de tweede vragenlijst. In enkele proeftuinen is in overleg een vereenvoudigde
vragenlijst gebruikt. Enkele stellingen zijn daarom niet aan alle respondenten voorgelegd; het aantal
respondenten staat er dan apart bij vermeld.
De resultaten van de vragenlijst bespreken we samen met die van de interviews, waarna bij iedere
dimensie de lessen en conclusie volgen. Vervolgens gaan we in op de resultaten van de proeftuinen
als geheel (data-analyse) en de thema’s transformatie en vernieuwing en delen en borgen. We sluiten
af met een conclusie.
Terminologie
- We hebben in de vragenlijsten voor de deelnemers van de proeftuinen de term
burgerbetrokkenheid in plaats van burgerparticipatie gebruikt, omdat burgerbetrokkenheid minder
als beleidsterm overkomt. In dit rapport hebben we het daarom consequent over
burgerbetrokkenheid.
- Deelnemers zijn alle personen die meedoen aan de proeftuin. Dit is een ruime omschrijving die in
de praktijk van de proeftuinen bijvoorbeeld de leden van de projectgroep, klankbordgroep of
werkgroep(en) omvat die de kern van de proeftuin vormen, maar ook deelnemers aan
bijeenkomsten of activiteiten die in de proeftuin zijn gerealiseerd. Het gaat om professionals
(veelal verbonden aan een organisatie), ambtenaren, inwoners, cliënten, ervaringsdeskundigen,
projectleiders en adviseurs.
- Burgers die betrokken zijn bij de proeftuinen doen dit vanuit verschillende rollen, bijvoorbeeld als
inwoners (van een gemeente of buurt), als cliënten of als ervaringsdeskundigen. Overal waar we
in het vervolg ‘inwoners’ schrijven moet ‘inwoners, cliënten of ervaringsdeskundigen’ worden
gelezen.

Movisie, oktober 2017 * Samenwerking en burgerparticipatie beproefd. Deelonderzoek uitvoering proeftuinen

10

3. Onderzoeksresultaten
3.1 Organisatie van de proeftuin

Tabel 3.1 Organisatie van de proeftuin (1 = eerste vragenlijst, n=215; 2 = tweede vragenlijst, n=185)
0%
Het is mij bekend wie nog meer aan de proeftuin deelnemen: 1

10%

4%

20%

8%

2 3%

30%

7%

8%

5%

2 1%

51%

2 2%

8%

16%

Afspraken zijn duidelijk en worden op een begrijpelijke manier vastgelegd: 1 2% 5%

Er is voldoende tijd beschikbaar om de doelen van de proeftuin te behalen: 1 3%
2 2%

De wijze waarop de proeftuin is georganiseerd stimuleert het op gang brengen van vernieuwing: 1 (n=205) 2% 4%
2 (n=181) 2% 6%

helemaal mee oneens

mee oneens

noch mee eens, noch mee oneens
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In de proeftuin is het duidelijk welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de doelen te behalen: 1 1%
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De kennis, ervaring en vaardigheden van de deelnemers vullen elkaar goed aan: 1 1%2%
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Het is mij bekend wat de doelen van de proeftuin zijn: 1 2%3% 5%
2 2% 4%

40%

4%1%

Organisatie van de proeftuin
Om inzicht te krijgen in hoe deelnemers denken over de organisatie van de proeftuinen hebben we
hen 11 stellingen voorgelegd over de opzet ervan. Het gaat daarbij onder andere over de bekendheid
met de doelen van de proeftuin, duidelijkheid over activiteiten en afspraken daarover en beschikbare
tijd en middelen (zie tabel 3.1). De deelnemers waarderen deze stellingen op de eerste vragenlijst
gemiddeld met 3.8 (op een vijfpuntsschaal), bij de tweede vragenlijst bleef dit gelijk.
‘Goede organisatie. Sowieso als ambassadeur duidelijk wat te doen en ook in de verslagen staat
duidelijk omschreven hoever we zijn’
Wij hebben van de vier verschillende dimensies (organisatie, betrokkenheid, samenwerking en
burgerbetrokkenheid) nagegaan hoe deze samenhangen met de waardering van de proeftuin als
geheel die de deelnemers met een rapportcijfer hebben aangegeven. De dimensie organisatie laat
van de vier de sterkste samenhang zien met het rapportcijfer dat deelnemers geven (bij de eerste
vragenlijst gemiddeld 7.4 en bij de tweede vragenlijst 7.1) (zie hiervoor verder hoofdstuk 3.5).
Organisatie-factoren dragen dus sterk bij aan de waardering die deelnemers geven aan de proeftuin
als geheel. Wat kunnen we hier in onderscheiden, wat loopt er goed en wat vraagt aandacht?
Diversiteit in organisatieaspecten
Met 37 gevarieerde proeftuinen met verschillende thema’s en doelstellingen is het niet vreemd dat er
ook een grote diversiteit aan organisatieaspecten is. Zo zijn er verschillen in omvang en samenstelling
van de groep deelnemers aan de proeftuinen. Dit bepaalt mogelijk het zicht dat iemand heeft op de
proeftuin als geheel. Ook kan in een proeftuin van kleinere omvang meer inzicht bestaan in
duidelijkheid over afspraken, gezamenlijke doelen, kennis van elkaar etc. dan in een grote proeftuin.
Daarnaast verschillen de proeftuinen in ontwikkelruimte: de ene proeftuin heeft meer middelen en tijd
ter beschikking dan de andere. Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop proeftuinen worden
georganiseerd.
Bekendheid met doelen, andere deelnemers en bijdragen van hen
Deelnemers zijn grotendeels bekend met de doelen van de proeftuin. Daarnaast vinden zij dat de
kennis, ervaring en vaardigheden van de deelnemers elkaar goed aanvullen en volstaan voor het
halen van de doelen. Dat kunnen zij weten omdat zij veelal bekend zijn met de andere deelnemers
van de proeftuin.
Elke proeftuin richt zich op een specifiek thema waarbij eerst het doel, de gewenste situatie en
vervolgens oplossingsrichtingen verkend worden. Om deze inhoud te ontwikkelen worden kennis over
en ervaring met verschillende gestructureerde methoden gebruikt om tot planvorming te komen. Dat
loopt uiteen van het gebruik van de transitiearena, systematische voorgesprekken, 360-graden
feedback-methode, PDCA-cyclus, interviews, tot literatuurstudie en het verzamelen van effectieve
methoden. Hierbij vindt in een aantal proeftuinen expliciet toetsing bij betrokkenen plaats.
Het is opvallend dat meer dan 10% van de deelnemers aangeeft niet bekend te zijn met wie er nog
meer aan de proeftuin deelnemen. Mogelijk speelt hierbij een rol dat deelnemers binnen een proeftuin
niet betrokken zijn bij alle onderdelen in een proeftuin of bij alle bijeenkomsten en daarom geen zicht
hebben op de proeftuin als geheel en de andere deelnemers.
Een derde van de deelnemers geeft aan dat niet of niet helemaal duidelijkheid is welke activiteiten
moeten worden uitgevoerd om de resultaten te behalen.
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Wij hebben de deelnemers gevraagd in eigen woorden aan te geven wat zij het belangrijkste doel van
de proeftuin vinden. Een groot aantal deelnemers formuleert het belangrijkste doel in termen van een
gewenst eindresultaat voor de doelgroep: dat wat je daadwerkelijk wilt bereiken voor en met de
doelgroep. Omdat de proeftuinen zo divers zijn is dit voor iedere proeftuin weer verschillend. Dat de
doelgroep hier zelf een belangrijke of zelfs onmisbare rol in speelt (‘regie terug naar cliënten’,
‘inwoners aan zet’) wordt hierbij vaak genoemd. Andere deelnemers geven juist veeleer procesdoelen
aan, zoals betere samenwerking, werken aan kwaliteitsverbetering, draagvlak binnen organisaties of
partners met elkaar in verbinding brengen. Een aantal deelnemers benoemt ook expliciet het karakter
van een ‘proeftuin’, waarin het experimenteren en vernieuwen juist als belangrijkste doel geformuleerd
wordt. Ook binnen één proeftuin kunnen de antwoorden van de deelnemers variëren.
‘Komen tot een gezamenlijk inzicht over en een vernieuwend, passend aanbod van preventie en
vroegsignalering, aansluitend bij de nieuwe visie die we met elkaar omarmd hebben.’
‘Nieuwe manieren vinden om met de doelgroep te werken’.
‘Partners met elkaar in verbinding brengen die regulier niet met elkaar in overleg zijn’.
Samenstelling
De samenstelling van de groep partners of deelnemers verschilt uiteraard en is veelal goed: zeer
breed als het nodig is of waar nodig en mogelijk beperkt.
‘Zo mooi heb ik het nog niet gezien. Zo breed …Grote vernieuwing, spannend.’
Bij een van de proeftuinen is er duidelijk voor gekozen om juist weinig organisaties te betrekken omdat
de proeftuin erop gericht was de diversiteit juist bij inwoners te zoeken.
‘Je moet juist de burgers bereiken en zo min mogelijk organisaties erbij benoemen, dat is dan eigenlijk
helemaal niet zo belangrijk’. ‘We hebben wel geprobeerd veel verschillende typen mensen binnen te
halen’.
Bij andere proeftuinen worden soms partners gemist die bij de realisatie een rol kunnen spelen, onder
andere wanneer diverse sectoren binnen het sociaal beleid een bijdrage kunnen leveren. Binnen het
tijdsbestek van de proeftuin heeft een enkele proeftuin dit aan het slot opgepakt. Een andere proeftuin
zou veel te breed worden wanneer vanaf het begin alle mogelijke partners worden betrekken. Dat
wordt in de uitvoering, wanneer de cliënt aangeeft de voorkeur te geven aan een bepaalde aanbieder,
alsnog uitgezocht en mogelijk gemaakt. Een derde proeftuin is weliswaar tevreden over de
samenstelling bij de start, denkt tegelijkertijd verder en zou, om nog meer preventief te kunnen werken
en in geval van complexe problemen, andere partners willen betrekken.
In een enkele proeftuin wordt een belangrijke partner als de gemeente gemist als deelnemer in de
proeftuin, ook al loopt deze proeftuin verder zeer naar wens. In dit geval gaat het er om draagvlak te
creëren zodat de resultaten en toekomst van de proeftuin in het gemeentelijk beleid mee genomen
worden en geborgd worden.
Proces en structuur
De organisatie van de proeftuinen vraagt een procesmatige en structurerende begeleiding. Uit de
interviews blijkt dat de JSO-adviseurs hierin een prominente rol hebben gespeeld. Ze dragen bij aan
structuur door te verhelderen welke vraag centraal staat in de proeftuin, door de inrichting en
vormgeving van de proeftuin. Ze dragen bij aan het proces door het betrekken en inspireren van de
deelnemers en de zorg dat de verschillende deelnemers en activiteiten op elkaar afgestemd blijven.
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Dat geldt ook voor de voorbereiding van de tijdsplanning en realisatie van de activiteiten van de
proeftuin.
‘We zijn net gestart, de projectleider van JSO brengt overzichtelijk in kaart wat te doen en er worden
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd zodat er kennis wordt uitgewisseld’
‘De organisatie van de proeftuin is duidelijk, goed verwoord en opgezet. De rollen binnen de proeftuin
zijn duidelijk verdeeld wat er voor zorgt dat er geen miscommunicatie is’
Uit de vragenlijsten blijkt dat deelnemers soms juist deze elementen missen. Zij zoeken meer
duidelijkheid, hebben behoefte aan (meer) kritische reflectie, hebben de wens tot meer concrete
plannen en afspraken of hebben behoefte aan heldere terugkoppelingen en voortgangsrapportages.
‘Ik heb het nodig dat ik (opnieuw) word meegenomen in de (organisatie en uitrol van de) proeftuin om
weer aan te kunnen sluiten. Ik heb helaas de feeling ermee ergens verloren’
De vormgeving van de samenwerking blijkt van belang, want ook als de juiste partners zijn betrokken
is niet altijd voor alle deelnemers duidelijk hoe de proeftuin in elkaar steekt. Dit speelt vooral bij een
aantal deelnemende inwoners. Enkele proeftuinen hebben er veel aandacht aan besteed om dat te
verduidelijken en visueel te maken.
Ook is niet bij iedereen duidelijk welke activiteiten plaatsvinden of ontbreekt het overzicht en is er een
wens om dit te verbeteren door meer onderlinge afstemming en evaluatie. Er zijn verschillende
proeftuinen die evaluatie van het verloop duidelijk vorm geven en er vervolgens ook naar handelen, zo
blijkt uit de interviews. Dat gebeurt door evaluatie duidelijk te agenderen en bijvoorbeeld ook de rol
van kritische meedenker te organiseren door de inzet van ervaringsdeskundigheid of deelnemers met
inbreng van vernieuwend denken bij een proeftuin te betrekken.
‘Als zij trajecten afronden dan evalueren zij, of dan vragen zij aan de ouders eigenlijk een
belevingsvragenlijst van; heeft het geholpen en dergelijke? En dat vragen wij nu ook aan leerkrachten
om het traject te evalueren van, nou, om daar te kijken van; hoe kunnen we daarin leren?’
Verschillende deelnemers benadrukken het belang van een systematische werkwijze op hoofdlijnen
en als uitgangspunt, die tegelijkertijd ruimte biedt voor maatwerk en een flexibele en creatieve inzet.
Dat geldt zowel voor de organisatie van de proeftuin zelf als voor de werkwijze die bij verschillende
proeftuinen ontwikkeld wordt.
Kleine, haalbare en zichtbare stappen noemen deelnemers als motiverend, wat niet in tegenspraak is
met gewenste vernieuwing. ‘(…) denk groot en begin klein. Het begint met een creatief idee of een
goed plan (…)’
Inspiratie, structuur en tijd bij verloop proeftuin
Deelnemers benadrukken regelmatig hoe inspirerend het traject is, ze ervaren positieve energie en
enthousiasme. Ook benoemt een aantal deelnemers constructief overleg, duidelijkheid, het op orde
brengen van een basis en het tot stand brengen van een brede coalitie aan (samenwerking)partners,
de timing van activiteiten of de werkvorm als positieve elementen.
Bij de tweede vragenlijst leggen de deelnemers met betrekking tot organisatie verschillende accenten.
Een aantal deelnemers benadrukt hun positieve ervaringen met de organisatie van de proeftuin:
duidelijke doelen, goede afstemming, strakke organisatie, structuur en concrete afspraken en
handvatten.
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‘Ik vind dat de taak van de projectleider heel goed wordt uitgevoerd. Zij is duidelijk, verbindt en
evalueert en stimuleert en zorgt voor duidelijke afspraken die een volgende vergadering behaald
moeten worden’
Tijd en middelen blijven een rol spelen voor de proeftuin als geheel. Deelname aan de proeftuin vraagt
soms een tijdsinvestering die moeilijk te realiseren is naast het reguliere werk, en de looptijd van de
proeftuin lijkt voor een aantal deelnemers te kort om de resultaten van de proeftuin te kunnen
bereiken. De praktijk verandert niet zo snel als de tijd die gepland staat voor het realiseren van doelen
binnen de looptijd van de proeftuin. Om daadwerkelijke verandering en verankering te realiseren is
meer nodig dan binnen de proeftuinen haalbaar is, al geven sommige deelnemers wel aan dat de
eerste stappen zijn gezet.
‘Momenteel is de proeftuin nog een project. Lange termijn inbedden en borgen in het gehele
transitielandschap vraagt veel meer tijd en betrokkenheid, en bereidheid van alle partijen om net
buiten de eigen (wettelijke) kaders te denken en handelen….. Dat omdenkproces is niet in een jaar te
realiseren…. Dat oude denken beïnvloedt de beeldvorming, en daardoor soms ook de (interne)
ontwikkeldiscussies.’
‘De proeftuin heeft duidelijke doelen en er is voldoende afstemming met interne collega’s en de
projectleider. De haalbaarheid van de doelen is helaas ook onderhevig aan de realiteit en
werkelijkheid. Met de proeftuin is er een impuls gegeven en is de urgentie van het vraagstuk duidelijk.
Of het haalbaar is een duurzame formule te realiseren binnen de gestelde termijn is echter de vraag.’
‘Het proeftuinaspect vind ik niet goed uit de verf komen. Er is te weinig tijd voor het verkennen van
andere modellen et cetera.’
Lessen
Inspiratie en vernieuwend denken
Een proeftuin begint bij een duidelijk en gemeenschappelijk doel, een inspirerend idee dat gedragen
wordt door de deelnemers. Tegelijkertijd gaat het erom de juiste partners te vinden voor dat
inspirerende idee en een proeftuin zo samen te stellen dat alle relevante partners betrokken zijn.
Vernieuwing realiseren kan ook door burgerbetrokkenheid en ervaringsdeskundigheid duidelijk te
organiseren of door mensen met vernieuwende inbreng als deelnemer te betrekken ten behoeve van
reflectie en inspiratie. Dit vraagt om investeringen aan de voorkant van het proces van vernieuwing.
Flexibiliteit én structuur
Uit de proeftuinen blijkt dat het lastig is om een goed evenwicht te vinden tussen de nodige en
gewenste experimenteerruimte en flexibiliteit en de helderheid in doelen, aanpak en structuur die
nodig is voor het realiseren van de doelen, voor de juiste samenstelling en voor de juiste en betrokken
inzet van deelnemers. Beide aspecten (ruimte én structuur) zijn belangrijk. In een aantal proeftuinen is
duidelijk ruimte genomen voor het ontwikkelen van een innovatieve aanpak (met burgers centraal)
binnen het kader van een heldere doelstelling en aanpak (met ruimte voor eigen inbreng deelnemers).
Andere proeftuinen zijn gaandeweg ingevuld en terugkijkend is daar veel tijd mee gemoeid geweest
en zijn een aantal vervolgacties niet gerealiseerd. In beide gevallen is het belangrijk om de
samenstelling van deelnemers aan proeftuinen zorgvuldig en passend bij de doelen van de
proeftuinen te kiezen en blijvend aandacht te houden voor een werkbare mix. Juist in deze mix en
flexibiliteit van ruimte en structuur is de rol van de procesbegeleider van belang die dit coördineert en
vorm geeft.
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Evaluatie
In het ontwikkelingsproces van een proeftuin is het nuttig om regelmatig na te gaan of organisatie,
betrokkenheid en samenwerking naar wens verlopen. Dat kan door evaluatie duidelijk te agenderen
en iedereen mee te nemen in wat er gebeurt binnen de proeftuin.
Looptijd
Een proeftuin heeft voldoende tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Er moet rekening worden
gehouden met een startfase, tijd voor uitwerking en aansluiting bij processen in de praktijk.
Tegelijkertijd is het voor de deelnemers wenselijk dat duidelijk is wat de planning en tijdsverloop is
zodat verwachtingen daaromtrent voor iedereen helder zijn.
Conclusie
Er is een relatie tussen de organisatie van de proeftuinen en de waardering ervan, net als de andere
dimensies (betrokkenheid, samenwerking en burgerbetrokkenheid). Organisatie laat van deze vier de
sterkste samenhang zien met de waardering.
De lessen laten zien dat inspiratie, een vernieuwend en aansprekend idee dat deelnemers kan
binden, bijdraagt aan het welslagen van de proeftuinen, naast experimenteerruimte en structuur en
een evenwicht tussen deze laatste. Monitoring van het verloop van een proeftuin is nuttig en nodig.
Vernieuwing komt tot stand door inbreng van gedachtegoed vanuit verschillende perspectieven; dit
vraagt de ontwikkeltijd.
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3.2 Betrokkenheid deelnemers individueel

