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Voorwoord
Een aantal jaar geleden hoorde ik voor het eerst van een geboren en getogen Hagenaar
(of was het een Hagenees?) dat de stad Den Haag op basis van ondergrond te splitsen is
in twee delen: ‘het zand’ en ‘het veen’. De grens wordt ruwweg gevormd door de Laan van
Meerdervoort, zo werd mij als niet-Hagenaar verteld. In de wijken die gebouwd zijn op zand
wonen van oudsher de gemiddeld meer welgestelde bewoners. De op veen gebouwde wijken
zijn veelal grote volkswijken. Ook de Haagse Hogeschool is op veen gebouwd, op de grens
van stadsdeel Laak. Dit stadsdeel herbergt zogenaamde achterstandswijken. De onderzoeken
uit deze bundel zijn in dit stadsdeel, op loopafstand van de hogeschool, uitgevoerd.
Het stadsdeel Laak heeft te maken met wat vaak ‘grootstedelijke problematiek’ genoemd
wordt. Er is veel werkloosheid en de grote diversiteit in de wijk maakt dat initiatieven op het
vlak van burgerparticipatie en zelforganisatie moeizaam tot stand komen en verlopen. Veel
bewoners voelen zich niet aangesloten bij de ontwikkelingen in de eigen wijk en onvoldoende
begrepen en vertegenwoordigd door officiële instanties en professionals.
De drie beschreven onderzoeken gaan over deze problematiek en zijn daardoor uiterst
relevant voor de gemeente Den Haag, de wijk en haar bewoners. De onderzoekers hebben de
bewoners van meet af aan betrokken bij hun onderzoek, waardoor het onderzoeksproces op
zichzelf al waardevol is.
Een flink aantal van onze studenten heeft deelgenomen aan de onderzoeken. Voor hen
was dat niet alleen inhoudelijk interessant en leerzaam; zij werden ook geconfronteerd
met de dagelijkse problemen die de bewoners ondervinden. Dit heeft bijgedragen aan hun
ontwikkeling tot professional en ‘wereldburger’.
Ik heb zelf ter plaatse kennis genomen van de onderzoeken en van direct betrokkenen gehoord
dat onze hogeschool, onder andere door het uitvoeren van dergelijk praktijkonderzoek,
belangrijk is voor de wijk en haar bewoners. Niet zozeer door grootschalige prestigieuze
projecten, maar juist door haar aanwezigheid en het kleinschalige, op de doelgroep gerichte
onderzoek.
Met veel interesse heb ik de artikelen gelezen en ik wil de onderzoekers complimenteren met
hun inzet, doorzettingsvermogen en behaalde resultaten tot dusver. Ik ben nu al benieuwd
naar de vervolgonderzoeken.

Gert de Ruiter
Directeur Faculteit IT & Design
Voorzitter Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven, Mens en Technologie
De Haagse Hogeschool
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1	
Bouwstenen voor Praktijkonderzoek;
op weg naar nieuwe kennispraktijken
Robert Duiveman

Inleiding
Praktijkgericht onderzoek is in opkomst. Met initiatieven als SIA, Verdus (NWO) en Science
in Transition (KNAW) draagt wetenschappelijke kennisontwikkeling steeds vaker direct bij
aan de omgang met maatschappelijke vraagstukken1. Voor hogescholen is praktijkgericht
onderzoek het vaandel waaronder zij hun rol als kennisinstelling gestalte geven (Smit,
2014; Andriessen, 2013).
Praktijkgericht onderzoek vanuit hbo’s kent grofweg drie doelen: (1.) ijking en verrijking
van professionals en hun beroepspraktijk; (2.) wetenschappelijke verzameling en analyse
van vakkennis, en; (3.) kennisdeling met beroepsbeoefenaren en studenten (Vereniging
Hogescholen, 2012, Andriessen, 2013). Het gaat met andere woorden om wetenschappelijk
verantwoord onderzoek waarin professionals de vragen aanleveren, de sparringpartner zijn en
de primaire doelgroep van de bevindingen vormen.
Hoewel de centrale rol van de professionals bij de opzet, uitvoering en verspreiding van
kennis zonder meer goed en waardevol is, volstaat deze niet voor vraagstukken waarvoor
nog geen professie is ingericht. We zien dat tendensen als superdiversiteit, glokalisering,
flexibilisering en meritocratie (Smit, 2014) leiden tot een toename van ongestructureerde
vraagstukken (Hoppe, 2011). Die vraagstukken vallen buiten de lijntjes van instellingen en
professies. Dergelijke situaties worden gekenmerkt door ambiguïteiten en ambivalenties,
waarbij onduidelijk is wat er precies speelt, welke kennis en waarden ertoe doen en
hoe de rolverdeling ligt tussen de betrokken partijen. Vooral in de grote steden komen
dergelijke situaties vaak voor. Bijvoorbeeld in Haagse wijken als Molenwijk, Duindorp of
Schilderswijk lijken steeds wisselende constellaties van burgers, ondernemers, ambtenaren
en professionals de gebruikelijke context te vormen voor de omgang met grootstedelijke
vraagstukken als radicalisering, eenzaamheid of armoede. Maatschappelijke transities
rondom, zorg, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling brengen de gesignaleerde trans
formatie van professies en werkveld in een stroomversnelling.
Wie vanuit een hbo-instelling in wil spelen op deze transities en transformaties zal merken
dat de doelstellingen en methoden van praktijkgericht onderzoek verruiming en verrijking
behoeven. Vanuit het project Laak Vitaal is hier het afgelopen jaar mee geëxperimenteerd.
Onze ervaringen geven aanleiding voor een reflectie op de positionering, uitvoering en
doelstelling van praktijkgericht onderzoek. Deze reflectie heeft enkele bouwstenen voor
de methodologische versterking van praktijkgericht onderzoek naar grootstedelijke vraag
stukken opgeleverd.
1 herkomst van de afkortingen: www.regieorgaan-sia.nl, www.verdus.nl, www.scienceintransition.nl
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Van beroeps naar kennispraktijk
Kenmerkend voor de Haagse aanpak is een oriëntatie die breder is dan onderzoek voor en
met de praktijk van de professional. Het uitgangspunt is een kritische reflectie op de vraag
wat de relevante praktijk is, en wat deze moet zijn? In formele vergaderingen en bestuurlijke
documenten verwijst ‘de praktijk’ vaak naar de echte wereld die, zo is de implicatie, geheel
andere wetten en waarden kent dat die van de ‘beleidsgeiten’, de academische ivoren toren
of de politieke waan van de dag. Wie zich - bij voorkeur met de poten in de modder - verdiept
in dergelijke praktijken moet concluderen dat de voorgewende tegenstelling een valse is.
Bestuur, wetenschap of beleid bestaan net zozeer uit praktijken als de situatie achter de
voordeur, in een buurthuis of aan het beruchte Jonckbloetplein. Wie er dieper in tracht door
te dringen of wie de ene praktijk wil onderscheiden van de andere komt al snel tot het inzicht
dat institutionele, professionele en private praktijken ten diepste met elkaar zijn vervlochten
(Shove, 2010). Wie denkt aan geradicaliseerde jongeren, eenzame ouderen of multi-probleem
gezinnen moet verder kijken dan de meest voor de hand liggende manifestaties ervan op
straat of aan de keukentafel. Het gaat immers niet over één praktijk maar over fenomenen
die bij uitstek bestaan uit de ongelukkige samenkomst van talloze verschillende praktijken
die langs, over en door elkaar heen werken2. Ongestructureerde stedelijke vraagstukken doen
zich dan ook niet voor in de praktijk maar op het kruispunt van meerdere, vaak onderling
afhankelijke praktijken met afwijkende interesses, opvattingen en routines.
Deze veelheid van praktijken is kenmerkend voor grootstedelijke vraagstukken. Wie een
dergelijk vraagstuk wil onderzoeken vanuit een enkele partij of professie draagt eerder
bij aan verdieping van tegenstellingen dan aan het vinden van een betere aanpak (Van
Buuren & Edelenbos, 2004). Onderzoek dat wil bijdragen aan de maatschappelijke omgang
met ongestructureerde grootstedelijke vraagstukken moet kennis opleveren die niet alleen
aansluit op de praktijken van bestuurders en beleidsmakers maar bijvoorbeeld ook op de
praktijken van betrokken professionals, ondernemers en burgers.
Vanuit de Haagse Hogeschool werken docent-onderzoekers in Laak Vitaal aan nieuwe
vormen van kennisontwikkeling. Het onderzoek bestaat voor een belangrijk deel uit de
gesystematiseerde kennisuitwisseling met mensen die werken in en tussen de verschillende
praktijken rondom een vraagstuk. In plaats van het gebruikelijke begrip ‘praktijkgericht
onderzoek’ spreken we daarom liever van een nieuwe kennispraktijk waarin mensen vanuit
verschillende praktijken samenkomen om te werken aan een productievere omgang met
elkaar en de onderzochte situatie.
Kennis en Publiek
Bij het invullen van de rol van onderzoeker in de kennispraktijk is het waardevol een onderscheid
te maken tussen de verschillende doelgroepen op wie de verzamelde kennis en inzichten zijn
gericht. Niet alleen vanwege de keuze voor een bepaalde outlet of schrijfstijl maar ook ter
bepaling van het type vraagstuk waarop een onderzoek is gericht. Buroway (2005) reikt voor
het maken van deze keuze een bruikbare typering van wetenschapsbeoefening aan, waarin hij

2 zie Kruiter & Pels 2014 voor een illustratie
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onderscheid maakt tussen (1) het soort kennis dat wordt gemaakt en (2) het publiek waar het
zich op richt (zie fig.1).
Academisch Publiek

Buiten-academisch publiek

Instrumentele kennis

1. Professionele wetenschap

3. Beleidsgerichte wetenschap

Reflexieve kennis

2. Kritische wetenschap

4. Publieke wetenschap

Fig.1 De arbeidsverdeling in de Sociale Wetenschappen (overgenomen van Engbersen, 2015)
De eerste kennissoort van Buroway is instrumentele kennis. Deze bestaat uit het ‘oplossen
van vakinhoudelijke puzzels’ binnen een vaststaand theoretisch raamwerk of uit het oplossen
van een probleem dat door een opdrachtgever is aangereikt. Reflexieve kennis onderscheidt
zich van instrumentele kennis omdat deze de gebruikelijke wetenschappelijke raamwerken
en beleidsaannamen ter discussie stelt. De tweede dimensie van Buroway maakt onderscheid
tussen een academisch en een buiten-academisch publiek. In de tabel die zo ontstaat toont
de eerste kolom twee typen wetenschapsbeoefening (1) een professionele wetenschap voor
het adresseren van vakinhoudelijke wetenschappelijke vragen en (2) een kritische wetenschap
die wetenschappelijke en professionele denkwijzen en opvattingen aan de kaak stelt. De
tweede kolom vult Buroway in met (3), een beleidswetenschap die door anderen opgestelde
problemen oplost; en (4) een publieke wetenschap die de maatschappelijke dialoog initieert en
voedt door morele en publieke vraagstukken aan de orde te stellen.
Praktijkgerichte kennisontwikkeling rondom grootstedelijke vraagstukken in Laak Vitaal is
gericht op een buiten-academisch publiek en daarmee gesitueerd in de tweede kolom. Echter,
de kennis is niet instrumenteel of reflexief maar beide. Immers, als de opgave bestaat uit het
vinden van een betere praktische omgang met een omstreden casus dan bestaat de doelgroep
uit meerdere publieken waarvan de verschillende ‘raamwerken’ met elkaar in discussie
moeten gaan. Een reflexieve vorm van kennisontwikkeling is dan een voorwaarde voor het
succesvol laten botsen, conflicteren en uiteindelijk synthetiseren van onderlinge verschillen.
De betrouwbaarheid van ontwikkelde kennis volgt uit een transparante en toetsbare verant
woording over wiens inbreng op welke wijze is betrokken.
Hoe stel je je op?
Het vormgeven van instrumentele en reflexieve kennis in samenwerking met meerdere
buiten-academische publieken roept een aantal ingewikkelde kwesties op. Bijvoorbeeld: hoe
geef je een passende vorm aan interacties met samen- en tegenwerkende beleidsmakers,
professionals en burgers. Bij de interacties van de onderzoeker met diens omgeving speelt
‘de crisis van de expertise’ (Schön, 1983) een prominente rol: het gezag van experts is
niet meer vanzelfsprekend maar moet verdiend worden. In contacten met stakeholders
moeten onderzoekers leren om het onderling vertrouwen te bevorderen. Dit geldt voor het
beïnvloeden van de praktijken ‘in de stad’ maar ook van die in de instellingen er omheen.
De onderkenning dat kennis uit onderzoek lokaal, persoonlijk en waarde geladen is, dwingt
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onderzoekers tot het gericht investeren in interacties met hun publiek(en) en de context om
tot inzichten te komen die voor die partijen legitiem en effectief zijn.
Het maken van keuzen voor specifieke rollen die een onderzoeker in deze setting kan
spelen, kan helpen verwarring en onduidelijkheid te voorkomen. Engbersen (2015) noemt
in dit verband Marris (1990) en diens onderscheid tussen drie verschillende rollen die
onderzoekers kunnen innemen: getuigendeskundige, sociaal ingenieur en verhalenverteller.
De getuigendeskundige is als rol gebaseerd op de wetenschappelijk expert – bijvoorbeeld
een psychiater of forensisch arts – die in een rechtszaak feiten duidt of presenteert. De
sociaal ingenieur is gericht op het direct ondersteunen en vormgeven van oplossingen.
Engbersen (2015) steekt deze rol in een actuele jas door een relatie te leggen met evidenced
informed policy making. Hierin reiken onderzoekers instrumentele kennis aan met oog voor
de politieke, maatschappelijke en bureaucratische context en mogelijkheden. De rol van
verhalenverteller tenslotte rust op het aandragen van nieuwe zienswijzen op bestaande
vraagstukken. Deze kunnen bestaan uit metaforen (Schön, 1983), narratieven (Stone, 1988)
of frames (Rein & Schon, 1994) die andere aspecten in een situatie uitlichten waardoor
nieuwe, onvermoede handelingsopties ontstaan.
Het optreden van onderzoekers vanuit Laak-Vitaal bestaat uit het slim leren combineren van
deze rollen. Het vinden van de meest passende rol is afhankelijk van de eigenschappen van
de situatie maar ook van de betrokken onderzoeker. Persoonlijke drijfveren en professionele
kwaliteiten kunnen in de nieuwe kennispraktijk op onverwachtse wijze een grote rol spelen.
Op gepaste wijze inspelen op informele, weerbarstige of politiek geladen situaties past de een
beter dan de ander. Het onderscheiden van verschillende rollen draagt bij aan het maken van
een taakverdeling waarbij onderzoeker en context goed op elkaar afgestemd zijn.
Waar breng je kennis naartoe?
Als kennisontwikkeling tijd-, plaats- en persoonsgebonden is – en daar hebben we het hier
over – dan is de uitkomst ervan gesitueerd. Dat wil zeggen: de uitkomst laat zich niet zomaar
verplaatsen, uitrollen of opschalen, althans, niet in instrumentele zin. Uit een kennispraktijk
zoals hier besproken wordt, komen geen objectieve, universeel geldende waarheden. Wel
kunnen de uitkomsten van conceptuele of symbolische waarde zijn. Mensen of instellingen
die elders met vergelijkbare vraagstukken worstelen kunnen er begrip, inzicht of inspiratie
uit putten. Dergelijke vormen van relevantie zijn vaak moeilijker te achterhalen maar zeker
niet minder waardevol dan instrumentele kennis (Weiss, 1979; Newman & Head, 2015).
In deze situatie is de onderzoeker er ook niet op uit om verstorende invloeden van de
lokale onderzoekssituatie te weren of temmen. Het onderzoek wil integendeel aansluiten
op wetenschappelijke benaderingen die alledaagse weerbarstigheden als een gegeven zien
en begrippen aanreiken om er verstandig mee om te gaan. Actie onderzoek is hiervan
een goed voorbeeld. De essentie ervan is eenvoudig: de doelgroep van het onderzoek is
tevens de primaire doelgroep van de onderzoeksbevindingen. Met andere woorden: de
onderzoeksbevindingen zijn in eerste instantie niet gericht op het informeren van experts,
hulpverleners of beleidsmakers zodat zij voor de doelgroep betere oplossingen kunnen
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bedenken; maar op de mensen die zijn onderzocht en hun naasten. Je wilt met hen tot
kennis en inzichten komen die hen in staat stellen de problemen (en kansen) die zij
ondervinden beter op te pakken.
De beste garantie dat onderzoeksbevindingen relevant zijn voor een doelgroep is door kennis
uit het onderzoek te laten aansluiten op de vragen en de kennis die bij hen aanwezig zijn.
Dat maakt het essentieel om de doelgroep vanaf een vroeg stadium geregeld te betrekken
bij het vaststellen van onderzoeksdoel, -probleem en –vraagstelling.
De ervaring in Laak Vitaal leert dat actie onderzoek tot onverwachts interessante inzichten
leidt voor instellingen en vakgenoten. Met name wat de onderzoekers tijdens de uitvoering
van het onderzoek leren van de betrokkenen over hun omgang met een problematiek
levert een rijke oogst op voor professionals, experts en vakgenoten. Uiteraard betekent
actie onderzoek niet dat je tijdens je onderzoek geen aandacht hebt voor professionals of
bestuurders. Zij blijven relevant, maar pas in tweede of derde instantie.
Door stevig vast te houden aan de centrale rol van de doelgroep binnen het actie onderzoek
in Laak Vitaal zijn nieuwe, productieve relaties met professionals ontstaan. Dat was
mogelijk omdat het adresseren van een probleem centraal staat - en niet de uitvoering
van het onderzoek. In plaats van formele stuur- regie- of werkgroepen zijn er inhoudelijk
geïnformeerde bijeenkomsten waarbij onderzoek een van de bronnen is om een vraagstuk
mee aan te pakken, een onderzoek dat op zelfstandige wijze gestalte krijgt in afstemming
met de doelgroep en andere stakeholders.
Hoe gaan we verder?
Hogescholen positioneren zich in toenemende mate als instellingen die met kennis
ontwikkeling een bijdrage leveren aan een betere omgang met maatschappelijke vraag
stukken. Onder de vlag van praktijkgericht onderzoek vindt waardevolle professionalisering
en systematisering van kennisontwikkeling plaats. Om ook bij te kunnen dragen aan de
omgang met weerbarstige grootstedelijke vraagstukken is een aanvullende investering
nodig. Rondom ongestructureerde, vraagstukken bestaat de opgave niet uit het aanleveren
van professionele kennis maar uit het op gesystematiseerde wijze op gang brengen van een
kennisuitwisseling en –synthese die betrokkenen professionals, maar ook beleidsmakers,
burgers en andere stakeholders in staat stellen hun gedeelde probleem op een nieuwe,
betere wijze tegemoet te treden.
Het gaat er bij grootstedelijke vraagstukken om de kennis aan te reiken waarmee profes
sionals, studenten en stedelijke partijen in slimme coalities betere probleemoplossings
combinaties kunnen vormen. De primaire methodische opgave ligt daarmee niet op het
vormgeven van de relatie theorie en praktijk en het verbinden van gecodificeerde- en
handelingskennis. De hoofdopgave is het succesvol leren verbinden van een variatie van
praktijken. Het verbinden van expliciete en impliciete kennis, lokale en universele inzichten,
know-how en know-what, kortom van vakkennis en stakeholder kennis is daarmee een
belangrijk aandachtspunt in een praktijkgericht ondezoeksdesign.
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Verbinden van praktijken om tot nieuwe inzichten te komen staat centraal in talloze labs,
experimenten, leerkringen en communities of practice (Karré et al, 2015). Vooralsnog
ontbreekt het aan een gedeeld kader om de verschillende ervaringen en bevindingen met
elkaar te delen. Om onderlinge uitwisseling en daarmee wederzijds leren te stimuleren is
het tijd voor enkele spelregels. Het werk van Gabrielle Bammer biedt richtlijnen voor het
gesystematiseerd nadenken over het oplossingsgericht samenbrengen van verschillende
vormen van kennis. (Bammer, 2013, Duiveman et al. 2015). Vijf ontwerpvragen dragen bij
aan het vormgeven en gesystematisererd documenteren van kennisontwikkeling over, voor
en met actoren vanuit verschillende praktijken.
Vijf ontwerpvragen voor kennissynthese
1. Wat moet de synthese van vakkennis en stakeholder kennis bereiken en wie moet hier
beter van worden? (voor wat en wie?)
2. Welke vakkennis en stakeholder-kennis worden benut en bijeengebracht? (welke kennis?)
3. Hoe worden vakkennis en stakeholder kennis bijeengebracht, door wie, wanneer? (hoe?)
4. Wat zijn de omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op het bijeenbrengen van
kennis? (context?)
5. Wat is het meetbare resultaat van de bijeengebrachte kennis? (uitkomsten?)

Fig.2 Bammer (2013) - vert. Duiveman et al. (2015)
In de projecten vanuit Laak Vitaal vormen bovenstaande vijf vragen een leidraad voor het
documenteren en verantwoorden van onderzoeksontwerp, uitvoering en resultaten. Het
expliciteren van onze werkwijze draagt bij aan transparantie van kennisontwikkeling. Dat
is belangrijk omdat (1.) traditionele criteria als ‘objectief’ en ‘onafhankelijk’ van beperkte
waarde zijn bij actie-onderzoek; (2.) we onszelf in staat willen stellen om gemaakte keuzen
en de uitwerking ervan consequent in kaart te brengen, en (3.) we de lessen en bevindingen
willen delen met alle anderen die experimenteren met nieuwe vormen van praktijkgericht
onderzoek.
Leeswijzer
De studies in deze bundel zijn onderdeel van doorlopende onderzoekstrajecten vanuit Laak
Vitaal. Het eerstvolgende hoofdstuk ‘Veerkracht aan het werk’ behandelt het vraagstuk
arbeidsmarktparticipatie, specifiek het verwerven van een positie op de arbeidsmarkt.
Hoofdstuk drie ‘Stap een op de fiets’ behandelt burgerparticipatie waar sinds de invoering
van de nieuwe WMO steeds meer de nadruk binnen de samenleving op is komen te liggen.
Hoofdstuk 4 ‘Zelforganisaties en competenties’ heeft als onderwerp zelforganisatie van
vrijwilligers en de rol van de professional. Het laatste hoofdstuk maakt de verbinding
tussen praktijkonderzoek c.q. actieonderzoek, Laak Vitaal en de Haagse Hogeschool en het
vervolg van de besproken onderzoeken in deze bundel.
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2.	Veerkracht aan het werk: naar het kansrijk
verwerven van een positie op arbeidsmarkt
Jaswina Elahi