Tabel 3.2 Betrokkenheid deelnemers (1 = eerste vragenlijst, n=205; 2 = tweede vragenlijst, n=179)
0%

10%

Ik weet welke bijdrage (activiteiten) van mij in de proeftuin wordt verwacht: 1 1% 8%

2
Ik heb voldoende tijd om de activiteiten die van mij worden verwacht uit te voeren: 1

30%

2%

10%

4%

14%
15%

Het is voor mij duidelijk wat het resultaat moet zijn van mijn activiteiten: 1 1% 7%
2 1% 8%

2 (n=175) 1% 7%

noch mee eens, noch mee oneens
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14%
42%

12%

16%

4%1%
2%
0%

55%

35%

3%1%

21%

54%

4% 4%

20%

4%1%

49%
44%

4% 1%

42%
48%

6% 1%

34%
56%

6% 2%
26%

38%
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5% 3%

38%

12%

mee eens

5% 3%

18%

47%

18%

5%

51%

16%

19%

5% 1%
8%

54%

11%

6% 3%

13%

42%

13%

9%

5% 1%

42%

41%

Mijn betrokkenheid bij de proeftuin verheldert voor mij de transformatiegedachte: 1 (n=195) 1%3%

4% 3%

11%

49%

2 1% 7%

mee oneens

39%

16%

De resultaten die we met de proeftuin willen realiseren vind ik zelf ook belangrijk: 1 1%
2%

4%1%

25%

28%

2 2% 4%

3%2%

26%

19%

11%

100%

23%

22%

10%

90%

22%

22%

Ik weet bij wie ik terecht kan als ik vragen heb die met de proeftuin te maken hebben: 1 1%2% 4%

2 1%

80%

61%

Ik heb voldoende informatie over de proeftuin om de activiteiten die van mij worden verwacht uit te voeren: 1 1% 7%

Ik kan een waardevolle bijdrage leveren aan de proeftuin: 1 1%

70%

54%

2 1% 8%

2 1%

60%

57%

4% 3%

Ik heb voldoende middelen (denk aan ondersteuning, budget) om de activiteiten die van mij worden…1%

50%
53%

9%

2 1%

helemaal mee oneens

40%

11%

2 1%4%
Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om de activiteiten die van mij worden verwacht uit te voeren: 1

20%

24%

41%
helemaal mee eens

12%
26%

weet ik niet

nvt

5% 1%
3%
7% 1%

Betrokkenheid deelnemers
Over de betrokkenheid van deelnemers bij de proeftuin zijn in de vragenlijsten 10 stellingen
opgenomen (zie tabel 3.2). Is het voor de deelnemers duidelijk welke bijdrage van hen wordt
verwacht, met welk doel en denken zij over voldoende kennis, tijd en informatie te beschikken om hun
activiteiten uit te voeren? Vinden zij de resultaten van de proeftuin zelf ook belangrijk en zien zij in het
licht daarvan hun eigen bijdrage als waardevol?
Deelnemers waarderen de 10 stellingen samen bij de eerste en tweede vragenlijst met gemiddeld een
4.0 (op een vijfpuntsschaal) Dit is erg hoog te noemen en blijft gedurende de looptijd van de proeftuin
voor de meeste afzonderlijke stellingen nagenoeg constant. De betrokkenheid neemt niet toe. Relatief
weinig deelnemers geven als antwoord ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’ op de stellingen die te
maken hebben met betrokkenheid. Degenen die dat wel doen hebben waarschijnlijk (nog) weinig zicht
op wat hun rol binnen de proeftuin precies inhoudt, wat in enkele toelichtingen ook wordt aangegeven.
De dimensie betrokkenheid laat een sterke samenhang zien met de waardering van de deelnemers
voor de proeftuin met het rapportcijfer. Deze samenhang is iets minder sterk dan die van de
organisatie (zie verder hoofdstuk 3.5).
Diversiteit in betrokkenheid van deelnemers
Bij betrokkenheid van deelnemers richten we ons op de eigen betrokkenheid van deelnemers in de
proeftuinen. Dit gaat over hoe iemand daadwerkelijk bij de proeftuin betrokken is en hoe betrokken
iemand zich voelt. De diversiteit in manieren waarop deelnemers betrokken zijn is groot. Dit verschilt
tussen proeftuinen onderling, maar ook binnen proeftuinen. Er zijn deelnemers met een
(tijds)intensieve rol en deelnemers die slechts enkele keren worden geconsulteerd. Deelnemers
hebben een rol als meedenker, ontwikkelaar of zijn uitvoerend, coördinerend of organiserend
betrokken. Zij doen dat vanuit verschillende perspectieven als professional, inwoner, vrijwilliger of
cliënt. Ieder vult vanuit zijn eigen rol en activiteiten in hoe betrokken hij is.
Doelen en middelen
Vrijwel alle deelnemers vinden het resultaat dat met de proeftuin gerealiseerd moet worden zelf
belangrijk. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is niet zonder meer aan te nemen, zeker niet als mensen
worden gevraagd om deel te nemen vanuit hun functie binnen een organisatie.
Daar staat tegenover dat minder dan de helft van de deelnemers vindt dat zij voldoende tijd en
middelen hebben om de activiteiten die van hen verwacht worden uit te voeren. Het is bekend dat, bij
onderzoek naar factoren die de uitvoering van een project beïnvloeden, tijd en middelen vaak negatief
scoren en dat dit niet hoeft samen te hangen met de daadwerkelijk beschikbare tijd en middelen. Het
zegt eerder iets over het gevoel dat mensen hierbij hebben. Sommige deelnemers ervaren het als
problematisch dat de activiteiten voor de proeftuin naast hun andere werkzaamheden komen en zij er
geen extra tijd voor krijgen. Wat de een als intrinsiek onderdeel van het eigen werk ziet kan voor een
collega als extra werkdruk worden ervaren. Ook voor inwoners komen activiteiten voor de proeftuin er
vaak ‘bij’.
Motieven
Bij de toelichtingen op de stellingen rond betrokkenheid geven deelnemers verschillende reacties. Het
merendeel van de deelnemers is enthousiast en vindt het leuk om deel uit te maken van de proeftuin.
Zij zien het belang ervan in of zien het als ‘kans’ en dragen daar graag zelf aan bij.
‘Plezierig om van af het begin (aan de tekentafel) expertise te kunnen inbrengen waardoor vanuit
verschillende perspectieven en doelgroepen zaken belicht worden’.
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Een aanzienlijk deel van de deelnemers geeft aan dat zij zelf een waardevolle bijdrage denken te
(kunnen) leveren. Ook wordt vaak genoemd dat betrokkenheid er toe leidt dat men er zelf van leert ten
behoeve van de eigen werkpraktijk, onder andere door het vergroten van kennis, meer ‘zicht op de
kern’ krijgen en het ontstaan van meer reflectie door deelname. In een enkel geval benoemt een
deelnemer dat zij juist daarom graag eerder betrokken had willen worden.
‘Bij de start vond ik dat we onvoldoende betrokken werden vanaf de werkvloer. Er werd veel bedacht
‘vanachter de tafel’, maar de weerbarstigheid van de praktijk bleef daarbij onderbelicht. Er had mijn
inziens eerder gebruik gemaakt kunnen worden van de kennis en kunde die er al is onder
werknemers’
‘Het is heel prettig om kennis te delen in een multidisciplinair team. Het vergroot je expertise nog
meer. En het zorgt ervoor dat je ook kritisch naar je eigen handelen blijft kijken.’
Er zijn ook deelnemers die wel het belang van de proeftuin inzien, maar worstelen met hoe ze dit waar
kunnen maken. Regelmatig is er een wens om meer bij te dragen dan als mogelijk wordt ervaren,
terwijl er wel verwachtingen zijn gecreëerd rond een te leveren bijdrage.
‘De verschillende petten die ik op heb in mijn werk maken dat ik regelmatig ervaar dat ik meer
betrokken zou willen zijn dan ik waar kan maken.’
Tenslotte zijn er ook deelnemers die zichzelf niet echt als deelnemer zien. Zij zijn bijvoorbeeld een
keer bij een vergadering geweest of hebben incidenteel mee gedacht, maar voelen zich geen
wezenlijk onderdeel van de proeftuin. Enkelen geven ook expliciet aan dat niet duidelijk is wat er dan
van hen wordt verwacht.
Betrokken blijven bij verloop proeftuin
Bij de tweede vragenlijst wordt in de toelichtingen duidelijk zichtbaar dat de proeftuinen verder zijn
ontwikkeld en deelnemers meer kunnen vertellen over hun ervaringen, terwijl hun reacties in de eerste
vragenlijst nog deels was gebaseerd op verwachtingen. Op dit moment, voor de meeste proeftuinen
aan het eind van de looptijd, geven veel deelnemers aan zich betrokken te voelen. Meer dan bij de
eerste vragenlijst geven zij aan dat zij zich serieus genomen voelen en dat hun inbreng wordt
gewaardeerd.
‘Ik voel me bijzonder serieus genomen, mijn input wordt gewaardeerd en ik word goed ondersteund in
de wijze waarop ik die lever.’
‘Door de betrokkenheid bij de proeftuin heb ik mijn sterke punten kunnen gebruiken en heb gezien dat
dit resultaat oplevert en ten goede komt aan de proeftuin en de resultaten die wij hebben willen
bereiken.’
Betrokkenheid vorm geven
Zoals we zien, committeren veel deelnemers zich aan de doelen van de proeftuin. Dit commitment,
weten welke bijdrage wordt verwacht en qua kennis en vaardigheden in staat zijn om die te leveren,
vormen samen belangrijke bevorderende factoren als het gaat om persoonlijke inzet in het proces.
Gebrek aan tijd en middelen voor deelnemers individueel werken belemmerend. Niet alle deelnemers
(iets minder dan 70%) is van mening over voldoende informatie beschikken om de activiteiten uit te
voeren maar 90% weet wel bij wie hij of zij terecht kan met vragen.
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Eigenaarschap
Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en over eigenaarschap bevordert het realiseren van doelen
en helpt om deelnemers betrokken te houden. Met name in proeftuinen waar inwoners worden
gestimuleerd om eigen initiatieven te ontplooien, is het van belang – en tegelijk een uitdaging – om te
voorkomen dat het eigenaarschap teveel bij professionals of de projectleider ligt. De
verantwoordelijkheid wordt snel neergelegd bij de professionals (projectleiders), wat in proeftuinen
waar juist inwoners eigen initiatieven ontplooien niet noodzakelijk productief is. In één proeftuin vinden
de projectleiders zelf dat de verantwoordelijkheid en rol van eigenaar te veel bij hen ligt. Maar er zijn
ook proeftuinen waarbij de betrokkenheid en het enthousiasme van deelnemers zodanig zijn dat
explicitering van eigenaarschap niet nodig is.
Veel deelnemers blijven gedurende de looptijd van de proeftuin duidelijk betrokken, maar in sommige
gevallen geven deelnemers aan dit niet (meer) te zijn, of steeds minder. Redenen die hiervoor
genoemd worden zijn dat er te weinig vaart in zit, het onduidelijk is wat er wordt verwacht, de proeftuin
nog te abstract of te vaag is of dat er een morele verplichting is om meer te doen dan men initieel
verwacht had en waar kan of wil maken. Een enkele keer wordt ook genoemd dat men verwacht dat
juist andere partijen meer betrokken zouden moeten zijn.
‘Toen ik aan deelname begin was ik in de veronderstelling dat het vooral om meedenken zou gaan.
Nu rust een (morele) verplichting op mij om actie te ondernemen, terwijl het mij aan tijd ontbreekt om
dit ook daadwerkelijk te doen. Dat maakt mijn betrokkenheid zeker niet groter.’
Lessen
Betrokkenheid onder voorwaarden van duidelijkheid en mogelijkheid
De ervaringen uit de proeftuinen laten zien dat de betrokkenheid van deelnemers bij de proeftuin
wordt vergroot door hun intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan een vraagstuk dat zij zelf
ook belangrijk vinden. Duidelijkheid over de bijdrage die van hen verwacht wordt en de mate waarin zij
in staat zijn deze te kunnen leveren, bijvoorbeeld vanuit de eigen organisatie, dragen daaraan bij.
Gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap
De persoonlijke betrokkenheid wordt positief beïnvloed als er sprake is van gedeeld eigenaarschap en
gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom is het nodig er voor te zorgen dat de betrokkenheid zo vorm
krijgt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de projectleider of enkele professionals of alleen bij de
inwoners ligt, maar bij alle deelnemers. Dit betekent ook dat deelnemers meegenomen worden in het
proces en regelmatig terugkoppeling ontvangen op acties en beslissingen.
Conclusie
De betrokkenheid van deelnemers is groot. Zij zijn in hoge mate (intrinsiek) gemotiveerd om mee te
doen, maar het is wel van belang dat zij weten welke bijdrage van hen wordt verwacht en dat zij zich
in staat voelen om deze te kunnen leveren. Het lijkt individuele deelnemers niet te ontbreken aan
kennis en vaardigheden, wel aan tijd en middelen. Gedeeld eigenaarschap en gedeelde
verantwoordelijkheid bevorderen persoonlijke betrokkenheid.
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3.3 Samenwerking binnen de proeftuin