Inleiding
Op weg naar de gemeentelijke verkiezingen in Den Haag kwamen een aantal bewoners en
professionals uit Molenwijk samen. Zij bespraken samen met lokale politici meerdere lokale
vraagstukken, waaronder de hoge werkloosheid in deze wijk. Bewoners, vooral die met een
Marokkaanse achtergrond, ondervinden problemen bij het vinden van een stage of een
baan, ze voelen zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Ook uit onderzoek van het SCP
(Andriessen et al., 2015) bleek dat werkzoekenden met een Marokkaanse en Hindostaanse
achtergrond minder kans maken op een baan dan autochtone Nederlanders met hetzelfde
cv. De reden voor de afwijzing van allochtone kandidaten is het negatieve beeld dat er heerst
over sollicitanten met een andere etnische achtergrond. Er zijn uitsluitingsmechanismen
die de toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren.
Er zijn echter ook Molenwijkers die ondanks de sociale problematieken en de uitsluitings
mechanismen erin geslaagd zijn om een baan te vinden en te behouden. Er heeft dus een
differentiële opname plaatsgevonden op de arbeidsmarkt. De vraag die dit oproept is: Hoe
zijn inwoners afkomstig van Molenwijk erin geslaagd om een positie op de arbeidsmarkt te
verwerven en hoe kan dit verder worden bevorderd? Op basis van interviews met personen
afkomstig uit Molenwijk in de leeftijd van 24 tot 35 jaar die in staat geweest zijn om een
positie op de arbeidsmarkt te verwerven, was het mogelijk te beschrijven welke interventies/
instrumenten personen sterken bij het verwerven van een positie op de arbeidsmarkt. Dit
onderzoek dient als vooronderzoek bij de te ontwikkelen specifieke interventiemethodiek.
Dit hoofdstuk wordt daarom afgesloten met de te nemen vervolgstappen.
Institutionele mismatch?
Er zijn in feite vele instituties met verschillende soorten normen, waarden en regels. Wat
de verschillende perspectieven gemeenschappelijk hebben is dat een institutie in stand
wordt gehouden door gedeelde identiteiten en identificatie met de institutie, het besef
deel uit te maken van een groep en het erkennen van rollen (March & Olsen, 1996). De
identiteiten staan niet op zichzelf maar worden beïnvloed door de netwerken waar zij deel
van uitmaken. Zij zijn onderhevig aan processen die de identificatie bepalen, zoals educatie,
socialisatie en indoctrinatie. Een complicatie van een multiculturele samenleving is, dat het
als lastig wordt ervaren om te komen tot gedeelde identiteiten (Abrutyn, 2014).
De arbeidsmarkt en etnische gemeenschappen zijn welbeschouwd verschillende instituties,
met verschillende normen, waarden en belangen, maar ook met verschillende doelen
en taken. De arbeidsmarkt kent normen over het beheersen van de taal en het behalen
van relevante diploma’s. Het gevaar van voortijdige afwijzing is groot wanneer iemand
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niet aan die normen en gedragsregels kan voldoen. De afstand tussen de arbeidsmarkt
en de multiculturele gemeenschap kan daarom als groot worden beschouwd, zeker voor
nieuwe migranten die niet aan al deze normen voldoen. Educatie, scholing, netwerken en
positieve rolmodellen spelen daarom een belangrijke rol bij het verkleinen van de afstand..
Zij worden op hun beurt weer beïnvloed door andere instituties zoals het gezin, media e.d.
(WRR, 2003; De Beer & Schuyt, 2004).
Er vanuit gaan dat het probleem met onderwijs en het vergroten van de netwerken van
individuen en groepen op gelost kan worden, zou echter te kort door de bocht zijn. Zoals in
de inleiding ter sprake kwam bestaan er ook uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt.
Het aanboren van talenten en krachten door onderwijsinstellingen, aansluiting vinden bij het
netwerk is één ding. Er is ook sprake van het machtsaspect binnen bestaande instituties en
een wisselwerking tussen de arbeidsmarkt en de individuen en groepen in de samenleving.
In dit kader past het empowermentsparadigma (Regenmortel, 2008; 2009) waarin er sprake
is van een verwevenheid tussen de verschillende dimensies: het individuele niveau (waarin er
sprake is van de power from within); het collectieve vlak (waarin er sprake is van power with);
en het bredere, maatschappelijk niveau (waarin er sprak is van power to). De term ‘power’ in
het begrip empowerment kent in deze benadering twee interpretaties, namelijk die van kracht
en die van macht (Penninx, 2004). De hiervoor genoemde interpretatie van de term ‘kracht’
wordt door Jacobs et al. (2005) op het individuele en collectieve niveau toegespitst. De term
‘macht’ wordt toegespitst op het bredere politiek-maatschappelijk niveau.
Bij de discussies omtrent participatie op de arbeidsmarkt wordt de verantwoordelijkheid
steeds meer neergelegd bij het individu. Echter, de ervaring van herhaaldelijke afwijzingen
door werkgevers gaat bij sollicitanten gepaard met de dagelijkse confrontatie met werk
loosheid en kan gevoelens oproepen van vernedering en onrechtvaardigheid. Het vraagt om
veerkracht om telkens een afwijzing te verwerken en opnieuw te solliciteren.
Veerkracht wordt door Regenmortel (2008) omschreven als een vermogen. Hoijtink, Te
Brake en Dückers (2011, p. 20) definiëren veerkracht als het ‘terugveren’ na een schokkende
gebeurtenis. Daarbij gaat het ofwel om het terugkeren naar een beginsituatie, ofwel om
het creëren van een nieuw evenwicht binnen de veranderde context. Uitgaande van Regen
mortels omschrijving is veerkracht welbeschouwd iets wat je ‘bezit’. Het kan erop wijzen
dat men over persoonlijke eigenschappen moet bezitten die niet uitgedrukt kunnen worden
in geld en financiën. Daardoor is men in staat om te gaan met nare gebeurtenissen, in casu:
afwijzingen op de arbeidsmarkt.
Er is veel over veerkracht geschreven; het is een begrip dat tegenwoordig erg populair is,
maar deze eigenschap is niet dusdanig geoperationaliseerd in componenten dat hij inzicht
geeft in de werking ervan. Wellicht dáárdoor wordt dit aspect onvolledig wordt benut of
ontwikkeld in de discussie en interventieprogramma’s omtrent arbeidsparticipatie.
In het voorgaande is gebleken dat bij het verwerven van een positie op de arbeidsmarkt
verschillende factoren een rol spelen. Hoe deze factoren specifiek inwerken op inwoners
afkomstig of werkzaam in Molenwijk, met hun eigen kenmerken, vraagt om specifieke
onderzoeksmethoden om deze in beeld te brengen.
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Methoden
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de factoren die bewoners afkomstig
uit Molenwijk in staat hebben gesteld om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven.
Het heeft derhalve een explorerend karakter. Hiervoor is allereerst een bijeenkomst voor
sleutelfiguren georganiseerd, waaronder professionals en respondenten uit het onderzoek,
waarbij een gezamenlijke vraagarticulatie centraal stond. Deze ontmoeting heeft geleid tot
de definitieve onderzoeksvraag.
Om de onderzoeksvraag vervolgens te beantwoorden hebben tien diepte-interviews plaats
gevonden met personen in de leeftijd van 24 tot 35 jaar die afkomstig zijn uit Molenwijk en
die ondanks de ondervonden problemen erin geslaagd zijn een positie op de arbeidsmarkt
te verwerven. Het bestuderen van deze tien cases was uiteraard niet bedoeld om uitspraken
te doen die representatief zijn voor de hele doelgroep, daarvoor is het aantal te klein. Het
onderzoek kon wel licht werpen op de vraag welke factoren ten grondslag liggen aan het
verschijnsel ‘vanuit een achterstandspositie een plek op de arbeidsmarkt verwerven’.
Om de respondenten te vinden is contact gelegd met sleutelfiguren en sleutelorganisaties:
de wijkagent, HVL, de buurtsportcoach, de Coöperatief Eigenwijzer, Facebookpagina van
Molenwijk en een cultureel werker. In eerste instantie kregen zij de vraag voorgelegd of zij
mensen kenden (afkomstig) uit de wijk die een succesvolle loopbaan hadden. Dit leverde als
antwoord Eljeero Elia (profvoetballer bij Feyenoord) en Ahmed Aboutaleb (burgemeester
van Rotterdam) op. Hoewel deze personen inderdaad een succesvolle loopbaan hebben,
waren zij niet de personen die ik in dit onderzoek voor ogen had. Het woord ‘succesvol’
bleek gekoppeld te worden ‘bekendheid’. De vraag werd bijgesteld naar ‘Kent u personen uit
de wijk die erin zijn geslaagd om ondanks problematieken en achterstanden een positie op
de arbeidsmarkt te verwerven?’. Met name het woord ‘verwerven’ was in de vraagstelling
van essentieel belang. Het woord is een vertaling van het Engelse woord achievement en
wijst op het verkrijgen van een sociale positie en status,waarbij persoonlijke invloed wordt
uitgeoefend op basis van prestaties, capaciteiten en hard werken (Ralph Linton, 1936).
Dit ‘verwerven’ staat in tegenstelling tot toewijzing waarbij geen persoonlijke invloed kan
worden uitgeoefend op de sociale positie, zoals bij overerving of op jonge leeftijd gescout te
worden. Daarmee verviel Eljeero Elia. Ahmed Aboutaleb zou zich lenen voor dit onderzoek,
echter viel hij vanwege zijn leeftijd buiten de leeftijdsgrens.
De leeftijdsgrens van 24 tot en 35 jaar is om vier redenen gekozen. Allereerst omdat na
het 24e jaar de adolescentiefase net voorbij is, ten tweede omdat men de tijd heeft gehad
om eventueel via stapelen verschillende onderwijsniveaus te doorlopen en mogelijk al een
aantal jaren werkervaring te hebben opgebouwd. Bovendien heeft deze leeftijdscategorie te
maken gehad met de economische crisis die nu op zijn eind aan het lopen is en hebben die
weten te “overleven”. Naast de gehanteerde leeftijdsgrenzen is getracht om de onderzoeks
populatie uit mensen met verschillende etnische achtergronden te laten bestaan, allen
woonden wel in dezelfde kansarme omgeving. Door het betrekken van verschillende
groepen bij het onderzoek is het mogelijk geweest de specifieke factoren uit te lichten
en te isoleren. Bovendien bood de etnisch diverse samenstelling van de respondenten de
mogelijkheid de empirische basis van de bevindingen te verbreden.
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Van de respondenten is er een geweest die als advies havo/vwo en een die als advies havo
heeft meegekregen. De rest kreeg een lager advies. Tegenwoordig werken de respondenten
als buurtsportcoach, muziekcoach, leerkracht in het basisonderwijs, leerkracht binnen het
roc, als loopbaanbegeleider, medisch technologisch medewerker, als programmeur binnen
een culturele instelling, bij de gemeente; zowel als vaste dienst of als zzp-er.
Veerkracht
Het onderzoek brengt in beeld door welke factoren men een positie op de arbeidsmarkt
heeft weten te verwerven. Deze zijn hieronder als volgt gecategoriseerd: ‘omstandigheden
en eigenschappen’, ‘de rol van personen, instellingen en (etnische) netwerken’.
Omstandigheden en eigenschappen
De gezinnen waar de respondenten uit afkomstig zijn, hadden het over het algemeen
niet breed en bestonden uit ouders, met geen, of een laag opleidingsniveau. De ouders
kenden grote waarde toe aan het advies van de leerkrachten, in de veronderstelling dat de
leerkrachten een deskundigoordeel in huis hadden, waardoor na het primair onderwijs zonder
discussie het schooladvies van de school werd opgevolgd. Een respondent formuleerde het
als volgt: “Ik voelde dat ik niet thuis hoorde op de praktijkschool. Dat ik meer kon dan wat
ik daar deed. Ik ben toen naar mijn mentor gegaan en heb gezegd dat ik meer kon. Mijn
mentor zei vervolgens dat ik een maand de tijd kreeg om mij te bewijzen. Na een maand
mocht ik overstappen naar vmbo-kader. Daarna heb ik gestapeld tot ik uiteindelijk een
master deed aan de Erasmus Universiteit.” Recent onderzoek van de Inspectie van het
Onderwijs (Ministerie van OCW, 2016) wijst uit dat kinderen van hoogopgeleide ouders in
groep 8 vaker een hoger advies voor de middelbare school krijgen dan de uitslag van hun
Cito-eindtoets aangeeft. Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen juist een lager advies
dan hun eindtoets aangeeft. Het roept de vraag op of niet meer respondenten lager zijn
beoordeeld in het laatste jaar van primair onderwijs.
Deze specifieke respondent nam zelf als kind het initiatief om in gesprek te gaan met zijn
mentor. Kenmerkend voor de respondenten is dat zij aangeven hun ouders nooit om hulp te
hebben gevraagd bij schoolzaken enhet nemen van beslissingen . Vaak wilden ze de ouders
niet lastig vallen, zelfs al hadden de ouders soms wel de tijd of kennis over een specifiek
onderwerp. Dit wijst op een grote mate van zelfstandigheid van jongs af aan en op de
neiging de ouders te ontzien. Dat betekent dat er soms ook verkeerde beslissingen werden
genomen, hoewel daar achteraf wel lering uit werd getrokken.
Onderwijs werd binnen alle gezinnen wel aangemoedigd in de zin van ‘je moet goed je best
doen op school, dat is belangrijk’, maar een verdere uitleg of betrokkenheid was er niet.
De redenen daarvoor verschilden: soms waren ouders de taal niet machtig; ouders waren
alleenstaand en zonder netwerk; hardwerkende ouders die afwezig waren; ouders met een
ziekte, depressie of schulden. In alle gevallen uitte het zich in het ontbreken van hulp bij
huiswerk, planning, of bij te nemen beslissingen.
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Hoe zelfstandig de respondenten zijn, blijkt ook uit het feit dat meer dan de helft van de
respondenten vanaf het vijftiende jaar, soms zelfs eerder, een bijbaan nam om de kosten van
de middelbare school of de beroepsopleiding te kunnen betalen. In sommige gevallen had
dit negatieve gevolgen voor het concentratievermogen, het uithoudingsvermogen, het op
tijd opstaan en de oplettendheid bij de lessen. Bij sommigen had de bijbaan dus een directe,
negatieve invloed op de schoolresultaten en schoolprestaties. De volharding werd slechts
door enkelen uit de schoolomgeving gezien. Vaker werd de snelle conclusie getrokken dat
men zich er met lage cijfers en weinig inzet gemakkelijk vanaf probeerde te maken. Toch
zijn alle respondenten altijd doorgegaan met de combinatie van school en werk. Opvallend
is dat ze allemaal de sterke wil hadden om de opgestelde doelen te verwezenlijken en in
staat zijn geweest om voorgenomen plannen om te zetten naar daden.
Vrijwel alle respondenten die begonnen met het vmbo en soms daarna de een mboopleiding volgden, hebben vroeg in hun studieloopbaan te maken gehad met afwijzingen,
wat begon bij het zoeken van een stage. Een dergelijke afwijzing op jonge leeftijd kan men
zich zeer persoonlijk aantrekken, en dat gebeurde ook, maar de afgewezen respondenten
bleven zoeken naar een stageplek. Het niet vinden van een stage- of werkplek betekende
in sommige gevallen een vertraging in de studie van meer dan een jaar. De gedachte dat
de vervelende situatie zou verbeteren na het vinden van een studie, stage of baan gaf hen
echter de inspiratie om de studieloopbaan voort te zetten.
In de jaren tijdens en na hun opleiding zijn de respondenten met een vmbo opleiding
opnieuw herhaaldelijk afgewezen bij het vinden van een baan, of verliepen contracten na
een luttele maanden en moest men weer op zoek gaan naar een andere baan. Om deze
reden hebben een aantal respondenten de beslissing genomen om een eigen onderneming
te starten of om de opleiding te vervolgen aan een mbo- of hbo-instelling om zo hun kansen
op de arbeidsmarkt te vergroten.
Als ze eenmaal een baan gevonden hadden, hielden zij het gevoel zich harder te moeten
bewijzen dan autochtone collega’s. Ze relateren dit aan hun culturele achtergrond en de
bijbehorende vooroordelen, maar proberen daar niet negatief mee om te gaan, al roept het
soms wel frustratie op.
Tot slot spelen trots en wilskracht een grote rol. Men wil zich bewijzen aan de samenleving
en de ouders trots maken. De ouders worden zeer belangrijk gevonden. Zij hebben altijd
hard hebben gewerkt om hen een beter leven te geven en daarom willen de respondenten
dat het harde werken van de ouders niet voor niets is geweest. Met andere woorden,
ze zijn succes verschuldigd aan de ouders. De ouders hebben hen in hun jonge jaren de
vrijheid gegeven om zich te ontwikkelen en eigen beslissingen te nemen. Bij een aantal
respondenten gaat het verder dan alleen de ouders trots maken. Zij hopen dat, zowel de
eigen etnische als de Nederlandse gemeenschap trots op hen is. Dat de ouders en de
omgeving trots zijn op hun succes, maakt dat de respondenten ook trots zijn op henzelf.
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De rol van personen, instellingen en netwerken
Allen respondenten geven aan dat ze hun huidige positie te danken hebben aan een
omgeving die uiteindelijkhun persoonlijke kwaliteiten herkende.. De stageplek is daarbij erg
essentieel geweest voor de respondenten afkomstig van mbo- en hbo-instellingen. Omdat
er bij een uiteindelijk gevonden stageplek een persoon was die hun kwaliteiten zag, hen
complimenteerde en hen het vertrouwen gaf om bijvoorbeeld hele projecten te leiden, werd
hun zelfvertrouwen versterkt. Dit gaf hen moed om hun kwaliteiten verder te ontplooien, of
de stap te nemen een eigen onderneming te starten of de studie te vervolgen.
Zoals een jonge vrouw het verwoordde: ‘Ze zagen niet alleen mijn hoofddoek, maar ook
mijn kwaliteiten. Terwijl ik bij de stagesollicitatie bij een andere instelling vlak ervoor was
afgewezen vanwege mijn hoofddoek, omdat ik daardoor geen neutrale uitstraling meer zou
hebben’. Voor een groot deel van de respondenten werd de stageplek ook de eerste officiële
baan na de opleiding. Sommigen werken daar nog steeds. In andere gevallen traden de
personen binnen de instellingen op als referent of bevalen zij de respondenten aan bij
andere organisaties en instellingen waar zij nu een baan hebben.
Zonder de persoon die hun kwaliteiten zag op hun stageplek, zo vertellen de ondervraagden,
zouden ze nu niet de persoon zijn die zij zijn geworden. Zij gaven de ondervraagden ideeën
en inspiratie. Ook kregen ze van hen een bevestiging dat wat ze deden goed was. Dit voelde
aan als een aanmoediging om zich verder professioneel te ontwikkelen.
Voor respondenten die vanwege persoonlijke problemen in een speciaal traject van de