Tabel 3.3 Samenwerking binnen de proeftuin (1 = eerste vragenlijst, n=198; 2 = tweede vragenlijst, n=174)
0%

10%

20%

In de proeftuin delen deelnemers onderling in voldoende mate hun kennis en ervaring: 1 1% 9%
10%

De inbreng van alle deelnemers wordt voldoende gewaardeerd en gehoord: 1 2%

10%

5%

13%

De mate van invloed van de deelnemers is naar mijn tevredenheid verdeeld: 1 2%

2 1% 7%

20%
42%

12%

helemaal mee oneens

mee oneens

11%
28%

39%

52%
12%
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helemaal mee eens

22%
weet ik niet

7% 2%
3%

10%
12%

11%
15%

1%
2%

1%
2%

13%

1%
4%

9%

1%

6% 1%

26%
50%

mee eens

2%

6% 2%

34%
50%

12%

6% 2%

11%
23%

47%

noch mee eens, noch mee oneens
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50%

2 1% 6%
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Alleen door de gezamenlijke aanpak kan het doel van de proeftuin gerealiseerd worden: 1 1% 6%

2 (n=171)

12%

45%
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De samenwerking tussen betrokkenen leidt tot een vernieuwende aanpak: 1 (n=188) 2%
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2 (n=171) 1%4%
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7% 2%

9%
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De proeftuin bevordert samenwerking op de lange termijn tussen organisaties: 1 (n=188) 2%
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100%
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De deelnemers zijn het eens over de activiteiten die nodig zijn om de doelen te behalen: 1

80%

50%

18%

12%

De deelnemers zijn het eens over de te realiseren doelen: 1

70%

49%

13%

Er is een open manier van communiceren tussen deelnemers: 1 2%

2 1%

60%

53%

2 2%

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is: 1

50%

16%

Wanneer deelnemers het niet met elkaar eens zijn, komen we hier altijd gezamenlijk uit: 1 3%

2

40%

16%

2 2%

2

30%

nvt

9%

2%

8% 1%

Samenwerking binnen de proeftuin
We hebben deelnemers 11 stellingen voorgelegd om te vragen hoe ze denken over samenwerking.
Stellingen hebben onder andere betrekking op de wijze van communiceren, de verdeling van inbreng
en invloed van deelnemers, het maken van afspraken en het bereiken van overeenstemming over
doelen en activiteiten (zie tabel 3.3). Deelnemers waren het in grote mate eens met de positief
geformuleerde stellingen over de samenwerking aan het begin van de proeftuinen, met een
gemiddelde van 4.0 (op een vijfpuntsschaal). Na verloop van tijd blijft deze nagenoeg even hoog.
Verwacht zou kunnen worden dat deze toeneemt naarmate de proeftuin zich verder ontwikkelt, maar
dit is niet het geval.
Samenwerking hangt evenals de andere dimensies samen met het rapportcijfer, zij het iets minder
sterk dan organisatie (zie hiervoor verder hoofdstuk 3.5). Samenwerkingsfactoren dragen wel degelijk
bij aan de waardering die deelnemers geven aan de proeftuin als geheel. Wat kunnen we bij
samenwerking onderscheiden, wat loopt er goed en wat vraagt aandacht? We beginnen met een korte
schets van de samenwerkingsvormen.
Diversiteit samenwerkingsvormen
De proeftuinen laten een zeer grote diversiteit aan samenwerkingsvormen zien. Er is een rijke
schakering van vormen van samenwerking: tussen formeel en informeel (bij mantelzorg, zorg rond
dementie), tussen professionals en ervaringsdeskundigen (in de jeugdzorg of met jonge moeders),
tussen professionals en inwoners (wijkgericht werken, de organisatie van onderlinge ondersteuning
van inwoners). En verder tussen gemeenten en uitvoeringsorganisatie, gemeenten en inwoners (rond
wonen, autisme, preventief jeugdbeleid) en tussen professionals uit verschillende domeinen
(onderwijs en jeugdhulp, justitie en jeugdhulp). En er is interne samenwerking tussen afdelingen
binnen gemeenten. Soms overlappen deze samenwerkingsvormen ook. Er is dus sprake van
uiteenlopende perspectieven bij samenwerking.
Gezamenlijke aanpak, gezamenlijkheid
Deelnemers scoren relatief sterk bevestigend op de stelling over de noodzaak van een gezamenlijke
aanpak om het doel te kunnen realiseren.
‘De doelen en koers van de proeftuin zijn helder. De uitwerking in activiteiten vraagt om dit
gezamenlijk te blijven bekijken in plaats vanuit de eigen pet van de betrokkenen.’
De deelnemers bevestigen in hoge mate de stelling dat de proeftuin samenwerking op de lange
termijn tussen organisaties bevordert.
‘Belangrijk voor de proeftuin is dat de focus komt te liggen op elkaars talenten ten behoeve van de
klant. Organisatiebelangen positioneren is contraproductief in dit project. Dat vergt van elke
organisatie loslaten, en lef! Het lijkt er op dat dat ook het besef is.’
Er zijn echter ook deelnemers die, ook al vinden zij de samenwerking binnen de proeftuin zelf goed
verlopen, vraagtekens zetten bij de houdbaarheid van de gezamenlijke aanpak op termijn. Kan de
samenwerking zonder facilitator en specifieke financiële ruimte voort blijven bestaan?
‘Ik ben er van overtuigd dat de samenwerking met andere organisatie van groot belang is. Echter het
is voor mij zeer de vraag of zij dit blijven doen als JSO uit beeld is en de gemeente er niet achteraan
zit. Er zal bij lang niet alle organisaties tijd en geld voor beschikbaar zijn.’
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Open communiceren
Er is veel bevestiging voor de stelling dat er voldoende waardering is voor inbreng van alle
deelnemers en de mate waarin zij gehoord worden. Dat komt ook tot uitdrukking in de waardering voor
de open manier van communiceren. Dat is een belangrijk punt. Geïnterviewden maken veelvuldig
melding van de wijze van omgaan met de vertrouwensvraag tussen verschillende soorten
professionals. In verschillende proeftuinen is sprake van een open proces, waarvan de uitkomst niet
op voorhand bekend is. Dan is open communicatie belangrijk.
‘Kijk, als we hier dan gaan starten, moeten we het eigenlijk ook los durven laten (…).. Dat betekent dat
we met zijn allen niet meer moeten stilstaan bij alle risico’s en alle valkuilen die we (…) altijd maken
door alles al in te vullen en alles beter te weten … een beetje alle clichés (…) wat er ook vaak gebeurt
(….) nou moeten we het ook durven, nou is het ook een proces en hebben we elkaar nodig op het
moment dat we in valkuilen trappen en laten we dat met intervisie dan proberen te bespreken, waar
we tegenaan lopen’.
Er is ruimte voor fouten en kritiek, ervaart de betrokken inwoner bij deze proeftuin.
In een andere proeftuin ervaart een betrokken inwoner dat echter niet:
‘[samenwerking] gaat soms moeizaam omdat je nog steeds een beetje naar beneden wordt gedrukt
als ervaringsdeskundige. Soms ook wel eens bij professionals (…), die vinden het soms heel moeilijk
of zijn bang dat we hun taak overnemen… terwijl we er alleen maar zijn om te ondersteunen en te
helpen, wij zijn geen hulpverleners... wij zijn hoopverleners.’
Voor inwoners is onderlinge steun belangrijk:
‘(…) in het begin was het natuurlijk een beetje kennis maken met elkaar en dan hoor je waar iedereen
vandaan komt en persoonlijk is het meer zo geweest dat je toch wel (…) een soort van hecht groepje,
een soort van kleine familie of zo lijkt (…) en ja je streeft naar hetzelfde, dus dan kijk je een beetje
naar met wie heb ik het meeste een klik, of met wie kan ik samenwerken (…)’
Uit veel uitspraken blijkt dat het proces in de proeftuinen open is, waarmee in dit verband wordt
bedoeld dat het proces gaandeweg wordt ingevuld of bijgesteld. In verschillende proeftuinen is hier
veel ruimte voor, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe uitgangspunten en het daarin trainen,
voor een op maat benadering die rekening houdt met verschillende mandaten. Ruimte in het proces
houdt in dat je benoemt wat wel en niet werkt en dat gebruikt als basis voor aanpassingen. Het gaat
dus om de ruimte voor het leerproces. En daarbinnen past ook de inbreng van deskundigheid.
‘Het is met elkaar een voortdurend zoeken. We zijn er niet met alleen deze proeftuin. Samenwerking
en ook vertrouwen in elkaar moet groeien en heeft tijd nodig. Maar er worden mooie stappen gezet.’
Er is ruimte om van elkaar te leren en te experimenteren, waar nodig op maat van de individuele
casus:
‘Iedereen leert van elkaar’ (…) ‘.. wordt het in een verkenning vrij snel duidelijk dat er andere
vraagstukken spelen, dan betrek je de ander’ (…) ‘Want het is altijd maatwerk, maar die routekaart
geeft wel een aantal stappen aan die gezet worden.’
‘omdat we overal maatwerk leveren, kan je niet een strak stappenplan houden (…) dat is zoeken voor
de uitvoerders. Dat is zoeken (…) Met de kennis die ik heb en de knowhow die ik heb, hoe verhoud ik
me dan vervolgens naar alle systemen die betrokken zijn rondom zo een kind?’
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Deelnemers die de samenwerking positief vinden verlopen benadrukken onder andere de kracht en
snelheid die het kan opleveren, het gaandeweg meer op elkaar ingespeeld raken en het gevoel van
gelijkwaardigheid en meer onderling contact.
Delen van kennis, afspraken, invloed
Over het onderling delen van kennis en ervaringen zijn deelnemers (iets) minder te spreken. Dat geldt
ook voor de mate waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van
verantwoordelijkheden en de mate van invloed.
Bij het delen van kennis speelt mee dat bij verschillende proeftuinen partijen betrokken zijn met een
vergelijkbaar dienstverleningsaanbod. Ook al bestaat er een wens tot samenwerking, toch noemen
deelnemers dat er tegelijkertijd sprake is van concurrentie.
Bij sommige proeftuinen is een uitgebreide structuur tot stand gebracht met een duidelijke taak- en
rolverdeling tussen bijvoorbeeld stuurgroep en uitvoering. Bij andere proeftuinen worden de structuur,
de kaders en de afspraken door betrokkenen als minder strak en helder ervaren. Die helderheid kan
binnen een proeftuin voor de diverse deelnemers verschillen. Sommige deelnemers hebben daardoor
verkeerde verwachtingen.