hulpverlening terecht kwamen, maakte ook de specifieke persoon die hen hulp bood het
verschil. Deze zag hen als persoon en niet als hulpverleningsgeval, ze werden aange
sproken op hun persoonlijk kwaliteiten en kwaliteit van leven. Daardoor kregen zij de
aanmoediging en het vertrouwen dat zij de toekomst aankonden. Daardoor durfden zij een
eigen onderneming te starten in het vertrouwen dat dit goed zou lopen of gingen zij beter
hun best doen op het werk, waar zij ook weer van specifieke personen de kans kregen om
zichzelf te laten zien.
De rol van etnische netwerken (in de vorm van families en verenigingen) wordt in
arbeidsmarktstudies als klein, zwak en weinig nuttig beschouwd (Klaver et al., 2005; Otten
& Van der Zee, 2011). Toch blijkt uit de interviews dat de etnische netwerken van groot
belang zijn geweest. Allereerst, oudere broers, zussen, nichten, neven, vrienden en buren
hadden in de kindertijd van de respondenten bij afwezigheid van werkende ouders een
belangrijke rol in de opvang na schooltijd en fungeerden als rolmodellen. Ten tweede,
de etnische netwerken in de vorm van verenigingen zijn ook van belang geweest om de
personen ‘op te vangen’ gedurende de periode dat zij werk zochten. Er werden bijvoorbeeld
activiteiten van de Hindostaanse vereniging en Gülenbeweging gevolgd. Het blijkt dat deze
twee verenigingen een belangrijke rol speelden bij het gevoel er als gezin niet alleen voor
te staan in de samenleving. Voor de respondenten wiens ouders verder geen familiaire
contacten en relaties hadden fungeerde de verenigingen als ‘familie’; ze werden ‘gezien’. Ten
derde, sommige etnische netwerken konden een leeromgeving bieden die er thuis niet was.
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Zo gaf de Gülenbeweging aan Turkse gezinnen intensieve studiebegeleiding voor school
en religie. En tenslotte, in het geval van het opstarten van een eigen onderneming of een
rol als zzp-er waren de mensen uit de etnische netwerken vaak de eerste opdrachtgevers,
waardoor hun toko van de grond kon komen. Deze contacten kwamen via via tot stand
binnen het informele netwerk.
Conclusie en aanbevelingen
Dit onderzoek was erop gericht om in beeld te krijgen door welke factoren men er
vanuit een achterstandspositie in slaagt een positie op de arbeidsmarkt te verwerven.
Gaandeweg bleek dat die factoren ondergebracht kunnen worden onder de noemer
‘veerkracht’. Veerkracht blijkt te bestaan uit een aantal persoonlijke componenten, namelijk
wilskracht, zelfstandigheid, incasseringsvermogen, volhardingsvermogen, een positieve
in
stelling, oplossingsgericht denken, en daadkracht. Deze persoonlijke eigenschappen
lijken doorslaggevend te zijn voor het verwerven van een positie op de arbeidsmarkt.
Dit zijn eigenschappen waardoor personen meer opgewassen zijn tegen afwijzingen en
discriminatie op de arbeidsmarkt. Het helpt hen om de negatieve situatie om te zetten in
een positieve stimulans. Dit inzicht is een theoretisch opbrengst van de studie en draagt bij
aan de verdere operationalisering van het begrip veerkracht.
Uit het onderzoek blijkt dat de ‘power from within’ (de kracht van het individu van binnenuit)
onderhevig is aan de ‘power to’ (in dit geval de macht van de werkgevers) en, sterker nog,
hierdoor beïnvloed wordt. Zo kan men moedeloos worden als men studievertraging oploopt
vanwege een afwijzing voor een stageplaats, of zichzelf juist extra willen bewijzen na een
afwijzing vanwege het dragen van de hoofdoek. Er is dus sprake van verwevenheid tussen
de verschillende dimensies. Juist door deze verwevenheid is veerkracht nodig omdat de
omgeving veel invloed kan hebben op persoonlijke studie- en arbeidsloopbaan.
Tegelijkertijd valt op dat, hoewel er sprake is van verwevenheid tussen verschillende
dimensies, er juist verwevenheid ontbreekt tussen de instituties leefwereld, onderwijs en
arbeidsmarkt, waardoor de werkzoekende vanuit een achterstandspositie er langer over
doet en meer drempels moet overwinnen om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven.
Dit blijkt uit het feit dat alle respondenten een laag schooladvies krijgen en daarom een
langere weg bewandelen (door te stapelen) om uiteindelijk op een voor hen passend niveau
de arbeidsmarkt te betreden, en als dat is gelukt nog steeds harder werken om zichzelf te
bewijzen. Ook hierom moeten personen vanuit een achtergestelde positie beschikken over
een grote dosis veerkracht.
Maar met veerkracht alleen komt men er niet. Er zijn ‘brokers’: verbinders en bemiddelaars
tussen burgers en overheid (zie Koster, 2012; Berenschot, 2011). Deze zijn nodig om de afstand
tussen de verschillende instituties te overbruggen. Deze brokers zien kwaliteiten van personen
en vervullen een rol in het versterken van veerkracht. In dit onderzoek waren de brokers de
bijzondere personen die als hulpverlener, leerkracht, docent, stagebegeleider of werkgever
‘talenten’ en ‘bekwaamheden’ herkenden en het juiste advies meegaven waardoor veerkracht
zo wordt versterkt dat de respondenten de eigen dromen en doelen leren verwezenlijken.
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Vervolgonderzoek
Gemeentelijke overheden die gericht zijn op het oplossen van arbeidsmarktproblemen van
personen uit achterstandswijken en achterstandsproblematieken hebben daarom baat bij
een traject of tool waarmee veerkracht als competentie wordt ontwikkeld. Dit vooronderzoek
suggereert dat binnen veerkracht de volgende componenten belangrijk zijn:
• wilskracht;
• zelfstandigheid;
• incasseringsvermogen;
• volhardingsvermogen;
• een positieve instelling;
• oplossingsgericht denken;
• daadkracht.
De interviews laten zien dat het raadzaam is om jongeren op deze punten te ondersteunen
nog voor zij de arbeidsmarkt betreden. Het is daarom aan te bevelen dergelijke trajecten of
tools te ontwikkelen voor basisscholen, middelbare scholen, en vmbo-scholen, naast een
traject voor schooluitvallers. In een dergelijk traject kan een loopbaancoach een belangrijke
rol spelen. Een coachdie in staat is om kwaliteiten van de deelnemers te herkennen; die
deelnemers kan trainen in het benutten van de eigen (etnische) netwerken en die beschikt
over een gedegen netwerk om op die manier de rol van broker op zich te nemen..
Tegelijkertijd, want we hebben te maken met een afstand tussen de verschillende instituties
leefwereld en arbeidsmarkt, zullen ook de werkgevers getraind moeten worden in het
herkennen en erkennen van kwaliteiten en talenten. Zij hebben baat bij een traject of tool
waarin deze aspecten getraind worden. Maar dat betekent ook dat leerlingen moeten leren
om zich te handhaven tijdens een stagetraject en moeten weten hoe zij zich het beste
kunnen laten zien.
In het vervolgonderzoek zullen verschillende Haagse arbeidsmarkttrajecten worden onder
zocht op veerkracht. Eén traject (arbeidsmarkttraject Werken aan de Toekomst, loop
baancoach Dervin Sno) wordt al als testpilot onderzocht. Dit traject bestaat uit verschillende
methoden om veerkracht te vergroten. In dit traject zullen de methoden worden onderzocht,
worden de deelnemers en de loopbaancoach gevolgd. Dit gebeurt door middel van ob
servatie, participatie, en interviews. Het traject is erop gericht om jonge werkzoekenden
toe te leiden naar studie of arbeidsmarkt en duurt twaalf weken. Het einde van dit traject
wordt geëvalueerd met de deelnemers en de loopbaancoach. Naast deze testpilot zullen
verschillende lopende en afgeronde arbeidsmarkttrajecten worden onderzocht door middel
van deskresearch en interviews. Hierin wordt meegenomen welke trajecten er zijn voor
werkgevers en hoe deze eruit zien.
De resultaten van deze onderzoeken zullen inzicht geven in de werking van veerkrachtontwikkeling tijdens arbeidsmarkttrajecten en leiden tot een verbeterd arbeidsmarkttraject,
dat vervolgens in januari 2017 van start moet gaan. De resultaten van het vooronderzoek, de
tussenresultaten en het bijgestelde traject zullen in december 2016 worden gepresenteerd
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tijdens een bijeenkomst met verschillende deskundigen arbeidsmarkttrajecten van de
gemeente, leerwerkmakelaars, de gemeente en het stadsdeel. De imput op basis van dit
gesprek zal worden meegenomen in het vervolgtraject.
Met de deelnemers die weer een studie zijn gaan volgen of een baan hebben weten te
verwerven na het traject Werken aan de Toekomst wordt een half jaar later in mei 2017
weer gesproken om te achterhalen of er door middel van het traject daadwerkelijk een
toename heeft plaatsgevonden van veerkracht en of dit hen in staat heeft gesteld om een
plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Dit alles zal uitmonden in de ontwikkeling van een
of meerdere nieuw op te zetten arbeidsmarktinterventie(s) zowel binnen als buiten het
onderwijs. In juli 2017 zal hier een evaluatie van volgen.
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3.	Stap eens op je fiets! Een impressie van
burgerparticipatie in het stadsdeel Laak
Maarten Haverkamp

Inleiding
De komende jaren krijgt een transitie naar een “doe-democratie” gestalte (BZK, 2011): de
overheid treedt terug en de burger moet de handschoen oppakken en deze ruimte opvullen
door zelf problemen op te pakken. Het is maar de vraag of burgers in zogenaamde. achter
standswijken, zoals in het stadsdeel Laak, in staat zijn om door middel van burgerparticipatie
deze ruimte op te vullen en hun “eigen verantwoordelijkheid” te nemen voor publieke
en persoonlijke problemen in hun wijk (Engbersen & Snel 2014). Uit onderzoek van
Tonkens (2014) weten we dat de burgers niet vanzelf ‘in het gat’ springen als de overheid
terugtreedt. Als burgers meer ingezet moeten worden rondom publieke taken, vraagt dat
om een zorgvuldige vormgeving van nieuwe relaties en verhoudingen.
Bijna iedere gemeente heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan: zowel wat betreft
initiatieven van burgers zelf als het participeren in besluitvormingsprocessen. Burger
participatie wordt zelfs formeel vastgelegd in participatienota’s. Kenmerkend in dit opzicht
zijn de zogenaamde participatieladders om wijken en daarmee hun bewoners te typeren.
Een gevaar van de formalisering van burgerparticipatie is dat dit gepaard gaat met een
bestuur georiënteerde insteek (geredeneerd en geregisseerd vanuit het bestuur) die geen of
te weinig ruimte laat voor maatwerk. Waar de overheid geen aansluiting weet te vinden bij
de burger ontbreekt de voorwaarde om samen nieuwe relaties vorm te geven.
De toenemende pluriformiteit van de bevolking maakt de vraag naar meer maatwerk nog
meer evident. De grote mate van diversiteit onder bewoners van het stadsdeel Laak is hiervoor
illustratief. De participerende burgers verschillen in etniciteit en problematiek, maar ook in
leeftijd - van begin twintig tot ver in de tachtig - en verschillen in opleidingsniveau: van
nauwelijks geschoold en de Nederlandse taal ternauwernood machtig, tot gepromoveerd
en zeer mondig. De invloed van die verschillen is mede afhankelijk van de initiatieven
en de besluitvormingsprocessen waarin burgers participeren. Ook hierin is de diversiteit
enorm: van het organiseren van buurtfeesten tot aan het vanuit de overheid veronderstelde
meedenken over de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waardoor zorg
beter afgestemd kan worden op de lokale situatie. Ook dit vraagt weer om maatwerk. Al
dit maatwerk is voorwaardelijk om te komen tot nieuwe relaties die recht doen aan de
toenemende diversiteit en het complexer wordende takenpakket.
Om zicht te krijgen op de uitwerking van burgerparticipatie in een divers, grootstedelijk
stadsdeel als Laak is in het voorjaar van 2016 een verkennend onderzoek uitgevoerd.
De onderzoekers keken vanuit het perspectief van actieve bewoners mee naar de wijze
waarop ambtenaren en professionals nieuwe relaties binnen en rondom burgerinitiatieven
vormgeven. Omdat nog onvoldoende duidelijk is welke factoren rond de burgerparticipatie
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in dit stadsdeel een rol spelen, is als leidraad bij deze exploratie het ACTIE model (Denters,
S.A.H. et al, 2013) gebruikt. Het is van belang om te onderzoeken of er in het stadsdeel
Laak maatwerk wordt verricht of dat de bestuurs georiënteerde insteek dominant is. Dit is
van belang omdat juist in een zo diverse wijk als Laak met haar complexe problematiek
maatwerk zo belangrijk is om burgerparticipatie te bevorderen.
Dit onderzoek dient als vooronderzoek voor een actieonderzoek dat in het studiejaar 20162017 zal worden uitgevoerd.
Factoren rondom burgerparticipatie
Recent onderzoek in een aantal Nederlandse steden (Denters, Tonkens et al, 2013) laat
zien dat succesvolle burgerparticipatie een aantal overeenkomstige kenmerken heeft. Deze
zijn op basis van onderzoek gesystematiseerd in het ACTIE-model: Animo, Contacten,
Toerusting, Inbedding, Empathie (Denters, Tonkens et al, 2013). Het model onderscheidt
drie verschillende rollen van waaruit een professional met een burger kan werken: een
stimulerende benadering, een faciliterende benadering en coproductie. Verder brengt het
elementen voor succesvolle burgerparticipatie in samenhang in beeld:
A - Animo: motivaties en de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven.
C - Contacten: contacten met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties.
T -	Toerusting: de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen (geld of natura),
tijd en vaardigheden.
I -	Inbedding: de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te
ondersteunen.
E -	Empathie: het vermogen om je te verplaatsen in burgers en adequaat in te spelen op
hun wensen en verwachtingen.
In dit verkennende onderzoek is getracht aan de hand van deze concepten zicht te krijgen
op de factoren die een rol spelen bij burgerparticipatie. Tegelijkertijd is gekeken waar er
eventueel aanleiding bestaat om het ACTIE-model in vervolgonderzoek verder te verdiepen
of aan te passen.
Methoden
Voor dit verkennende onderzoek viel de keuze op een inductief-iteratief onderzoek met een
reflectieve beweging tussen data en theorie. Met deze benadering kan gezocht worden naar
motieven en ervaringen die volgens de bewoners van invloed zijn op burgerparticipatie en
kunnen er concepten worden gevormd voor verder onderzoek (Glaser en Strauss, 1967). Als
kader is “losjes” het ACTIE-model gebruikt. Dit is geen ideaaltype, maar een instrument om
te duiden of de factoren passend zijn bij de lokale context.
Het veldwerk is in de periode 18 februari 2016 - 4 juni 2016 uitgevoerd. De bewonersberaden
van Spoorwijk, Laak-centraal, Laak-haven en Laak-noord zijn een of meerdere keren
bezocht. Tijdens deze overleggen zijn “face to face” interviews gehouden en hebben er
open observaties plaatsgevonden. Naast het bezoeken van deze beraden zijn er interviews
geweest met bestuursleden van bewonersinitiatieven in Laak-noord en Laak-haven. Als
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participerend observator hebben onderzoekers meegedraaid in de voorbereiding van de
gezondheidsmarkt van Laak-noord en als observator in de gezondheidsmarkt van Laakcentraal - waarvan ook een van de organisatoren is geïnterviewd. Tevens zijn in de genoemde
periode vrijwilligers van buurt- en kerkhuis De Oase, De Laakse Lente en Hvv Laakkwartier
geïnterviewd, omdat zij al vele jaren actief zijn in het stadsdeel.
De in dit vooronderzoek gedane observaties en opgetekende ervaringen hebben niet de
pretentie om een representatief beeld te geven van de bewoners of de wijk. Het doel is
uitdrukkelijk geweest om vanuit het perspectief van actieve burgers de transitie naar meer
burger-participatie te problematiseren. De observaties en interviews geven overigens wel
grond om te denken dat de opgedane inzichten indicatief zijn voor thema’s die breder in de
wijk spelen. Het is dan ook de moeite waard deze thema’s in het vervolgonderzoek verder
te onderzoeken.
De ervaring van de bewoners
Tijdens het veldwerk bleken een aantal sentimenten en ervaringen in verschillende
hoedanigheden steeds opnieuw terug te komen. Door deze te groeperen en te thematiseren
ontstonden drie inzichten die kunnen bijdragen aan beter begrip van de huidige relaties
tussen actieve bewoners en de bij hun initiatieven betrokken professionals en ambtenaren.
De burger vervreemdt van zijn eigen initiatieven
De bewonersberaden bespreken vooral kleinere zaken: de organisatie van buurtfeesten, het
hondenpoepprobleem, straatvuil, een losliggende trottoirtegel. De ambitie van de overheid
is echter hoger, de gemeente verwacht dat bewonersberaden meedenken over de transitie
van AWBZ naar Wmo. De voorzitters van de twee beraden staan hier eenduidig afwijzend
tegenover: “We hebben de kennis niet en beginnen er ook niet aan, we ontberen ook het
netwerk hiervoor. De circulaires van de gemeente over de AWBZ-transitie staan in de kast.
Misschien als er op maat voorlichting en scholing gegeven kan worden over wat er van ons
wordt verwacht, zal meedenken over deze transitie kunnen.” De voorzitter van een van
de andere beraden staat ervoor open, mits hier voldoende kennis voor beschikbaar wordt
gesteld.
De bewoners ervaren een sterke afhankelijkheid van de overheid vanwege de subsidies
die er beschikbaar zijn. De gemeente nodigt enerzijds uit daar gebruik van te maken maar
beslist anderzijds wel zelf over de toekenning van subsidieaanvragen. Een wijkambtenaar
liet dit in een van de bewonersberaden duidelijk weten: “Er is geld zat, maar dat wil niet
zeggen dat jullie dit ook krijgen. Je kunt wel alles willen, maar dat wil niet zeggen dat je
je zin krijgt, uiteindelijk bepaalt de gemeente voor welke initiatieven je wel of geen geld
krijgt.” De afhankelijkheid van de gemeente wordt sterk ervaren in de rapportages over
projecten waarin zij zich voor iedere euro subsidie moeten verantwoorden.
Professionele organisaties hanteren volgens de bewoners enkel een regisserende stijl.
Een vrijwilliger typeert de voor hen beschikbaar gestelde professionele ondersteuning als
empathieloos, geldverslindend en uit op eigen bestaan. “Ieder eigen [burger-] initiatief is
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gedoemd te mislukken, ze weigeren mee te werken, behalve als ze het mogen overnemen.
Of het duurt zo lang dat het niet meer nodig is.” Een andere, zeer actieve bewoner merkt over
dezelfde instelling op: “Ze willen niet samenwerken, maar alleen activiteiten ontplooien als
het puur vanuit henzelf komt en zij de baas zijn.”
Het gebrek aan kennis bij veel bewoners, waardoor ze afhankelijk worden van professionals,
gecombineerd met een eigenmachtige wijze van aansturing door professionals én het
verantwoordingsbeleid van de gemeente creëren een context die Van Gool (2008) treffend
participatieve verdamping noemt: bewoners die niet kunnen groeien en zich niet meer
met initiatieven identificeren waarmee de animo om initiatieven te ontplooien verdwijnt.
De bij initiatieven betrokken professionals lijken het empathisch vermogen te missen
om in te voelen dat burgers zich de “baas” willen voelen over hun eigen initiatieven.
Tegelijkertijd missen bewoners het netwerk om hun kennis te vergroten, wat essentieel is
om burgerparticipatie tot een succes te maken (Putnam, 1993).
De burger voelt zich onvoldoende erkend
Diverse bewoners en vrijwilligers geven aan dat het vooraf en achteraf verantwoorden van
alles wat je doet leidt tot moeheid en soms zelfs tot het willen stoppen met initiatieven.
De voorzitter van een groot en succesvol initiatief (zelf een verdienstelijk ondernemer)
stelt: “Ik moet mij voor alles van te voren en achteraf verantwoorden, snap ik echt! Ik zeg
echter ook: ”Stap eens op je fiets! Kom op woensdagavond of in het weekend kijken wat
er gebeurt!” Dat kan dan niet, want dan werken ze niet”. Hij ergert zich mateloos aan deze
houding die aangeeft dat het zogenaamd draait om de initiatieven, maar dan wel volgens
de regels van de bureaucratie. Het is niet alleen fnuikend voor het enthousiasme maar geeft
ook een vertekend beeld: “Ze weten totaal niet wat er in de wijk gebeurt, administratieve
verantwoording is echt niet genoeg.”
Bewoners en vrijwilligers merken op dat professionals het vermogen lijken te ontberen om
zich in te leven in bewoners en klakkeloos procedures volgen. Een vrijwilliger van de Oase
merkt hierover op dat een bewoonster met COPD een aangepaste woning kreeg, echter
ver van de Oase waardoor ze met haar beperking daar niet meer naartoe kon, terwijl dit
voor haar zo ontzettend belangrijk was. Er was echter tegelijkertijd, vlak bij de Oase een
aangepaste woning beschikbaar waarvoor zij ook in aanmerking kwam. Uit alle interviews
komt naar voren dat beslissingen op verzoeken om ondersteuning erg lang duren. Een
bewoner merkte hier over op: “Een beslissing op een verzoek om ondersteuning van
mantelzorg voor mijn schoonmoeder duurde zo lang dat ze al was overleden voordat er
over was beslist.”
Bewoners missen de terugkoppeling als ze zaken bij de gemeente melden die in de wijk
niet in orde zijn. Soms hebben ze het idee dat hun boodschap niet aankomt, soms wordt er
wel wat mee gedaan en komen ze er pas later bij toeval achter dat er iets mee is gedaan,
niet altijd echter op de juiste wijze. “Even overleg had veel ergernis kunnen voorkomen”,
aldus een van de bewoners.
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Bureaucratie die ontaardt in bureaucratisme (ontaarding van de bureaucratie) is eveneens
een van de oorzaken van participatieve verdamping die Van Gool (2008) noemt op basis
van zijn onderzoek in Vlaanderen. Ook Dijkstra & Haverkamp (2012) noemen op basis van
hun onderzoek bij Nederlandse brandweerkorpsen, bureaucratisme als een van de oorzaken
waardoor de participatie van vrijwilligers terugloopt.
Bewoners en instituties leven ieder hun eigen leven
Hoe het zit met de vervreemding tussen instituties en burger is goed te illustreren aan
de op 1 juni 2016 gehouden gezondheidsmarkt in Laak-centraal3. Hier kwam de kwestie
van empathie en responsiviteit wel zeer nadrukkelijk tot uiting. Deze markt was door een
professioneel organisatiebureau georganiseerd. Bij de voorbereiding waren de gemeente,
vele professionele organisaties en bedrijven aanwezig, maar geen bewoners. Er is ge
sproken over de inhoud van de gezondheidsmarkt, maar ook wat bewoners als een leuke
en gezellige markt zouden ervaren: er werd gesproken over muziek en activiteiten. Volgens
de organisatoren was ervoor gekozen om de voorbereiding zonder bewonersparticipatie te
laten plaatsvinden omdat bewoners overdag niet konden en ze ook niet nodig waren.
Op 4 juni 2016 vond de jaarlijkse gezondheidsmarkt Laak-noord plaats. Deze is volledig
georganiseerd door bewoners in de avonduren. Professionals participeerden niet omdat
deze in de avonduren niet beschikbaar waren voor overleg. Volgens de voorzitter van een
van de bewonersberaden is dit kenmerkend. Professionals weigeren om in de avonduren
en in het weekend mee te werken: “Ze denken uit zichzelf en niet vanuit de bewoners.
[…] Je mist de passie, het is voor hen gewoon werk dat je van negen tot vijf doet. […] Ze
hebben niet door dat wij het in onze vrije tijd doen!” Ook hier speelt de E van empathie zeer
nadrukkelijk een rol.
We zien dat de professional die tijdens kantooruren langs formele kanalen zijn werk wil doen
in veel gevallen de aansluiting mist bij de bewoner die naast zijn werk in de avonduren wil
overleggen en snel een beslissing op een verzoek wil hebben. Bovendien is het maar zeer
de vraag of de professional altijd op de burger zit te wachten. Ambtenaar en professional
hebben niet altijd die bereidheid of vaardigheden om de volledige ervaringswereld van de
burger binnen te treden en met behoud van eigen professionaliteit hun werk van daaruit
vorm te geven, die noodzakelijk is om effectief te kunnen werken. Welzijnsorganisaties zijn
ook bureaucratisch ingericht. Daarbinnen kan een formalistische verantwoordingscultuur
ontstaan die oorspronkelijke organisatiedoelen overschaduwd: namelijk bewoners onder
steunen. Merton (1967) noemt dit doelverschuiving.