‘Een duidelijke taakverdeling van verwachtingen van elkaar [zijn]niet echt helder (…) bij het vervolg
[en] tijdens het traject ook niet altijd (…).
Ook waar deze verdeling wel helder is, blijven respondenten zelf kritisch nadenken over de juiste
verhoudingen, blijkt uit de interviews.
De mate van invloed is volgens de meeste deelnemers naar tevredenheid verdeeld. Dat geldt ook
voor het oplossen van meningsverschillen. In een enkel geval is het duidelijk de organisatie of de
gemeente die de verantwoordelijkheid heeft voor het bepalen van het beleid binnen de proeftuin. Bij
enkele proeftuinen is er een zeer duidelijke besluitvormende structuur. Inwoners vinden het niet in alle
gevallen duidelijk hoe en door wie beslissingen worden genomen. Zij worden daar niet altijd bij
betrokken.
Bij de uitvoering vindt soms multidisciplinaire samenwerking plaats tussen verschillende domeinen.
Daarbij spelen verschillende verantwoordelijkheden tegelijkertijd. In dat geval moet bij uitstek
onderling overeen gekomen worden hoe deze verantwoordelijkheden gedeeld worden. In een aantal
proeftuinen verloopt dit zeer positief, anderen beleven dit wisselend.
‘Die uitvoerders, die bewegen constant in iets dat zij aan het onderzoeken zijn van: wat is er nou aan
de hand in werelden waar zij geen mandaat hebben?’ ‘Voor de uitvoerders is dat een hele klus
geweest om daar constant in te schakelen en zijn ze er nog niet helemaal uit. Dat maakt ook dat zij in
het begin ontzettend aan het zoeken waren van: wat zijn de kaders?’
‘We proberen zoveel mogelijk samen te werken, maar je ziet dat niet iedereen hierin zijn / haar
verantwoordelijkheid pakt…. Er zijn veel invloedmogelijkheden, maar ze worden niet altijd gebruikt.
Ook is er geen consensus over de activiteiten die we zouden moeten oppakken. We zijn geregeld met
elkaar in discussie om hier vorm en inhoud aan te geven. Dat is goed, want hierdoor worden de juiste
discussies gevoerd en leren we steeds beter samen te werken.’
‘Samenwerking moet gevoed worden door duidelijke besluitvorming. Op het moment dat deze mistig
is, worden standpunten herhaald, komt men terug op eerdere, reeds al besproken zaken et cetera…’
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Voor enkele proeftuinen is het zoeken naar evenwicht. Evenwicht tussen de verschillende onderdelen,
zoals eerder vermeld tussen sturing en uitvoering. Bij andere is het zoeken naar evenwicht tussen
vrijblijvendheid en sturing. Of bij wie het eigenaarschap ligt, bij bewoners of bij de professionals, en bij
welke professional dan.
‘[deelnemers] die andere beelden, ideeën hadden hoe het, ook op het terrein van bijvoorbeeld privacy,
zou moeten verlopen (…) je ook weer even met een nieuwe visie kunt zeggen “we doen het zo, want
dit zijn onze waarden die we daarin terug willen zien” (…) dat vind ik iedere keer een heel lastige,
geïnspireerd vaak ook door het gegeven dat [bepaalde deelnemers] zeggen: ‘jullie zijn het niet, wij zijn
het’. (…) ‘Het is van hen, en wij doen het.’
Rol van opdrachtgevers
Respondenten ervaren de rol van opdrachtgevers verschillend. Enkele opdrachtgevers worden zeer
gewaardeerd om hun betrokkenheid en stimulerende invloed. In verschillende proeftuinen is de
opdrachtgever tevens betrokken bij de uitvoering als een van de deelnemers. Ook dit wordt
gewaardeerd.
‘(… ) soms dan zet ik even die pet [van opdrachtgever] op (…) zo voelt het niet in de uitvoering.’
Enkele anderen ervaren deze dubbelrol van opdrachtgever en mede-uitvoerder juist als onduidelijk.
In een van de proeftuinen heeft de opdrachtgever, op basis van signalen en advies vanuit de
projectleiding, gewerkt aan noodzakelijke bijstelling om deelnemers duidelijk te informeren en te
betrekken bij de proeftuin. Dat heeft goed gewerkt.
In enkele proeftuinen is de rol van de opdrachtgever niet duidelijk. Als de gemeente opdrachtgever is,
blijkt de procesgang binnen het gemeentelijke systeem soms belemmerend te zijn voor de
ontwikkeling van de proeftuin. Dat is het geval als het besluit van het bestuur, de wethouder, niet
duidelijk bij de ambtenaren is terechtgekomen en die dus hun medewerking niet zomaar verlenen. En
omgekeerd kan de besluitvormingsprocedure in de gemeente belemmerend zijn voor een ambtenaar
betrokken bij een proeftuin. Hierdoor kan de vaart en energie uit een proeftuin verdwijnen.
De gemeente is niet altijd opdrachtgever van of betrokken bij de proeftuin. In verschillende proeftuinen
wordt die betrokkenheid gemist en (in de toekomst) wel verwacht. Dat geldt des te meer als er
behoefte bestaat aan financiering en het betrekken van diverse beleidsterreinen. Daar waar
gemeenten wel betrokken zijn, wordt dit wisselend gewaardeerd. Soms positief, zoals blijkt uit dit
citaat.
‘Ja, ik denk dat het voor de gemeente wel goed was. Ik denk dat ze dat ook wel heel goed ervaren
hebben. Alleen weet ik niet wat ze ermee gaan doen.’
‘Ik denk dat de gemeente daar een hele grote faciliterende rol in speelt. Om mensen met elkaar te
verbinden, vragen neer te leggen bij andere onderdelen vanuit de gemeente of andere organisaties.
(…) er zijn tijdens die laatste bijeenkomst [hierover] heel veel afspraken gemaakt (…).’
In geval van financiering door de gemeente wordt ook ondersteuning verwacht.
‘ (…) als je [deze proeftuin echt wilt als gemeente, dan moet je [deze proeftuin] ook uitdragen, dan
moet je [deze proeftuin] ademen.’
Minder positief is het wanneer de actieve interesse van de gemeente wordt gemist of de gemeente
ook inzet op andere initiatieven, wat tot versnippering leidt of het ontbreken van goede verbindingen.
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‘Nou, wat me echt zorgen baart is dat er allerlei [aanbod is] zijn waardoor het weer zo een warboel
was.’
Kleine verschillen in verloop van proeftuin
Bij de tweede vragenlijst blijven de deelnemers veelal dezelfde mening houden bij de stellingen. Over
een aantal stellingen zijn zij iets minder positief. Dat geldt voor de waardering van de inbreng van
deelnemers, hoe wordt omgegaan met meningsverschillen en de mate van invloed die zij hebben.
In de loop van het uitvoeringsproces ervaren deelnemers dat er soms andere invalshoeken en
belangen zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het onvoldoende spreken van elkaar taal, het langs
elkaar heen werken, het ontbreken van consensus of een onevenredige investering of
verantwoordelijkheidsgevoel bij verschillende samenwerkingspartners in de proeftuin.
Lessen
Openheid
Voor een proces van vernieuwing is open communicatie nodig, ruimte waarin geëxperimenteerd kan
worden met maatwerk, bereidheid om open te staan voor kritiek en voor de diversiteit aan inbreng.
Het gaat om het vormgeven van een leerproces. In een aantal proeftuinen is hier zeer nadrukkelijk
ruimte voor en wordt er ook op gereflecteerd. Dat blijkt zeer waardevol te zijn. Voor
ervaringsdeskundigen geldt dat zij in het bijzonder gesteund moeten worden om een eigen rol en
positie te krijgen en te houden. Dat gaat in een aantal proeftuinen heel goed, maar bij andere vraagt
het meer aandacht van de professionals. Voor professionals geldt dat zij voldoende onderling
vertrouwen moeten ontwikkelen en bereidheid om met elkaar het experiment aan te gaan. Die ruimte
bieden vooral de proeftuinen waaraan zeer gemotiveerde professionals deelnemen vanuit een
vernieuwingsbehoefte en een gedeeld doel dat zij belangrijk vinden. Die openheid blijkt uit de ruimte
die proeftuinen bieden om elkaar te leren kennen, ook aan deelnemers uit verschillende geledingen of
organisaties die elkaar voorheen niet tegen kwamen. Dat is op zich al vernieuwend in de
samenwerking.
Belangen, invloed en afspraken
Ook al is er een open cultuur en wordt er samengewerkt in een proeftuin, dan nog kunnen verschillen
in belangen van de samenwerkingspartners een rol spelen. Dat komt meer op de voorgrond te staan
als dat gevolgen heeft voor financiering.
Duidelijke afspraken over taak- en rolverdeling, over sturing en uitvoering werken zeer verhelderend
voor de deelnemers. Als inwoners of ervaringsdeskundigen betrokken zijn vraagt dat extra aandacht.
Het is wenselijk om niet alleen invloed of sturing te verhelderen, maar dit waar mogelijk ook structureel
vorm te geven. Daar waar verschillende disciplines en domeinen in een proeftuin samen komen
(bijvoorbeeld vervoer, school, vrije tijd, jeugdhulp, justitie), is extra aandacht nodig voor afspraken
over invloed, sturing en besluitvorming en duidelijkheid over wie welk mandaat heeft.
Rol opdrachtgevers
De rol van opdrachtgevers wordt heel verschillend ingevuld. Een betrokken, stimulerende rol wordt
uiteraard gewaardeerd. In sommige gevallen blijkt deze te ontbreken. Wanneer gemeentes
opdrachtgever zijn dan blijkt verheldering van hun positie van belang. Besluiten van het bestuur, van
een wethouder, moeten wel duidelijk gedragen worden door de beleidsambtenaren. En wanneer
ambtenaren betrokken zijn bij de uitvoering kan er onduidelijkheid ontstaan over hun rol. De
ontwikkeling en uitkomsten van een proeftuin komen, wanneer verdere gemeentelijke besluitvorming
nodig is, ver van de proeftuin en de dynamiek daarvan af te staan. Deze verhoudingen verdienen
meer helderheid en aandacht.
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Conclusie
Wanneer deelnemers het belang van samenwerking inzien om het doel van de proeftuin te realiseren,
geeft dat een sterke motivatie om gezamenlijk aan de slag te gaan. Wederzijdse inbreng wordt dan
gewaardeerd en door de meeste deelnemers ook gezien als gunstig voor samenwerking op de lange
termijn. Hierbij wordt wel als kanttekening geplaatst dat een faciliterende rol bij en financiering van de
vernieuwing noodzakelijk blijven.
Openheid tussen deelnemers onderling is een belangrijke voorwaarde, waarbij ook rekening wordt
gehouden met elkaars belangen en gelijkwaardige invloed. Afspraken over rollen en taken helpen
daarbij. Die openheid en afstemming vragen extra inspanning voor betrokken inwoners.
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3.4 Burgerbetrokkenheid