3 Bij beide gezondheidsmarkten is bij de voorbereiding meegekeken, respectievelijk meegedraaid om te
ervaren wat er komt kijken bij de voorbereiding van zo’n activiteit.
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Een verstikkende deken
Uit de observaties die zijn gedaan in het verkennend onderzoek blijkt dat de factoren die
een rol spelen bij burgerparticipatie vooral op de E van het ACTIE-model betrekking hebben.
De andere factoren spelen vooralsnog vanuit het perspectief van de burgers een minder
belangrijke rol. Ik heb mij daarom vooral op de factor Empathie geconcentreerd.
Bewoners nemen het de instituties kwalijk dat de belangstelling voor hun activiteiten beperkt
blijft tot papier. Soms hebben zij het gevoel dat de instituties niet weten dat ze bestaan.
Professionals missen, volgens de bewoners, het vermogen zich in te kunnen leven. Dit
heeft duidelijk betrekking op de E van het ACTIE-model. Burgers willen herkend en erkend
worden als mens. Een mens is geen gevoelloos ding. Pitkin zegt hierover in The Concept of
Representation (1967:9): “A men is represented if he feel that he is, and not if he does not.”
Voelen dat je er bent en er toe doet, juist vanuit de ogen van een bestuurder, ambtenaar en
professional is dus essentieel. Weet de burger dat de overheid weet dat hij bestaat en wordt
daarnaar gehandeld? Word je niet van het kastje naar de muur gestuurd? Wordt er naar je
geluisterd als je met een idee komt? Krijg je überhaupt wel antwoord als je wat vraagt?
Verder noemt zij dat er empathie moet zijn voor de ervaringen en gevoelens van mensen.
De bestuurder moet terugkoppelen naar de burger en moet bereid zijn verantwoording af te
leggen. In de communicatie naar burgers moet het dus duidelijk zijn waarom een initiatief
wel of niet wordt geselecteerd of gehonoreerd, wat er van burgers wordt gevraagd wanneer
het wenselijk is dat ze participeren. Vertegenwoordigers van de overheid moeten zeker ook
invoelen of burgers wel in staat zijn om te participeren.
Veel beleidsmakers zijn grootgebracht met de definitie van responsiviteit (Bekkers, 2007):
“de mate waarin de beoogde doelstellingen zijn gehaald in overeenstemming met de
oorspronkelijke wensen en voorkeuren van bijvoorbeeld burgers of bedrijven”. De mate
waarin je je als (overheids)organisatie kunt inleven in de burgers bepaalt echter of je
beleid succesvol wordt of niet. “Voor een responsieve en effectieve overheid is het nodig
empathische klantrelaties te creëren en empathie in het dagelijks functioneren te integreren”,
stelt Miyashiro (Binnenlands bestuur, juni 2012). Lager opgeleide burgers begrijpen bij
haperende contacten met de overheid vaak niet wat er mis is of wat ze verkeerd hebben
gedaan. Vaak berusten ze uiteindelijk in de situatie. Van Gool (2008) noemt dit ook een
van de oorzaken van participatieve verdamping. Ook de Nederlandse overheid ontbeert het
vermogen zich in deze mensen te verplaatsen (Nationale Ombudsman, 2012). Dit gebrek
aan empathie leidt tot ineffectief beleid en ontevreden burgers.
Responsiviteit en daarmee onlosmakelijk verbonden empathie, verdienen dus aandacht. Het
gaat hier om een belangrijk aspect van de kwaliteit van de democratie en de legitimiteit
van overheidshandelen en het is juist responsiviteit waar de Nederlandse discussie over de
kwaliteit van de democratie en de legitimiteit van overheidshandelen om draait (Van Wessel,
2011). Inzicht hierin en antwoord op de vraag is belangrijk voor de overheid. Als we meer zicht
krijgen op de politieke en bestuurlijke realiteit zoals burgers die beleven, krijgen we meer
grip op fundamentele kwesties waar politiek en bestuur, op allerlei niveaus, voor staan. Van
Wessel verwoordt deze brandende kwestie treffend in een aantal vragen: “Wat verwachten
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burgers nu eigenlijk als het gaat om hun relatie met de overheid, en waarom? Hoe kunnen
politiek en bestuur omgaan met die verwachtingen? Hoe kunnen zij eraan bijdragen dat
burgers zich beter vertegenwoordigd en gehoord voelen? Hoe kunnen burgers zo betrokken
worden bij politiek dat hun verwachtingen beter aansluiten bij wat politiek vermag?”
Naar een empathische basishouding
Empathie en bureaucratie zijn elkaars antagonisten. Een bureaucratie is een rationeel
waardenneutraal instrument, een onpersoonlijk, zelfs onmenselijk ding dat ongelijke
mensen, gelijk tracht te behandelen. De taak van de bureaucratie, mensen gelijk te
behandelen, maakt het voor ambtenaren en professionals bijzonder moeilijk zich in te
leven in de complexe problematiek van de bewoners. Moeten ongelijke mensen gelijk
worden behandeld of op basis van waardentoevoeging (zie o.a. Stone, 2011)? Voegt een
overheidshandeling waarde toe aan het persoonlijk leven van een burger? Om dit te kunnen
invoelen is empathie nodig. Empathie vraagt echter menselijk DNA wat een bureaucratie
ontbeert. Empathie is de sleutel van de overheid naar de burger in een steeds complexer
wordende maatschappij. Volgens Leijssen (2004) stelt empathie mensen in staat om
iemand te leren kennen, te begrijpen en goed te reageren. Aan haar artikel De helende
kracht van het empathisch gesprek kunnen belangrijke elementen worden ontleend voor de
werkhouding van ambtenaren en professionals. Leijssen heeft het zelfs over empathie als
basishouding. Ambtenaar en professional moeten de bereidheid hebben om de volledige
ervaringswereld van de burger binnen te treden. Wat is de denkwereld en betekenisgeving
van de burger? Wat zou hij wel of niet willen? Kan ik mijn werkwijze hierop inrichten? Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat je samenvalt met de ervaringswereld van de burger. Je houdt
het onderscheid tussen de professionaliteit, de eigen beweegredenen, de eigen gevoelens
en die van de burger. Een empathische basishouding kan het mogelijk maken de enorme
afstand van generiek beleid enerzijds en de in complexiteit toenemende maatschappij,
met hierin bovendien een groeiende scepsis tegen de overheid anderzijds, te overbruggen.
Deze empathische basishouding kan ook de opmaat zijn voor maatwerk dat nodig is om
burgerparticipatie te bevorderen.
Vervolgonderzoek
Tegen de achtergrond van de doe-democratie is in dit vooronderzoek de relatie tussen
actieve burgers en instellingen in het stadsdeel Laak verkend en geproblematiseerd aan
de hand van het actie model. De “E” van Empathie bleek het meest vruchtbare begrip voor
het beter begrijpen van de veranderende relatie. Vanuit het perspectief van de bewoners is
aandacht gevestigd op bureaucratisme als een belangrijke barrière voor productieve relatie
en een responsieve overheid.
Omdat een goede aansluiting voorwaarde is voor het voorkomen van te veel bureaucratie
en het meer empathisch kunnen laten werken van de professionals wordt in het
vervolgonderzoek vooral de focus gelegd op het beter kunnen laten aansluiten van de
instituties op de wijk. Dit wordt mede gedaan door te onderzoeken of bewoners sterker
gemaakt kunnen worden, waardoor deze minder afhankelijk worden en wèl kunnen
opboksen tegen de instellingen. Nu is dat niet het geval.
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4.	Zelforganisaties en competenties: “een kwestie
van steggelen, ploeteren, en improviseren om
idealen te realiseren”
Marianne Ardewijn