Tabel 3.4 Burgerbetrokkenheid (1 = eerste vragenlijst, n=193; 2 = tweede vragenlijst, n=172)
0%

10%

20%

Er is actief gewerkt aan het werven van cliënten/inwoners om deel uit te maken van de proeftuin: 1 1% 8%
2

9%

2 3%
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2 3%
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Burgerbetrokkenheid
Aan alle deelnemers, dus ook niet-inwoners, zijn acht stellingen voorgelegd over de mate waarin en
de manier waarop inwoners participeren in de proeftuin (zie tabel 3.4). In de vragenlijst hebben wij
gekozen voor de term burgerbetrokkenheid die minder als ‘beleidsterm’ overkomt dan
burgerparticipatie. Burgerbetrokkenheid binnen de proeftuinen gaat over of en hoe de beoogde
einddoelgroepen (inwoners of specifieke groepen burgers) betrokken zijn bij de aanpak en uitvoering
van de proeftuin. In hoeverre denken, werken en beslissen inwoners mee of kunnen zij eigen
initiatieven inbrengen en realiseren? Ook is gevraagd naar de aandacht voor werving en de mate van
informatie en ondersteuning die aan inwoners wordt geboden om te kunnen participeren. Deelnemers
waarderen deze stellingen bij de eerste vragenlijst gemiddeld met 3.8 en bij de tweede iets lager. De
factor burgerbetrokkenheid scoort daarmee positief, hoewel lager dan de andere factoren. De
waardering neemt in de loop van de tijd enigszins af, dat wil zeggen dat deelnemers de mate waarin
en wijze waarop inwoners in hun proeftuin (kunnen) participeren lager gaan waarderen. Opvallend is
dat inwoners zelf vooral in de eerste vragenlijst erg positief reageren op (hun eigen)
burgerbetrokkenheid (4.3). De respons van inwoners zelf op de vragenlijsten is echter beperkt. Bij de
eerste vragenlijst gaat het om 6 proeftuinen (25 inwoners) en bij de tweede om 5 proeftuinen (15
inwoners) waarvan inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dit kan komen doordat inwoners lang
niet altijd bij de opzet en uitwerking van de proeftuin zelf betrokken zijn, maar alleen zijdelings –
bijvoorbeeld via bijeenkomsten – of in trajecten die met behulp van de proeftuin zijn ontwikkeld.
Inwoners hebben in die gevallen geen vragenlijst ontvangen of hebben zich mogelijk niet herkend als
zijnde ‘deelnemer’ van een proeftuin. In een aantal proeftuinen is door de betrokkenen zelf besloten
om inwoners niet te ‘belasten’ met onderzoeken.
Burgerbetrokkenheid hangt samen met het rapportcijfer dat deelnemers aan de gehele proeftuin
toekennen, maar wel in mindere mate dan de andere dimensies organisatie, betrokkenheid en
samenwerking (zie hiervoor verder hoofdstuk 3.5).
Diversiteit in burgerbetrokkenheid
In dit hoofdstuk verstaan we onder ‘inwoners’ de gehele diverse groep van burgers die bij de
proeftuinen betrokken zijn: individuele burgers, buurtgenoten, cliënten, ervaringsdeskundigen,
mantelzorgers en mensen met een beperking. Jonge moeders of jongeren die voorheen in
jeugdhulpinstellingen of jeugdhulptrajecten zaten participeren bijvoorbeeld als ervaringsdeskundigen.
Niet in alle 36 proeftuinen participeren inwoners of cliënten actief. In de meeste proeftuinen (25) was
dat op een of andere wijze wel het geval of was het de bedoeling maar is dat (nog) niet gerealiseerd
(4). In een aantal proeftuinen (7) participeren geen inwoners, bijvoorbeeld omdat de proeftuin op
versterking van de professional is gericht, maar ook daar staat deze versterking wel in het licht van
een grotere stem en rol voor inwoners of cliënten. Inwoners of cliënten participeren dan dus in de
uitvoering van het traject dat de partners in de proeftuin ontwikkelen, maar worden in de vragenlijsten
niet zichtbaar als deelnemer van de proeftuin. Bij enkele andere is bij de opzet niet beoogd dat
inwoners participeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een slimmer
monitoringsinstrument voor beleid of om het tot stand brengen van samenwerking tussen organisaties
om einddoelgroepen beter te kunnen ondersteunen
Hoe participeren inwoners?
Inwoners kunnen op verschillende manieren participeren binnen de proeftuinen. Aan alle deelnemers
is gevraagd te reageren op stellingen over meedenken, mee uitvoeren en meebeslissen van inwoners.
Hier komt duidelijk uit dat inwoners meer meedenken en mee uitvoeren dan dat zij meebeslissen over
aanpak en uitvoering (zie tabel 3.4). Ruim de helft van de deelnemers zegt dat inwoners kunnen
meedenken en bijna de helft dat inwoners kunnen meewerken. Ruim een derde is van mening dat zij
ook kunnen meebeslissen.
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Meedenken en meebeslissen
We zien verschillende vormen van meedenken in proeftuinen. In verschillende proeftuinen staan
vraagstukken centraal die op de politieke beleidsagenda staan. Inwoners denken vanuit hun eigen
ervaring, kennis en ideeën mee over oplossingen. Proeftuinen zetten verschillende werkvormen in om
wensen en behoeften te inventariseren, zoals arenabijeenkomsten met koplopers om te komen tot
invulling van beleid, of werkgroepen waarin lokale partners en inwoners samenwerken rondom de
aanpak van een specifiek vraagstuk. Daarbij worden creatieve werkvormen ingezet om verschillende
stemmen te kunnen horen en een zo breed mogelijk scala aan inbreng te genereren. In andere
proeftuinen draait het om een specifieke groep inwoners, bijvoorbeeld mantelzorgers of mensen met
een beperking, en vormen de ervaringen en wensen van deze groep de basis van waaruit de aanpak
van de proeftuin verder wordt ontwikkeld.
De inwoners die we in interviews hebben gesproken zijn vol lof over de wijze waarop de
bijeenkomsten zijn georganiseerd, over de inbreng van de organisatoren en over de sfeer. Niet overal
blijkt het even gemakkelijk om een brede en diverse groep mensen bij elkaar te krijgen, of – als het
om meerdere bijeenkomsten gaat waar uiteindelijk acties uit voort moeten komen – de belangstelling
levend te houden.
Participatie in uitvoering
Er zijn meerdere proeftuinen waar inwoners niet alleen meedenken en -praten maar ook mee
uitvoeren, zoals in proeftuinen waarin ervaringsdeskundigen participeren en bijvoorbeeld in een van
de proeftuinen waar zij, net als en gelijkwaardig aan professionals, ambassadeur zijn en de proeftuin
op velerlei manieren over het voetlicht brengen, voorlichting geven, fysieke prikborden bemensen en
matches tussen inwoners tot stand brengen. Daarnaast zijn er proeftuinen waar inwoners niet
meedenken over de aanpak, maar wel actief participeren in de uitvoering van het achterliggende
traject. De stem van deze participerende inwoners klinkt niet door in de vragenlijsten, omdat zij geen
deelnemer zijn van de proeftuin en zichzelf ook niet als zodanig zien.
De samenwerking tussen professionals en inwoners kan spanningen met zich meebrengen. Wanneer
moet je als projectleider loslaten en wanneer niet? Hoe voorkom je dat je iemand overvraagt?
Wanneer moet je als professional het voortouw nemen? Teveel ruimte geven kan ook problemen
opleveren zoals een inwoner ons vertelde.
‘Als het kader niet duidelijk is dan is het voor de gemiddelde vrijwilliger heel erg moeilijk om aan te
geven wat ze kunnen en willen. Dan moet je het soms wat concreter maken. Anders dan hebben ze
het gevoel dat ze zwemmen.’
En
‘Als iemand dan met een initiatief komt, bijvoorbeeld om voorlichting op …. te geven, dan zeiden ze
‘leuk, ga je gang’. [….. ] maar je moet toch weten wat je moet doen? Niet iedereen weet wat er bij
komt kijken, dus misschien heb je een kleine training nodig[…..] “
Eigen initiatieven
In een klein aantal proeftuinen ligt het accent op het stimuleren van burgerinitiatieven in brede zin,
waarbij in brainstormsessies inwoners hun eigen voorstellen en initiatieven inbrengen om deze
vervolgens ook zelf, al dan niet met enige hulp, te realiseren. Of meer gericht rondom een concreet
vraagstuk zoals veilig opgroeien in de buurt, waarin de stappen van de transitiearena met een aantal
koplopers worden gevolgd om tot concrete activiteiten te komen.
Er zijn meer proeftuinen waarin inwoners hun eigen ervaringen en initiatieven kunnen inbrengen en
realiseren. Een ruime meerderheid van de deelnemers meent dat inwoners hun eigen ervaringen
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goed in kunnen brengen. Iets minder deelnemers denken dat eigen plannen, ideeën en initiatieven
van inwoners gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan niet zozeer om het tot stand brengen van
burgerinitiatieven, maar om de realisatie van eigen initiatieven binnen het kader van de proeftuin.
Inwoners denken mee over de inrichting van de buurt, de uitrol van een (digitaal) platform, brengen
eigen voorstellen in en kunnen deze zelf uitvoeren. In de proeftuinen waar ervaringsdeskundigen
centraal staan zijn deze, juist vanwege hun ervaringsdeskundigheid, expliciet uitgenodigd hun initiatief
in te brengen. Een ervaringsdeskundige merkt op dat het soms frustrerend werkt dat potentieel
veelbelovende plannen binnen het kader van de proeftuin niet uitgewerkt konden worden en
bruisende ideeën van tafel verdwenen. Soms wilden inwoners meer dan in het kader van de proeftuin
mogelijk was:
‘er moest ook altijd een match zijn [bedoeld wordt een concrete ondersteuningsvraag vanuit een
organisatie] want het gaat ook om de financiën. Ík doe het wel om mensen te helpen, maar voor de
proeftuin is het belangrijk dat er ook geld is [om inzet van ervaringsdeskundigheid te financieren].’
Ervaringsdeskundigheid inzetten
Enkele proeftuinen draaien om de inzet van ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid met als doel
verbetering van de (individuele) ondersteuning en hulpverlening (binnen organisaties of gerelateerd
aan een vraagstuk). Ervaringsdeskundigen brengen hun eigen ideeën in, adviseren over aanpak in de
breedte en binnen individuele trajecten, geven voorlichting aan professionals en cliënten en werken
mee in de uitvoering van de proeftuin.
Uit de interviews en de toelichting in de vragenlijsten blijkt duidelijk dat deze groep
(ervaringsdeskundigen) zeer gemotiveerd is. Zij voelen zich direct betrokken bij het vraagstuk en
moeten soms eerder afgeremd dan aangemoedigd worden. De professionals die hen ondersteunen
moeten oog hebben voor het bewaken van het evenwicht tussen hun draagkracht en draaglast. Zowel
ervaringsdeskundigen als de professionals om hen heen benadrukken het belang van een
vertrouwensrelatie waarin ervaringsdeskundigen zich veilig en gerespecteerd voelen. Dit betreft zowel
de relatie tussen professionals en ervaringsdeskundigen als die tussen ervaringsdeskundigen
onderling. Ervaringsdeskundigen noemen naast hun wens om anderen te helpen met hun ervaringen,
de eigen persoonlijke ontwikkeling – de leerervaringen die zij opdoen als een belangrijke motiverende
factor.
In de werkpraktijk verloopt de samenwerking met professionals wel eens lastiger. Niet alle
professionele hulpverleners zien de meerwaarde van ervaringsdeskundigen. Soms weten ze niet goed
hoe ze zich tot hen kunnen en willen verhouden. Ervaringsdeskundigen zien hun eigen rol als een
kritische rol ten opzichte van de professionals.
Gebrek aan participatie
Daar waar inwoners nog weinig participeren is niet altijd duidelijk waarom dit zo is. Suggesties die
men geeft zijn de te beperkte wervingsacties, dat het nodig is meer draagvlak onder inwoners te
creëren of dat inwoners meer invloed moeten krijgen. Enkele keren wordt genoemd dat er wel
bewonersorganisaties of cliëntenraden betrokken zijn, maar dat de schil daarbuiten (inwoners of
cliënten) nog weinig of niet is bereikt.
‘Deelnemers aan de proeftuin zijn wijkorganisaties die uit bewoners bestaan. Deze mensen werken en
beslissen mee, als lid van de projectwerkgroep. Het bereik van de overige bewoners van de wijk is
nog niet aan de orde geweest.’
‘Op een gegeven moment zakt het een beetje weg. Het is lastig om een groep mensen bij elkaar te
krijgen op een bepaalde datum en als het dan niet lukt gaan er weer weken overheen. Dan komt het
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gevoel dat je er een beetje klaar mee bent, terwijl als je continu dingen te doen hebt dan houd je het
levend.’
Tijdgebrek en andere keuzes spelen hierbij een rol. Actieve burgers haken deels af als zij zien dat het
initiatief niet breder wordt ondersteund. Inwoners zijn huiverig als zij denken dat zij zelf
verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van ideeën die zij inbrengen.
Deelnemers herkennen en erkennen dat het een moeilijke opgave is om de proeftuin (of het product
ervan) iets van inwoners en niet van organisaties te laten zijn, zonder daarbij bepaalde groepen uit te
sluiten. Hoe blijven inwoners gedurende langere tijd en structureel betrokken? Hoe bestendig je een
beweging die net op gang is gekomen? Deels wijten deelnemers het aan tijdgebrek dat binnen de
proeftuin de burgerbetrokkenheid nog niet volop is gerealiseerd, maar zij zeggen ook dat meer
structurele betrokkenheid van professionals nodig blijft. In een rol als aanjager, of aan de zijlijn om af
en toe een duwtje te geven.
Inwoners betrekken
Iets meer dan de helft van de deelnemers zegt dat inwoners actief zijn geworven, bijna een kwart weet
het niet. Opvallend is dat het aantal deelnemers dat zegt dat er niet actief is geworven bij de tweede
vragenlijst is toegenomen van 8 naar 15%. Een enkele deelnemer licht dit toe:
‘Vooralsnog zijn inwoners onvoldoende meegenomen; het is voornamelijk een plan van de gemeente
en organisaties’
‘Na de eerste avond was er weinig animo waardoor professionals het uiteindelijk zonder hen hebben
moeten doen’
In sommige proeftuinen is de keuze gemaakt om inwoners later bij het proces te betrekken, maar is dit
– zoals eerder gezegd – niet altijd gelukt. Uit sommige reacties blijkt dat inwoners graag van begin af
aan betrokken hadden willen zijn én dat professionals zagen dat het ook eerder had gekund. Van
begin af aan betrekken kan ook positief werken voor vergroten van draagvlak en het gevoel van
mede-eigenaarschap. Daarover geeft een van de deelnemers aan dat het wenselijk is de rol van
inwonersbetrokkenheid structureel vast te leggen.
De ervaring leert dat het werven en het betrokken houden van inwoners tijdrovend en arbeidsintensief
kan zijn en met wisselend succes. Wervingsmethoden worden aangepast aan de groepen inwoners
die projectleiders en partners willen bereiken. Gerichte werving vindt plaats via bestaande netwerken,
organisaties en contacten voor specifieke groepen, de sneeuwbalmethode om van een kleine groep
actieve inwoners naar een meer gevarieerde grote groep te komen, soms gecombineerd met meer
algemene oproepen. Er worden veel verschillende middelen ingezet (social media, huisbezoeken,
mensen op straat aanspreken, flyers) om mensen te bereiken.
‘We zochten dus koplopers, frisdenkers, en hebben een aantal criteria opgesteld. Harde (bijvoorbeeld
waar ze wonen) en zachte. We zochten mensen die een intrinsieke drive hebben, willen vernieuwen.
Zeg maar drie keer in de week een leuk idee hebben, buiten de kaders denken. Profiel is een te zwaar
woord, maar we hebben een wervende tekst gemaakt voor wat we zoeken. Gevraagd wie ze nog
meer kennen, soort olievlekwerving’
Voor de hand liggend is dat de animo om mee te doen het grootst is als de urgentie van het vraagstuk
direct wordt gevoeld. Daarbij wordt de drempel voor inwoners hoger naarmate ze verwachten dat er
meer een beroep wordt gedaan op hun actieve inzet, zeker als ze geen zicht hebben op de mate
waarin de inspanningen worden verdeeld. Daartegenover staat de stimulerende werking die uitgaat
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van een gemeenschappelijk doel en helder proces waarin van begin af aan duidelijk is wat er wordt
verwacht: weten wat er wanneer gebeurt, waarom en met wie. Eveneens positief werkt een gevoel
van mede-eigenaarschap, serieus genomen worden en het leren van meedoen.
In proeftuinen die werken met ervaringskennis en ervaringsdeskundigen is zeer gericht geworven en
gebruik gemaakt van bestaande netwerken. In deze proeftuinen is van begin af aan veel aandacht
gegaan naar de juiste ondersteuning en het samen met de personen inschatten van de
mogelijkheden. Soms vielen hierdoor mensen af.
Bij de toelichting die deelnemers geven zijn enkelen heel expliciet in hun bewoordingen en geven
input voor verdere acties.
Kritische geluiden zijn er ook. Van professionals die terugblikkend op de proeftuin vinden dat ze
inwoners (cliënten) eerder een stem hadden kunnen geven om van hun ervaringen te leren of
bemerkten dat ze onterecht te lang hebben gewacht met het bevragen van inwoners uit angst dat zij
hen teveel zouden belasten of overvragen. En van inwoners die zich overruled voelen door
professionals die snel teveel het initiatief naar zich toe trekken.
‘Onvoldoende. Ze [inwoners] hebben onvoldoende aansluiting en worden onvoldoende betrokken.
Mogelijk hun invloed vergroten en dat aanvullen met professionals. En het proces en momenten laten
aansluiten op hun behoefte.’
Inwoners faciliteren en vasthouden
In hoeverre zijn inwoners in staat om volwaardig mee te kunnen doen in de proeftuinen? Er zijn veel
factoren die hier invloed op hebben, maar kort en goed gaat het om: kennis, vaardigheden en
middelen. De deelnemers kregen hierover twee stellingen voorgelegd. Bijna de helft van de
deelnemers vindt dat inwoners voldoende worden geïnformeerd en iets minder dan de helft meent dat
zij ook voldoende worden ondersteund om volwaardig te kunnen participeren.
Ook voor inwoners blijkt ‘terugkoppeling’ een belangrijke factor te zijn voor zowel hun motivatie als
voor daadwerkelijke participatie. Dan gaat het om de terugkoppeling op het proces in het algemeen en
op hun eigen inbreng zodat zij weten dat deze serieus genomen wordt - ook al is een beslissing
negatief uitgevallen - en meegenomen wordt in het proces. Deze terugkoppeling moet niet te lang op
zich laten wachten en qua vorm aansluiten bij de leefwereld van doelgroep. Dus eerder een kort
helder verslag, een nieuwsbrief, dan notulen van een bijeenkomst. De een heeft liever een fysieke
bijeenkomst, de ander een e-mail. En soms een-op-een-contact. In de proeftuinen zien we dat veel
verschillende vormen worden ingezet.
Projectleiders onderschrijven het belang van een goede relatie en zien ook dat het nodig is hier tijd en
ruimte voor in te bouwen: belangstelling blijven tonen, contact houden, mailen of nabellen, vragen wat
er nog nodig is. Een goede communicatie draagt bij aan wederzijds vertrouwen. Dan gaat het om de
hierboven vermelde terugkoppeling, maar ook om het communiceren van verwachtingen en rollen.
Het is belangrijk dat inwoners weten wat er van hen wordt verwacht, maar ook dat ze zicht hebben op
wat daarvoor nodig is (tijd, vaardigheden), in hoeverre er anderen zijn met wie ze kunnen delen en
welke ondersteuning er mogelijk is. Afspraken nakomen en duidelijk communiceren waarom dingen
anders lopen hoort hier ook bij.
Draagvlak, gedeelde motivatie en enthousiasme voor het gemeenschappelijke doel komen naar voren
als belangrijke bevorderende factoren voor betrokkenheid bij de proeftuin in het algemeen en zijn dit
ook voor burgerbetrokkenheid. Dit vertaalt zich deels in het aansluiten bij persoonlijke wensen en
behoeften van inwoners en meer algemeen in het herkennen van een gemeenschappelijk doel als
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onderdeel van een hoger en wenselijk doel. Het gemeenschappelijk doel moet aansluiten bij wat
inwoners zelf belangrijk vinden. Samen benoemen van mijlpalen en vieren van successen werkt niet
alleen bevorderend voor de betrokkenheid, maar helpt ook in beeld te brengen wat goed gaat.
Zo nodig moeten vaardigheden worden ontwikkeld. Dat hoeft niet altijd te gebeuren via trainingen of
instructiebijeenkomsten, maar kan bijvoorbeeld ook door mee te lopen met een meer ervaren persoon
of door gezamenlijk – al dan niet met een professional – activiteiten uit te voeren. Praktische
ondersteuning bieden en soms zelfs een deel van het werk uit handen nemen kan helpen, maar een
juiste afstemming is essentieel. Het kan helpen om de betrokkenheid en motivatie van inwoners te
stimuleren, maar het kan deze ook juist tegenwerken als inwoners het gevoel krijgen dat ze overruled
worden.
Facilitering door de inzet van verschillende en passende werkvormen kan ervoor zorgen dat iedereen
een stem kan krijgen, ook diegenen die lastiger te bereiken zijn. Bijeenkomsten aankleden met pizza
en drankjes zorgt bijvoorbeeld voor een sfeer die meer aansluit bij jongeren.
Verwachtingen en rollen
Belangrijk in de samenwerking tussen professionals en inwoners zijn het uitspreken van wederzijdse
verwachtingen en inzicht in bestaande patronen en valkuilen. Dit kan voor alle partijen complex zijn.
Zowel professionals als inwoners doen hierover tegenstrijdige uitspraken. Inwoners die zich vrijwillig
inzetten zouden het liefst volledige zeggenschap willen maar hebben tegelijkertijd het gevoel ‘teveel te
zwemmen’ en willen weten waar ze aan toe zijn. Professionals die met meer of minder moeite hebben
losgelaten zien vragen van inwoners om iets te regelen of te ondersteunen als tegenstrijdig met hun
eerder uitgesproken wens het ‘zelf te willen doen’. Inwoners kunnen als er iets misgaat soms de
schuld leggen bij professionals of ‘de organisatie’. Professionals die zich hebben gecommitteerd aan
gedeeld eigenaarschap nemen in de praktijk snel het voortouw om vervolgens te vragen ‘wie doet er
mee?’ Uitspraken die deelnemers hierover doen laten een tweedeling zien in ‘wij’ en ‘zij’.
Meer inwoners betrokken bij verloop van proeftuinen
Op basis van de antwoorden op de eerste vragenlijst is de verwachting dat er in de loop van de
proeftuinen meer inwoners betrokken worden. Vooral reacties in de toelichting wijzen in deze richting:
“we zijn nog niet zover”; “inwoners / cliënten worden in de tweede fase betrokken”. Soms met de
toevoeging dat het juist belangrijk was om de inwoners te betrekken. Inderdaad is er bij de tweede
vragenlijst over de gehele linie sprake van een toename van inwonerbetrokkenheid op alle
onderdelen. Opvallend is echter dat een paar proeftuinen helemaal niet blijken te zijn toegekomen aan
het werven van inwoners. Nog steeds noemen deelnemers dat het nog ‘te vroeg’ is.
‘Cliënten/inwoners zijn tot nu toe niet betrokken. Bij het gebruik van het uiteindelijke product is wel een
grote rol voor de inwoners belegd.’
In andere proeftuinen vindt men dat er naar verhouding nog te veel organisaties en te weinig inwoners
/ burgers zijn betrokken. De wens is er dan wel degelijk, maar de ‘opkomst’ valt bijvoorbeeld tegen.
‘Inwoners en cliënten zouden nog meer betrokken moeten worden bij deze proeftuin. Nu is het
voornamelijk iets van zorgaanbieders, woningbouwverenigingen en de gemeente, maar ontbreekt de
(actieve) betrokkenheid van inwoners / cliënten nog.’
Lessen
Werven van inwoners
De werving van inwoners voor bijeenkomsten en voor activiteiten is tijdrovend en arbeidsintensief. Er
worden veel verschillende middelen met wisselend succes ingezet (social media, huisbezoeken,
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mensen op straat aanspreken, flyers). Als de urgentie van het vraagstuk direct wordt gevoeld is de
animo om mee te doen het grootst. De drempel voor inwoners wordt hoger naarmate ze denken dat er
meer een beroep wordt gedaan op hun actieve inzet. Stimulerend zijn een gemeenschappelijk doel en
een helder proces waarin van begin af aan duidelijk is wat er wordt verwacht: weten wat er wanneer
gebeurt, waarom en met wie. Afhankelijk van het type burgerbetrokkenheid is het wenselijk duidelijk te
maken of dat structureel vormgegeven wordt en hoe. Inwoners en professionals geven aan dat
inwoners eerder betrokken kunnen worden.
Inbreng eigen ervaringen
Er is veel waardering voor de wijze waarop wensen van inwoners (inrichting buurt, knelpunten
hulpverlening, ontbrekende werkwijzen of aanpakken) in proeftuinen wordt georganiseerd (zoals via
arena- en andere bijeenkomsten). Ervaringsdeskundigen ondervinden vertrouwen en ruimte en
benoemen het wederzijds respect, onderling en tussen professionals en ervaringsdeskundigen. Zij
zien ook dat zij door hun participatie in de proeftuin zichzelf verder hebben ontwikkeld. Het is nodig
kritisch te kijken naar het moment waarop inwoners of cliënten betrokken worden. Dat kan eerder,
direct aan het begin van een proces van vernieuwing. Dan levert het mogelijk meer op, zowel aan
resultaten als aan het gevoel van betrokkenheid van inwoners zelf. Verder is het zaak dat
professionals er voor waken het initiatief niet te veel naar zich toe trekken, waardoor inwoners zich
overruled of niet gestimuleerd voelen.
Eigen ideeën realiseren
De praktijk van de proeftuinen laat zien dat ook als er ruimte is voor inwoners om hun eigen
initiatieven in te brengen en deze zelf te realiseren, de daadwerkelijke realisatie niet altijd goed van de
grond komt. Niet altijd wordt duidelijk wat de reden hiervan is. In ieder geval is het belangrijk dat
inwoners weten waar ze ja tegen zeggen, liefst zo concreet mogelijk (tijd, met wie, hoe lang). De
aanwezigheid van professionals die af en toe een duwtje geven of zelfs iets overnemen kan helpen,
maar soms kan dat meewerken juist een drempel vormen. Soms kan ook meer dan een duwtje nodig
zijn en is het nodig dat inwoners worden toegerust om structureel betrokken te blijven. Dit vraagt
maatwerk. De kunst is om het juiste evenwicht te vinden. In ieder geval is het betrekken van meer
inwoners dan de koplopers en al actieve groepen een kwestie van een lange adem en regelmatige
activiteiten.
Ervaringsdeskundigen in de proeftuinen willen juist eigen ideeën realiseren. Dan is het soms
frustrerend als dat in het kader van de proeftuin niet zo kan gebeuren als zij willen. Het is essentieel
om van het begin af aan duidelijkheid te scheppen en verwachtingen te managen.
Ervaringsdeskundigen lopen soms het risico om overvraagd te worden of zelf te hard te lopen. Het is
niet altijd gemakkelijk om de eigen draagkracht in te schatten. Goede ondersteuning waarbij de regie
bij de ervaringsdeskundige blijft is dan belangrijk.
Volwaardige participatie inwoners
De participatieladder onderscheidt verschillende vormen van participeren: informeren, raadplegen,
adviseren, meedoen, meebeslissen. Inwoners denken meer mee en voeren meer uit dan dat zij
meebeslissen over aanpak en uitvoering. Een van de voorwaarden voor het vervullen van alle vormen
van participatie is dat inwoners voldoende bereikt worden en bereid zijn te participeren. Daarvoor zijn
meer draagvlak en aansluiting bij de mogelijkheden van de inwoners nodig. Ondanks de waardering
daarvoor in de proeftuinen en geconstateerde voorwaarde van tijd, vraagt dit verdere versterking.
De inzet van ervaringsdeskundigen is goed mogelijk, mits de organisaties en de professionals hier
voldoende ruimte en begeleiding voor inruimen.
Burgerinitiatieven stimuleren of onderling verbinden en daarmee actief burgerschap, buren- of
buurthulp realiseren is de doelstelling van verschillende proeftuinen. In andere zijn expliciet de
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behoeften en ideeën van inwoners met creatieve werkvormen opgehaald. Er is veel waardering voor
de inzet om verschillende stemmen te horen en een brede inbreng te genereren. Tegelijkertijd is
participatie kwetsbaar als actieve burgers zien dat het initiatief niet breder wordt ondersteund. En
inwoners zijn huiverig om zelf verantwoordelijk te worden voor het uitvoeren van de ideeën die zij
inbrengen. Structurele betrokkenheid van professionals, ook al is het aan de zijlijn, blijft nodig.
Faciliteren
Om burgerbetrokkenheid te faciliteren komt ‘terugkoppeling’ duidelijk als eerste voorwaarde naar
voren. Inwoners en cliënten willen horen wat er met hun inbreng wordt gedaan of zien dat dit
daadwerkelijk gebeurt. Het werkt stimulerend als er goed naar hen geluisterd wordt, als zij horen hoe
het verloop van de proeftuin eruit ziet en welke beslissingen waarom worden genomen. Professionals
bevestigen het belang van deze punten en benadrukken dat dit tijdsintensief is. Het is dus nodig hier
in het proces van vernieuwing terdege rekening mee te houden.
Veranderende rollen en verwachtingen
Verandering van rollen en daarmee gepaard gaande verwachtingen van inwoners en professionals
gaat niet vanzelf, kan complex zijn en tegenstrijdige reacties oproepen. Inwoners die complete
zeggenschap willen en tegelijkertijd willen weten waar ze aan toe zijn. Professionals die de regie
hebben losgelaten zien de vraag van inwoners om ondersteuning als tegenstrijdig. En wanneer
professionals zich verbonden hebben aan gedeeld eigenaarschap en vervolgens toch het voortouw
nemen, is dat voor inwoners tegenstrijdig. Het blijkt nodig om de ruimte te nemen deze rollen en
verwachtingen te expliciteren.
Conclusie
In de proeftuinen is op heel uiteenlopende manieren vorm gegeven aan burgerbetrokkenheid, door
inwoners te raadplegen, te betrekken bij de opzet en organisatie van de proeftuinen of door hen in een
later stadium bij de beoogde uitvoering van de proeftuinen een rol te geven. We hebben alle
deelnemers hun mening gevraagd over burgerbetrokkenheid. De respons van betrokken inwoners is
beperkt. Desondanks kunnen we een aantal duidelijke conclusies formuleren. Er zijn meer
mogelijkheden en het levert meer op wanneer inwoners in een vroeg stadium bij vernieuwingen
betrokken worden en de gelegenheid krijgen om actief te participeren en hun eigen ideeën in te
brengen. Deelnemers hebben veel waardering voor creatieve werkvormen die daarvoor gebruikt
worden. De samenwerking tussen professionals en inwoners vraagt een voortdurend inschatten van
wat nodig is aan ruimte, stimulering en overlaten aan eigen initiatief van inwoners. Tegenover de hoge
verwachtingen, en het verbinden van ruimte voor eigen ideeën aan verantwoordelijkheid voor
uitvoering, staat een tekort aan structuur, ondersteuning en duidelijkheid. Blijvende, meer structurele
burgerbetrokkenheid vraagt om een lange adem. In alle gevallen vraagt de vormgeving en invulling
van burgerbetrokkenheid gevoeligheid voor de mogelijkheden en tijd die inwoners zelf hebben.
Professionals kunnen dat alleen bieden als ook zij hiervoor de tijd en de middelen hebben.
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3.5 Samenhang vier dimensies en waardering proeftuinen
Bij de opzet van de procesevaluatie zijn we uitgegaan van verschillende typen factoren (of
determinanten) die bij kunnen dragen aan het gewenste resultaat en opzet van de proeftuinen. Dat
zijn de vier dimensies (organisatie, betrokkenheid, samenwerking en burgerbetrokkenheid) die we
hiervoor besproken hebben. Binnen de procesevaluatie naar de uitvoering van de proeftuinen hebben
we gekeken naar de uitvoeringsprocessen.
We zijn nagegaan of de dimensies zoals we die met de stellingen in de vragenlijsten hebben ingevuld
een goed samenhangend beeld geven. Uit de factoranalyse bleek dat dit zo is. De verantwoording
daarvan is terug te vinden in de bijlage. Er blijkt uit dat de stellingen sterk samenhangend elk van de
vier dimensies weergeven en daarmee betrouwbare constructen zijn.
Bij de vier dimensies scoren deelnemers gemiddeld relatief hoog op de vier dimensies op een schaal
van 1 tot 5 (waarbij 1 helemaal oneens is en 5 helemaal mee eens), ook al zijn er (uiteraard)
verschillen zoals zichtbaar is in de staatjes die bij de afzonderlijke dimensies zijn weergegeven.
Tabel 3.5. Gemiddelde factorscores en waardering (rapportcijfers) 1e en 2e meting
1-meting
2-meting
N
N
Factor
Gemiddelde
Gemiddelde
Organisatie
210
3.78
182
3.76
Samenwerking
191
3.96
167
3.86
Betrokkenheid
201
3.97
176
3.95
Inwoner- en cliëntbetrokkenheid
159
3.76
149
3.61
Rapportcijfer
7.4
7.1
Naast vragen over de vier dimensies hebben we aan de deelnemers gevraagd een rapportcijfer aan
de proeftuin als geheel te geven. Het gemiddelde rapportcijfer dat deelnemers bij de eerste meting
aan een proeftuin geven (op een schaal van 1-10) is 7.4. Bij de tweede meting is het rapportcijfer
gemiddeld iets gedaald naar 7.1. Bij beide rapportcijfers zijn er deelnemers die een 1 hebben gegeven
en deelnemers die een 10 hebben gegeven, maar ruim driekwart van de deelnemers geeft een 7 of
hoger.
De deelnemers vanuit JSO (projectleiders en adviseurs) geven een hogere waardering aan de
proeftuin als geheel (eerste vragenlijst 7,9; tweede vragenlijst 8,1) ten opzichte van andere
deelnemers (vanuit organisaties, gemeenten en inwoners en cliënten). Dit getuigt van hun grote
betrokkenheid, inzet en waardering voor de proeftuinen.
Vervolgens hebben we nagegaan hoe de vier dimensies samenhangen met het rapportcijfer voor de
verschillende proeftuinen. Daaruit blijkt dat alle vier de dimensies positief samenhangen met het
rapportcijfer. Dat wil zeggen dat deelnemers die de organisatie, samenwerking, betrokkenheid en
burgerbetrokkenheid van hun proeftuin beter beoordelen, gemiddeld ook een hoger rapportcijfer
geven. Dat geldt het sterkste voor de organisatie van de proeftuin en de betrokkenheid bij de eerste
meting. De mate van burgerbetrokkenheid hangt het minst sterk samen met het gegeven rapportcijfer.
Voor de waardering van de proeftuin doet deze factor er voor de deelnemer blijkbaar iets minder toe.
De samenhang is nog steeds positief en gemiddeld tot hoog.
Bij de tweede meting blijft de samenhang tussen de dimensies en het rapportcijfer hoog. Deze scores
liggen nu dichter bij elkaar dan bij de eerste meting. Dat duidt erop dat in verloop van tijd ook de
burgerbetrokkenheid belangrijker wordt voor de waardering van de proeftuin.

Movisie, oktober 2017 * Samenwerking en burgerparticipatie beproefd. Deelonderzoek uitvoering proeftuinen

37

We hebben nagegaan of er verschillen zijn tussen de deelnemers (inwoners, professionals,
gemeenten) en JSO deelnemers betreffende de meningen over de stellingen en de rapportcijfers. Er
waren lichte verschillen, maar het algemene beeld veranderde niet. Bovendien is ook gekeken naar
weging op proeftuinniveau. Omdat vanuit de ene proeftuin bijvoorbeeld maar 1 of 2 deelnemers de
vragenlijst invulden en vanuit een andere proeftuin 20 zijn dezelfde berekeningen gedaan over de
gemiddelden van de proeftuinen. Dit liet kleine verschillen zien, maar ook hier veranderde het
algemene beeld niet.
Lessen en conclusie
Alle vier de dimensies (organisatie, betrokkenheid, samenwerking en burgerbetrokkenheid) die we
hebben onderzocht dragen positief bij aan de waardering die de deelnemers aan de proeftuinen met
een rapportcijfer geven. De deelnemers zijn van mening dat verschillende aspecten van organisatie,
betrokkenheid, samenwerking en burgerbetrokkenheid ruim voldoende in de proeftuinen gerealiseerd
worden. De eerste drie dimensies hebben we nagegaan vanwege het belang daarvan voor het
welslagen van vernieuwing en implementatie. Samenwerking tussen verschillende disciplines, beleid
en uitvoering, professionals en burgers, en daarmee burgerbetrokkenheid zijn de belangrijkste
beoogde werkwijzen en doelen van de proeftuinen. Tussen de vier dimensies zijn verschillen
zichtbaar, waarbij organisatie het sterkst samenhangt met het rapportcijfer en burgerbetrokkenheid het
minst. Deze verschillen worden tijdens het verloop van de proeftuinen kleiner. Uit de samenhang van
de vier dimensies met de waardering blijkt dat verschillende aspecten van de inrichting van een
proeftuin alle vier tenminste van even groot belang zijn voor het welslagen van proeftuinen.
3.6 Vernieuwing en transformatie
Om inzicht te krijgen in de mate waarin deelnemers vinden dat samenwerking in de proeftuinen
bijdraagt aan vernieuwing en transformatiedoelstellingen zijn drie stellingen voorgelegd en open
vragen gesteld in de vragenlijsten. Het merendeel van de deelnemers vindt dat de wijze waarop de
proeftuinen zijn georganiseerd het op gang brengen van vernieuwing stimuleert en dat de
samenwerking tussen betrokkenen leidt tot een vernieuwende aanpak. Veel deelnemers herkennen
ook, maar in iets mindere mate, dat de betrokkenheid bij de proeftuin voor hen ook de
transformatiegedachte verheldert. Een klein aantal deelnemers laat bij de vraag naar vernieuwing
weten dat naar hun idee de proeftuin qua vernieuwing (nog) niet veel heeft opgeleverd.
Deelnemers vinden dat wat er in de proeftuinen ontwikkeld wordt bijdraagt aan een samenleving
waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen. Vaak is dat ook juist een van de uitgangspunten.
‘Het naar vermogen deelnemen aan de samenleving staat centraal in de visie op preventie en
vroegsignalering: het is het grote doel waar we naartoe werken. Nieuw is dat we dat doen vanuit de
positieve gedachte dat we moeten investeren in de kwaliteit van leven’
‘Je eigen kracht ontdekken. Daarnaast de kans krijgen om je eigen oplossing te bedenken.’
De diversiteit van burgerbetrokkenheid verrijkt
In veel proeftuinen staat het cliënt- of inwonerperspectief nadrukkelijk centraal. De manier waarop
verschilt in de diversiteit aan proeftuinen. Deelnemers noemen onder andere het geven van ruimte
aan inwoners of cliënten om op hun eigen manier naar vermogen bij te kunnen dragen, mensen op
een positieve manier te stimuleren en zelf keuzes te laten maken. De plaats van inwoners in de
proeftuinen is daarbij een vaak genoemd punt van vernieuwing. Concrete voorbeelden zijn: het zelf
aan zet zijn van bewoners in hun eigen buurt, het zelf mogen kiezen in hulpverleningstrajecten,
daadwerkelijk kunnen meebeslissen over (jeugd)beleid, of als jongere je eigen
ervaringsdeskundigheid inzetten.
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‘Dat ouders ook daadwerkelijk aan zet zijn’.
‘Bewoners nemen een deel van het voorzieningenniveau onder eigen regie: van consument naar
medeproducent, van aanbod naar vraag gestuurd.’
‘Gezinnen worden versterkt om zelf regie te krijgen over de vorm van hulpverlening die ze ontvangen,
met de hulp van een belangrijk netwerkfiguur. Het gezin kiest hierdoor de zorg die het beste bij hun
behoeftes en mogelijkheden past. De krachten van de gezinsleden worden hierdoor optimaal benut,
zodat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving.’
Uitgaan van kansen en mogelijkheden, in eigen omgeving
In de toelichting die deelnemers geven over de rol van inwoners in de proeftuinen is duidelijk te zien
dat dit vanuit een positieve invalshoek gebeurt. Deelnemers geven aan uit te gaan van mogelijkheden
in plaats van risico’s en te kijken naar de kansen en krachten die er zijn binnen het eigen leefsysteem.
‘Het omdenken van diagnose naar mogelijkheden staat centraal.’ en ‘Niet risico-denken, maar uitgaan
van de krachten van het systeem’.
‘(…) echt willen kijken: hoe kunnen we gewoon het netwerk inzetten om snel een perspectief plan te
hebben en dan ook weer de problemen op te lossen in de eigen omgeving en niet achter gesloten
deuren…’
Gelijkwaardigheid en meerwaarde
De benadering vanuit cliënt- of inwonerperspectief creëert een meerwaarde. Een gezamenlijke
aanpak op basis van gelijkwaardigheid en acceptatie geeft deelnemers een stem en een rol en zorgt
dat zij (nog) ‘meer gewaardeerd, gezien en gehoord’ worden. Dit kan vervolgens inwoners weer
stimuleren om actief deel te nemen in de samenleving.
‘Niet praten over, maar praten met de jongeren zelf’
‘Respect en acceptatie zijn van grote waarde in de inclusieve samenwerking waar mensen willen,
kunnen en er mogen zijn.’
‘Door jongeren een doel te geven en een andere jongere te helpen op een gebied waar ze ervaring in
hebben, maakt dat ze van meerwaarde zijn. … Door dit project zeg je met elkaar dat eenieder van
waarde is en er mag zijn.’
‘Ideeën komen vanuit de inwoners zelf. Daar zit energie en kracht op en dat bevordert het welzijn van
eenieder. Meedoen / meepraten en handelen binnen de mogelijkheden die je zelf hebt, dat is mooi en
belangrijk!’
Over eigen grenzen heen kijken
Veel deelnemers ervaren ook de manier van samenwerken als vernieuwend. Samenwerken, vanuit
meerdere invalshoeken, met meerdere disciplines wordt in de proeftuinen als vernieuwend element
ervaren.
‘Burgers, maatschappelijke organisatie en gemeente worden uitgedaagd creatief, energiek en
verbindend te werken aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar en plaats wordt gemaakt
voor velen.’
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Met name de proeftuinen waarbij samenwerking over de beleidsdomeinen heen (buurt, school,
(jeugd)hulpverlening, politie, justitie) vorm krijgt, geven blijk van vernieuwing en transformatie.
‘(…) al die losse elementen daar zijn allemaal dingen ook weer niet nieuw in he? Maar, denkend [aan
het] complete plaatje: de verbintenissen van de partijen in de task force van preventie tot zware
ondersteuning die samen optrekken dat is wel vernieuwend.’
Voorwaarde is dat de uitgangspunten en doelstellingen breed gedragen worden door alle betrokkenen
(en hun achterbannen).
Vernieuwende werkvormen
In een aantal proeftuinen worden verschillende werkvormen als vernieuwend aangemerkt. Bijvoorbeeld de manier waarop inwoners worden benaderd, de ontwikkeling van een platform als middel voor
gelijkwaardige samenwerking of bijvoorbeeld het werken met de empathy map of transitie-arena.
Ook bij het kennisdelen blijkt aandacht voor vernieuwing. Daarbij gaat het om het gezamenlijk
ontwikkelen en interactief delen van kennis, in plaats van het uitsluitend zenden van beschikbare
kennis. Hierbij maken deelnemers eveneens gebruik van vernieuwende en creatieve werkvormen,
zoals visualisatie.
Professionals vernieuwen vanuit de basis
Verschillende proeftuinen zijn aan de slag gegaan met vernieuwing vanuit de basis van de
professionals, waarin de dagelijkse praktijk collegiaal en laagdrempelig hervormd wordt en
vernieuwing niet met een blauwdruk van bovenaf wordt opgelegd. De kracht en het succes zitten in
het gezamenlijk ontwikkelen en leren. Dat betekent ook dat het tempo niet te hoog en de stappen niet
te groot moeten zijn om het succes van vernieuwing mogelijk te maken, te laten zien en te delen.
‘We pakken het echt van onderaf op zeg maar. Dat vind ik ook wel heel waardevol en leerzaam voor
iedereen.
‘Hoe harder ik voor de troepen vooruit zou lopen of hoe harder ik zou roepen van ‘we moeten die kant
uit’, hoe groter de afstand wordt tussen [de stuurgroep en de deelnemers in de uitvoering]’
Lessen en conclusie
De gezamenlijke proeftuinen laten een grote diversiteit aan vormen van burgerbetrokkenheid zien. De
ruimte om te experimenteren met burgerbetrokkenheid verrijkt de diversiteit en vergroot de
ontwikkelingsmogelijkheden. De benadering in de proeftuinen is positief, gaat uit van kansen en
mogelijkheden en vindt zoveel mogelijk plaats in het eigen leefsysteem.
De benadering vanuit het burgerperspectief creëert een gevoel van meerwaarde. Een gezamenlijke
aanpak op basis van gelijkwaardigheid en acceptatie geeft deelnemers een stem en stimuleert
inwoners om actief mee te doen in de samenleving.
Deelnemers aan de proeftuinen ervaren het over de eigen grenzen kijken en samenwerken met
deelnemers uit andere domeinen, disciplines en met inwoners of cliënten als vernieuwend perspectief.
Binnen verschillende proeftuinen zijn vernieuwende werkvormen gebruikt om de proeftuin zelf vorm te
geven, inwoners te betrekken of kennis te delen.
Vernieuwing vanuit de basis van de professionals gericht op collegiale, laagdrempelige hervorming
van de dagelijkse heeft een positief effect op vernieuwing. De kracht en het succes zitten in het
gezamenlijk ontwikkelen en leren met daarbij passende fasering.

Movisie, oktober 2017 * Samenwerking en burgerparticipatie beproefd. Deelonderzoek uitvoering proeftuinen

40

3.7 Delen en borgen
Bij de tweede vragenlijst en in de interviews zijn we door middel van open vragen nagegaan hoe
betrokkenen en anderen kunnen profiteren van de behaalde resultaten.
Profiteren van resultaten
Op de vraag hoe anderen kunnen profiteren van de behaalde resultaten zien we twee lijnen. Een lijn
betreft het profijt van de uitkomst, het resultaat van de proeftuin. Veel deelnemers geven aan dat de
doelgroep (inwoners, cliënten) uiteindelijk zal profiteren van hetgeen in de proeftuinen is ontwikkeld.
Zij zullen de verbetering, de verandering die is ontwikkeld in de proeftuin, in hun dagelijks leven als
buurtbewoner, als cliënt of als ouder ervaren.
De andere lijn betreft de manier waarop andere organisaties en / of het lokale beleid gebruik kunnen
maken van de geleerde lessen en de opbrengsten van de proeftuinen. Bijvoorbeeld door zich bij het
initiatief of programma aan te sluiten of kunnen leren van de ervaringen die zijn opgedaan met een
bepaalde werkwijze of werkvorm.
Faciliteren en borgen binnen de proeftuin
Verbinding blijven zoeken, elkaar weten te vinden en onderling contact blijven zoeken worden vaak
genoemd als voorwaarden voor borging van de resultaten binnen de proeftuin. Dat gaat niet vanzelf
en vraagt om eigenaarschap, een organisatie en daarbinnen iemand die verantwoordelijkheid draagt
voor het bewaken en faciliteren van dit proces. Van de deelnemers afzonderlijk vereist dit dat zij zich
flexibel opstellen en hun verantwoordelijkheid nemen.
Het opstellen van gezamenlijke doelen en het omzetten van die doelen in lange-termijnafspraken
ervaren veel deelnemers als belangrijke voorwaarde voor borging. Het is nodig om in samenwerking
te blijven investeren. Enkele deelnemers noemen dat dit bekrachtigd kan worden, bijvoorbeeld in
samenwerkingsovereenkomsten.
Bij borging van de opbrengst van de proeftuinen gaat het om borging van wat er uit de samenwerking
voortkomt. Een van de proeftuinen noemt het belangrijk dat alle betrokken organisaties er intern ook
voor zorgen dat de vernieuwing geborgd wordt in de eigen organisatie.
‘Borgen betekent ook; dit wordt een onderdeel van onze eigen organisatie.’
Overdraagbaar maken en onderzoeken
Enkele proeftuinen realiseren zich dat het belangrijk is dat de opgedane kennis en ervaring
overdraagbaar gemaakt wordt door deze te beschrijven, ’een stukje vertaling van praktijkkennis voor
andere professionals of vrijwilligers’, zonder dat dit een blauwdruk hoeft te worden. Zij zien dit dan ook
als onderdeel en taak van de proeftuin. Zo kunnen zij anderen voeden met de geleerde lessen en
opbrengsten van de proeftuin. In enkele gevallen zijn onderzoekers betrokken bij de proeftuinen om
advies of deelonderzoeken uit te voeren (naast de voorliggende evaluatie).
‘Je kunt een aantal werkzame ingrediënten beschrijven (…) benutten en (…) anticiperen op
processtappen.’
Draag uit en verbreed
Veel suggesties gaan over het delen en uitdragen van de kennis, ervaring en successen die zijn
behaald. Dit kan op veel manieren: flyers over de resultaten van de proeftuin, presentaties in de regio,
good practice verhalen, bekendheid geven aan een initiatief door inwoners op te roepen mee te doen
of er gebruik van te maken, of over mogelijkheden om aan te sluiten bij een programma of project als
organisatie of gemeente. Kortom, ga de boer op met de resultaten.
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Onderdeel van het delen van kennis en successen zijn ook vooral de geleerde lessen. Die scherpen
inzichten van zowel degene die informeert als degene die luistert. Zo kunnen anderen leren van
bepaalde gebruikte werkvormen, of hoe belangrijk het is om de tijd te nemen voor bepaalde
onderdelen.
‘Delen van lessons learned. Met stip op 1: neem tijd om inwoners echt mee te laten doen’.
Een aantal proeftuinen kijkt al verder dan de eigen praktijk of samenwerkingsverband en benoemt het
breder trekken van de behaalde resultaten.
Vernieuwingsproces nog niet klaar
Enkele deelnemers geven aan dat (meer) maatschappelijke innovatieruimte noodzakelijk is om (door)
te ontwikkelen. Deze ruimte moet binnen de organisaties zelf liggen, waar werkdruk en budgetten de
ruimte voor innovatie niet in de weg mogen zitten, en in de ruimte voor samenwerking, beleidsmatig
gestimuleerd en waar nodig financieel gefaciliteerd. In een aantal gevallen gaat het ook om verder
willen werken aan wat nog ‘niet klaar’ is, om gebruik te maken van de opgewekte energie. En om
eerst ‘massa te maken’ met het huidige experiment, om het vervolgens te kunnen verbreden.
‘Door nu ook door te pakken op de in gang gezette energie en de ideeën die zijn aangedragen’.
Continu leerproces
Deelnemers geven aan veel ervaring, kennis en successen te hebben opgedaan met de proeftuinen.
Binnen de proeftuinen benoemen deelnemers dat het elkaar leren kennen, leren van elkaars
ervaringen en elkaars werkveld en perspectief belangrijk is. De proeftuinen bieden ruimte om het leren
door het delen te laten plaatsvinden.
Financiële borging
Borging houdt onder andere in dat de vernieuwing betaalbaar moet zijn en blijven, ook zonder extra
middelen die ten tijde van een proeftuin experimenteel ter beschikking zijn gesteld. Dat kan zowel om
interne financiële middelen of externe financiering gaan. Enkele proeftuinen missen de gemeente als
partner, onder andere vanwege de mogelijkheid voor toekomstige reguliere financiering.
Lessen en conclusie
De proeftuinen vormen een goede gelegenheid om kennis, ervaringen en een vernieuwende aanpak
met elkaar te ontwikkelen. Daar worden de ervaringen gedeeld en vindt gezamenlijk leren plaats.
De meerwaarde van deze gezamenlijk aanpak en het leerproces vormen de motivatie om de
opbrengsten vast te houden en elkaar op te blijven zoeken in samenwerking. Dat gaat niet vanzelf en
er is eigenaarschap nodig om het proces te bewaken en te faciliteren. Borging vraagt blijvende
investering in het bieden van ruimte voor vernieuwing, middelen vanuit lokaal beleid en organisaties
en de betrokkenheid van professionals en inwoners.
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4. Conclusies
De procesevaluatie gebaseerd op alle proeftuinen laat zien dat zowel organisatie, betrokkenheid,
samenwerking en burgerbetrokkenheid bijdragen aan de waardering van de proeftuinen door de
deelnemers. De eerste drie dimensies zijn van belang voor het welslagen van vernieuwing en
implementatie. Burgerbetrokkenheid, de vierde dimensie, is de kern van de transformatie. Over elk
van deze vier dimensies zijn verschillende lessen en conclusies getrokken die terug te vinden zijn in
het desbetreffende hoofdstuk.
De opzet en uitvoering van de proeftuinen worden positief gewaardeerd. De organisatie,
samenwerking en burgerbetrokkenheid is per proeftuin vorm gegeven. Iedere proeftuin is uniek. Deze
diversiteit geeft aan dat de transformatie op maat moet worden ingevuld. Samenwerking vindt in
uiteenlopende vormen plaats tussen lokaal beleid, professionals uit verschillende domeinen en
burgers in de rol van wijkbewoner, cliënt, ervaringsdeskundige, mantelzorger of ouder.
Voor de organisatie van de transformatie in proeftuinen is inspiratie nodig naast meer formele
aspecten als voldoende ontwikkeltijd en monitoring van het proces.
De betrokkenheid van alle deelnemers is groot en een onmiskenbare voorwaarde voor het welslagen
van de proeftuinen. Gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid bevorderen de
persoonlijke betrokkenheid van alle deelnemers.
Samenwerking slaagt alleen als het belang en de meerwaarde van een gezamenlijk doel voor
iedereen duidelijk zijn. Openheid tussen deelnemers, om te leren van en met elkaar, kan alleen tot
stand komen als rekening wordt gehouden met elkaars belangen en gelijkwaardige invloed. Dat vraagt
helderheid over rollen en extra inspanning voor betrokken burgers.
Burgerbetrokkenheid wordt zeer uiteenlopend vorm gegeven. Het vraagt grote zorgvuldigheid om het
proces helder vorm te geven, de bijdrage en de rol van inwoners te benoemen en regelmatig te
bespreken. Burgerbetrokkenheid vraagt om een duidelijke investering in aandacht en tijd.
De proeftuinen leveren voor de deelnemers een belangrijke bijdrage aan vernieuwing, gericht op het
beoogde resultaat dat per proeftuin verschillend is. De vernieuwing geldt ook de wijze waarop deze
tot stand komt, met een creatieve aanpak, in een leerproces en met uiteenlopende vormen van
burgerbetrokkenheid. Een faciliterende rol en financiering van de vernieuwing blijven nodig.
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Bijlage
Validering vragenlijst, factorscores en waardering proeftuinen
Validering vragenlijst
De vragenlijst naar uitvoering van de proeftuinen is gebaseerd op bestaande onderzoeksinstrumenten
opgesteld en gebruikt bij vernieuwings- en implementatieprojecten. De onderzoeksdimensies
organisatie, betrokkenheid, samenwerking en burgerbetrokkenheid zijn uitgewerkt tot een aantal
stellingen die beogen gezamenlijk een dimensie (ofwel construct) te meten. Om dit te toetsen is
gebruik gemaakt van een factoranalyse, door middel van een reeks exploratieve factoranalyses. Deze
factoranalyses geven ruim voldoende aanwijzing om aan te nemen dat de vragen samen inderdaad
vier constructen (organisatie, samenwerking, betrokkenheid en burgerbetrokkenheid) vormen. Dat
geldt zowel voor de eerste als tweede meting.
Voor de betrouwbaarheid van de factoren is een Cronbach’s alpha berekend over de items per factor
(zie tabel 1). Aangezien waarden boven de .80 wijzen op hoge betrouwbaarheid of interne
consistentie, kan worden geconcludeerd dat de vragen op alle factoren intern sterk samenhangen.
Tabel 1. Cronbach’s alpha per factor
Factor
Cronbach’s α
Organisatie
.928
Samenwerking
.883
Betrokkenheid
.892
Burgerbetrokkenheid
.924
Gemiddelde factorscores en rapportcijfers
In tabel 2 en 3 staan de gemiddelde factorscores en rapportcijfers van de eerste en tweede
vragenlijst. In de kolom N is aangegeven hoeveel respondenten de vragen over dit onderdeel hebben
ingevuld (exclusief de antwoorden ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’). Het gemiddelde van de
factoren is gebaseerd op een vijfpuntsschaal (een gemiddelde van 5 betekent dat men het ‘helemaal
eens’ is met alle stellingen; een gemiddelde van 1 dat met het ‘helemaal oneens’ is met alle
stellingen). De standaarddeviatie zegt iets over de gemiddelde spreiding van de scores; hoe hoger
deze waarde hoe meer variatie er zit in de antwoorden van de respondenten.
Tabel 2. Gemiddelde factorscores – eerste vragenlijst
N
Factor
Gemiddelde
Organisatie
210
3.78
Samenwerking
191
3.96
Betrokkenheid
201
3.97
Burgerbetrokkenheid
159
3.76
Rapportcijfer
191
7.44

Standaarddeviatie
.70
.52
.62
.74
1.28

Min.
1.00
2.43
1.00
2.00
1

Max.
5.00
5.00
5.00
5.00
10

Tabel 3. Gemiddelde factorscores – tweede vragenlijst
N
Factor
Gemiddelde
Organisatie
182
3.76
Samenwerking
167
3.86
Betrokkenheid
176
3.95
Burgerbetrokkenheid
149
3.61
Rapportcijfer
167
7.12

Standaarddeviatie
0.65
0.54
0.58
0.78
1.40

Min.
1
2.27
2
1
1

Max.
5
5
5
5
10
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De gemiddelde rapportcijfers voor waardering van de proeftuin zijn berekend over het totaal aantal
deelnemers (N) dat een rapportcijfer (1-10) heeft gegeven. In de eerste vragenlijst met een gemiddeld
rapportcijfer 7.4, geven 6 deelnemers een cijfer tussen 1 en 4, 23 deelnemers een 5 of 6 en 162
deelnemers een 7 of hoger. In de tweede vragenlijst met een gemiddeld rapportcijfer van 7.1, gaven 7
deelnemers een cijfer tussen 1 en 4, 31 een 5 of 6 en 129 een 7 of hoger. Ruim drie kwart van de
respondenten geeft dus een 7 of hoger als algemene waardering aan de proeftuin.
Samenhang tussen factorscores en waardering van de proeftuin als geheel
In tabel 4 en 5 staan de correlaties tussen de verschillende factorscores. Deze geven aan in hoeverre
de verschillende factoren met elkaar samenhangen. Hoe hoger de correlatie, hoe hoger de
samenhang tussen de verschillende factoren (op een schaal van 0 tot 1). Ook zijn de correlaties
tussen de vier factoren en het rapportcijfer voor de proeftuinen weergegeven in deze tabellen.
De samenhang tussen alle factoren is positief. Dat betekent dat als respondenten de proeftuin op de
ene factor (bijv. organisatie) hoger beoordelen, ze dat gemiddeld ook doen voor de andere factoren
(samenwerking, betrokkenheid en burgerbetrokkenheid). Wat we ook kunnen zien is dat de
waardering voor de proeftuin (het rapportcijfer) positief samenhangt met alle factoren. De factor
organisatie laat de sterkste samenhang zien met het rapportcijfer, zowel in de eerste als de tweede
vragenlijst. Het rapportcijfer hangt het minst sterk samen met de waardering van de
burgerbetrokkenheid van de proeftuin. Deze scores liggen bij de tweede vragenlijst echter wel dichter
bij elkaar, wat erop duidt dat in verloop van tijd ook de burgerbetrokkenheid belangrijker wordt voor de
waardering van de proeftuin.
Tabel 4. Correlaties tussen de factorscores en waardering van de proeftuin – eerste vragenlijst
Rapport
Factor
Organisatie
Samenwerking Betrokkenheid
cijfer
Organisatie
.697
Samenwerking
.651
.552
Betrokkenheid
.751
.530
.609
Burgerbetrokkenheid
.427
.424
.484
.410
NB. Alle correlaties zijn significant (p < .001)
Tabel 5. Correlaties tussen de factorscores en waardering van de proeftuin – tweede vragenlijst
Rapport
Factor
Organisatie
Samenwerking Betrokkenheid
cijfer
Organisatie
.700
Samenwerking
.693
.627
Betrokkenheid
.663
.595
.569
Burgerbetrokkenheid
.445
.514
.396
.494
NB. Alle correlaties zijn significant (p < .001)
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Overzicht proeftuinen
Nr.

Naam proeftuin

1

Preventie vroegsignalering Goeree-Overflakkee

2

Goeree-Overflakkee: leefbaarheid en vitaliteit

3

Goeree-Overflakkee: Dashboard **

4

Innovatieagenda Rijswijk

5

Lansingerland ‘Zo zelfstandig mogelijk wonen/ leven

6

Preventieloket en implementatie BUURboek Holland-Rijnland

7

Samenwerken in de wijk aan positieve gezondheid van ouderen

8

Jong ouderschap en onbedoeld zwangerschap (JOOZ)

9

Verbetercyclus jeugd Haaglanden

10

Interactief preventief jeugdbeleid middels de Transitiearena

11

Doorontwikkeling WWZ in de Hoeksche Waard

12

De Kracht van Krimpen vanuit autisme bekeken

13

Duurzaam versterken van eigen kracht : Het begint bij mij!

14

Kleuters in Delfshaven (KID)

15

Sociale netwerken en (digitaal) buurtplatform BUUV

16

Inzet ervaringsdeskundigheid (ExpEx) Midden Holland

17

Aanpak overlast gevende jeugd in de wijk door het jeugd preventieteam

18

Transformatie Mantelzorgondersteuning Leidschendam-Voorburg

19

KICK Vroegsignalering door verbinding Pak Je Kans en wijkteams

20

Duurzame formule voor (thuisloze) jonge moeders en andere jongeren

21

Inwoners aan zet in eigen kern of buurt

22

Pact Goeree Overflakkee 2.0

23

Aanpak kinderen en armoede Papendrecht
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Nr.

Naam proeftuin

24

JouwZorg Rotterdam - Een alternatief voor JeugdzorgPlus

25

Handelingsperspectieven LHBT beleid

26

Samenwerkings- en matchingsmodel Sociaal Domein

27

Ouders aan zet in de Halt-straf

28

Buurtfunctie Zeeheldenbuurt

29

Less is More

30

Nieuw Gasthuis-inclusief Wonen

31

WIJ-coöperatie Vlaardingen

32

Ervaringsdeskundigheid als schakel in het bereiken van jongeren

33

Ervaringsdeskundige ExpEx in jeugdhulp Rotterdam

34

Meetlat Sociaal Domein 2.0 **

35

BuurtPreventiePLUS, samen breed signaleren

36

Een goede en veilige start in de buurt

*

Krachtpatsers Delft *

*

Programma Groen en Gezond *

*

De waarde van ‘de Rotterdamse Munt’ *

*

Sluitende aanpak Participatiewet – Wmo *

*

Eindgoed, Strandgoed *

*

De Balijhoeve *

*

Realiseren van sociaal-maatschappelijke doelen met ruimtelijke oplossingen *

Blauw gemarkeerd: naast onderzoek met vragenlijsten ook geïnterviewd
* = niet onderzocht,
**= geen onderzoek met vragenlijsten.
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