Inleiding
Dit onderzoek richt zich op de zelforganisatie die de ontmoetingsruimte De Stiel in de
wijk Laakhavens beheert. De betrokkenen willen met De Stiel een centrum vormen
waarvan de waarde bestaat uit de ontmoeting van volwassen en oudere wijkbewoners met
verschillende achtergronden rond gemeenschappelijke thema’s. Kortom, zij willen van De
Stiel een betekenisvolle ontmoetingsplek in de wijk maken waar relaties ontstaan en van
daaruit nieuwe sociale netwerken (Reijndorp, 2015).
De wijk Laakhavens is opgedeeld in een aantal buurten. Een van de buurten is De Stieltjesstraat
en omstreken. De buurt bestaat voor een derde uit van oorsprong Nederlandse – en Surinaamse
ouderen. De andere oudere bewoners hebben een andere etnisch-culturele afkomst. De wijk
bevat veel hoogbouwcomplexen die tot voor kort waren gelabeld als ouderenhuisvesting. Dit
beleid is losgelaten. Mede vanwege de lage huren zijn de woningen nu in trek bij een-ouder
gezinnen, statushouders en bewoners met een psychiatrische problematiek.
Onder de ouderen bevindt zich een groep die zelfstandig woont, buitenshuis komt en actief deel
wil nemen aan activiteiten die passen bij de eigen identiteit, leefstijl, gezondheid en zingeving
(2011, Wijkanalyse opbouwwerk 2011). Hiernaast is er een groep ouderen die vanwege hun
mindere gezondheid niet meer zelfstandig buiten komt. Zij zijn afhankelijk van informele zorg.
Onder deze laatste groep is bovengemiddeld vaak sprake van eenzaamheid, zorgmijding,
armoede en psychiatrische problematiek (2015, Wijkprogramma Laakhavens 2016-2019).
Een groep van vijfendertig vrijwilligers is in 2015 gestart met de voorbereiding van
de ontmoetingsruimte De Stiel. De voorbereidingsgroep bestond uit Nederlandse en
Surinaamse mannen en Surinaamse en Marokkaanse vrouwen. Migrantenvrouwen zijn
vooral actief rond de netwerken in de Laakhavens die zich richten op zorg voor ouderen
en kinderen. De voorbereidingsgroep heeft een huisvestingsplan en activiteitenprogramma
ontwikkeld en heeft de nodige financiën en accommodatie weten te verkrijgen. De
accommodatie is in bruikleen van de corporatie en de Gemeente verstrekt subsidie voor
enkele projecten. De overige kosten financiert de zelforganisatie uit eigen inkomsten. De
bewonersgroep heeft met de corporatie afgesproken in vijf jaar toe te groeien naar een
zelforganisatie die onafhankelijk is van subsidie. In dit stadium wordt zij nog ondersteund
door het opbouwwerk.
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De Stiel is in maart 2015 feestelijk geopend. Na een jaar hard werken lopen bestuur en
vrijwilligers echter tegen een handvol problemen aan. Het lukt nog niet om trekkers voor de
activiteiten te vinden en ook het aantal vrijwilligers en bezoekers loopt terug. Het centrum
wordt vooral bezocht door bewoners van Surinaamse- en Antilliaanse afkomst en er zijn
spanningen tussen vrijwilligers en bestuursleden. Ook is het draagvlak in de wijk onvoldoende
groot en zijn er te weinig bestuursleden met bestuurlijke en organisatorische ervaring. Het
bestuur in oprichting vormt in termen van etniciteit geen afspiegeling van de wijk.
In dit onderzoek wordt gekeken naar de de competenties die nodig zijn binnen zelforganisaties.
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een interventiemethodiek om competenties te
versterken. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het vooronderzoek dat is gericht op
de vraag: in hoeverre zijn de competenties die nodig zijn om een zelforganisatie succesvol
te maken, aanwezig bij de betrokkenen bij zelforganisatie De Stiel?
Zelforganisatie en competenties
Zelforganisatie en competenties zijn binnen de vak- en wetenschappelijke literatuur geen
onbekend thema. Onder zelforganisatie wordt het volgende verstaan: ‘een duurzaam
maatschappelijk initiatief van burgers, dat is ontstaan los van instituties, waarbij
verantwoordelijkheid en zelforganiserend vermogen voor een belangrijk deel in handen
blijft van de initiatiefnemers’ (Huygen e.a. 2008). Zelforganiseren is helaas niet iets
wat altijd gemakkelijk gaat, zoals ookblijkt uit de casus van De Stiel. Oorzaken die in de
literatuur worden genoemd zijn het ontbreken van een duidelijke structuur, einddoelen
en formele leiding, en de verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en idealisme
van de betrokkenen (Specht & van der Zwaard, 2015). Het ontbreken van een formele
leiding,einddoelen en een duidelijke structuur zijn tegelijkertijd kenmerken van een
zelforganisatie (Uitermark 2014. Boutellier 2012). Deze contradictie geeft spanning maar is
daardoor ook een fascinerend proces van afstemming, spontaniteit en creativiteit.
De vrees bestaat dat in sommige wijken zelforganisatie minder goed van de grond kan
komen door het ontbreken van capabele mensen (Engbersen en Snel 2014). Capabel wordt
vaak gelijkgesteld aan hoog opgeleid, maar opleidingsniveau verwijst slechts naar een deel
van de capaciteiten die van belang zijn binnen zelforganisaties (Specht & Van der Zwaard
2015). Welke capaciteiten, kennis en vaardigheden precies nodig zijn is afhankelijk van het
soort zelforganisatie. Ondernemende, sociale, huishoudelijke, technische en bureaucratische
kwaliteiten kunnen allemaal van belang zijn. Daarnaast zijn houdingskenmerken belangrijk,
zoals betrokkenheid, gedrevenheid en doorzettingsvermogen (Specht & van der Zwaard, 2015).
Tonkens en Verhoeven (2012, p. 78) spreekt in dit verband niet van capaciteiten maar van
competenties die nodig zijn. Zij deelt deze op in drie categorieën:
• Kennis: Waarbij het gaat om feitelijke kennis over andere groepen of over de politiek en
de overheid.
• Deugden: (1.) Sociale Reflexiviteit: zelfkritiek over hoe je omgaat met anderen en begrijpen
hoe anderen jou zien; (2.) Empathie: begrip ontwikkelen voor jezelf en inleven in de
ander; (3.) Vertrouwen: zowel sociaal vertrouwen in andere mensen als institutioneel
vertrouwen in overheid en politiek.
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• Vaardigheden: (1.) weerbaarheid en respect voor de ander; (2.) democratische
vaardigheden zoals onderhandelen en overleggen; (3.) bureaucratische vaardigheden,
zoals organiseren.
Een laatste vereiste is volgens Tonkens (2008) het werken aan een gemeenschappelijk
inhoudelijk doel. Het is hierbij van belang om persoonlijke motieven van de betrokkenen te
achterhalen en te delen.
Ieder mens beschikt over verschillende capaciteiten, diverse daarvan kunnen nuttig blijken in
een initiatief. Wanneer elke betrokkene zijn capaciteiten goed benut kan de zelforganisatie een
succes worden. Het ontbreken van bepaalde capaciteiten hoeft niet altijd een onoverkomelijk
probleem te zijn, omdat veel benodigde kennis en vaardigheden ‘al doende’ opgedaan kunnen
worden (Schön 1983).
Methoden
Voor de situatie in De Stiel willen we weten in hoeverre hier de volgens Tonkens benoemde
competenties, kennis en vaardigheden voorhanden zijn? Om dit onderzoek te kunnen
doen, is een casestudy onderzoek uitgevoerd waarbij het object van onderzoek in de
natuurlijke context is onderzocht (Boeije, 2012). Er zijn meerdere interviews afgenomen
met medewerkers, bewoners en professionals bij De Stiel. Daarnaast is gebruik gemaakt
van kwalitatieve documentanalyse en participerende observaties.
Voor dit onderzoek zijn zeven bewoners geïnterviewd. Drie van deze bewoners vormen
samen het bestuur en de actieve vrijwilligersgroep van De Stiel. Daarnaast zijn er drie
deelnemers aan de activiteiten van De Stiel geïnterviewd en tenslotte is een bewoner aan het
woord geweest die De Stiel niet meer bezoekt. Alle bewoners zijn bevraagd over ervaringen met
het realiseren van een ‘Goed Buurthuis’ en de thema’s zelforganisatie en sociale leefbaarheid.
• Het tweede deel van de respondenten bestond uit mensen die op organisatieniveau
betrokken zijn. De opbouwwerker en ouderenwerker zijn geïnterviewd evenals een
medewerkster van de woningbouwcorporatie. Deze professionals zijn bevraagd over hun
kennis van, en ervaringen met het begeleiden van een zelfbeheer organisatie rond het
thema ‘zelforganisatie en vermogens’. Wat zijn de condities voor bewoners om actief
te worden en te blijven en wat is het effect van De Stiel op de sociale leefbaarheid van
de wijk? Ook is er een beleidsmedewerkster van het stadsdeel geïnterviewd over haar
ervaring met zelforganisaties in Laak.
De interviews zijn aan de hand van een topiclijst gehouden. De participerende observaties
zijn uitgevoerd tussen juli 2015 en juli 2016. Bij verschillende bijeenkomsten, activiteiten,
evalauties en huisbezoeken is meegepraat en geobserveerd. De interviews zijn opgenomen
op band en verbatim uitgewerkt; de observaties zijn geregistreerd aan de hand van een
observatieschema. Voor de data analyse is gebruik gemaakt van de thematische analyse
van Braun en Clarke (2006).
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Competenties van de burgers in De Stiel
Hieronder worden het gemeenschappelijke doel en de visie besproken van de vrijwilligers
van De Stiel, de competenties, kennis en vaardigheden van de vrijwilligers en welke doel
groepen er door De Stiel bereikt worden.
Gemeenschappelijk doel en visie
Tonkens stelt dat het succes van een zelforganisatie samenhangt met het werken aan een
gemeenschappelijk inhoudelijk doel. Waarbij het van belang is om persoonlijke motieven
van de betrokkenen te achterhalen en te delen.
Binnen De Stiel wordt het doel omschreven als ‘iets doen voor eenzame ouderen in
Laakhavens’. De groep eenzame ouderen wordt echter (nog) niet bereikt. Bovendien blijken
de motieven die de vrijwilligers hebben om aan de doelstelling mee te werken zeer uiteen
te lopen. Enkele citaten illustreren dit: “Het moet een centrum zijn waar iedereen zichzelf
kan zijn en lekker in zijn vel zit”, “een centrum waar ik echt iets voor eenzame ouderen kan
doen”, “een gezellig multicultureel centrum”, “in De Stiel kan ik werken, ik moet van de
sociale dienst vrijwilligerswerk doen”.
De vrijwilligers willen ‘iets’ doen voor anderen en voor zichzelf en dat ‘iets’ moet betekenis
hebben voor anderen en voor zichzelf, en aansluiten bij hun eigen kwaliteiten. Dit blijkt
uit reacties als deze: “Er moesten hier veel technische zaken geregeld worden. Dus toen
ben ik de beheerder geworden. Ik ben nu gepensioneerd. Maar ik ben jarenlang technisch
medewerker geweest.” En: “Mijn passie is koken. Chris vroeg mij om de keuken te coördineren.
Ik zei: okay, dank je wel. En sindsdien ben ik heel actief in de keuken.” Doel en visie komen
weliswaar tot stand in wisselwerking tussen de kennis en vaardigheden van de individuen
en de gemeenschap maar lijken vooralsnog eerder divers dan gemeenschappelijk te zijn.
Competenties
De deugden sociale reflexiviteit, sociaal vertrouwen en empathie zijn op verschillende
manieren terug te vinden bij de vrijwilligers van De Stiel.
Wanneer men niet over vermogen tot zelfkritiek en reflectie beschikt blijkt zelforganisatie
selectief te werken. Verschillende vrijwilligers zijn gestopt omdat zij naar eigen zeggen
niet de ruimte kregen hun eigen voorstellen uit te werken. Een bewoner in De Stiel schonk
bijvoorbeeld alcohol en wilde barbecues organiseren. Hij had bij een ontmoetingscentrum
een ander idee; hij zag een café voor zich voor een bepaalde doelgroep. Toen dit niet bleek
aan te sluiten bij de visie van anderen is hij opgestapt.
De vrijwilligers met een Surinaamse achtergrond vormen een hechte groep. Hierin ligt een
risico van uitsluiting en machtsconcentratie. Reflecterend vermogen is hier van belang om
uitsluiting door deze groep te voorkomen. Dit lijkt aanwezig te zijn: “…gelukkig zijn Frien
en de Brabander ook vrijwilliger geworden. We moeten vragen of zij hun buren meenemen.
Anders blijven we een Surinaamse club.”
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Sociaal vertrouwen is zich aan het ontwikkelen nu het centrum zijn eenjarig bestaan heeft
gevierd, er meer bewoners deelnemen en de inzet leidt tot een succesvoller centrum. Ook
de relaties met verschillende instellingen die in De Stiel investeren dragen hieraan bij: “Als
er in het begin maar een bewoner klaagde over geluidsoverlast of ze zagen iemand met een
flesje bier, dan werden we door de organisaties op het matje geroepen. Dat was wel heel
moeilijk werken. Gelukkig is het overleg met [de corporatie] en de gemeente verbeterd. Ze
zien dat we aan de weg timmeren”.
Afwezigheid van vertrouwen in instellingen kan overigens ook een impuls vormen
voor zelforganisatie. Voorheen bestond in de huidige accommodatie van De Stiel het
ontmoetingscentrum De Tak, waar een groep actieve Nederlandse ouderen samenkwam
en activiteiten organiseerde. De sluiting hiervan vanwege gemeentelijke bezuiniging is een
voedingsbodem voor de boosheid en het wantrouwen van de destijds actieve groep. Zij
willen niet actief zijn in De Stiel. “De gemeente heeft ons centrum afgepakt. Je denkt toch
niet dat ik nu weer ga meedoen? We doen onze activiteiten nu in de kelders van onze flat.”
Empathie blijkt onder de vrijwilligers uit kleine gebaren zoals bij een bezoeker die zichzelf
slecht verzorgt en daardoor een onhygiënische indruk maakt maar toch welkom is en een
vaste plek heeft aan de koffietafel. De aanwezigheid van deze bezoeker schrikt tegelijkertijd
vrijwilligers en buurtbewoners die hem niet kennen af. Empathie blijkt hier vooral belangrijk
in de interacties tussen mensen die elkaar nog niet hebben leren kennen. Conflicten rondom
de startperiode van De Stiel laten ook de consequenties zien van afwezigheid van empathie:
“Zij wilden de baas spelen”, “Er werd niet met elkaar gesproken, maar over elkaar”, met als
uitkomst “In het begin waren er veel vrijwilligers. Nu is het minder. Er zijn bewoners tegen
elkaar opgezet.”
Kennis en vaardigheden
• Bij de start van het initiatief rondom De Stiel voerden alle vrijwilligers samen alle taken uit.
In de afwezigheid van een taakverdeling ontstonden onderlinge irritaties en spanningen.
Inmiddels zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld in aansluiting op de aanwezige
kennis en vaardigheden. Dit blijkt uit reacties van de vrijwilligers, zoals: “Ik krijg steeds meer
de taak van vrijwilligers coördinator. Dat vind ik leuk. Ik was vroeger cheffin op mijn werk. Dus
coördineren heb ik wel geleerd.” en “Ik heb jarenlang bij een vereniging gezeten. Dus ik kan
besturen. Bij besturen komt veel meer kijken dan je denkt. Het is een klus om voorzitter te zijn.”
• De benodigde soorten kennis en vaardigheden blijken divers. Het in huis hebben van de
verschillende soorten kennis en vaardigheden blijkt een meerwaarde te zijn, als er goede
onderlinge afstemming is. Bij De Stiel is gebleken dat vaardigheden al doende geleerd
kunnen worden: “Ik ben de penningmeester. Dat moet ik eigenlijk nog wel leren. Maar ik
krijg veel steun van de voorzitter.”
Het bereiken van de doelgroepen
Op de grote activiteiten komt veel publiek af, vooral bewoners uit de wijk. De diversiteit
blijft echter gering, het blijven vooral Surinaamse en Nederlandse bewoners. Deze twee
groepen mengen niet. Daarnaast blijkt de gewenste doelgroep van oudere, kwetsbare

43

bewoners nog niet bereikt te worden. De vragen en behoeftes van deze doelgroep zijn niet
bekend bij de vrijwilligers van De Stiel. Zij lijken geen kennis te hebben over de doelgroep
en van de competenties om hen te bereiken. Ook zijn de faciliteiten in De Stiel nog niet
toereikend om de kwetsbare groep ouderen te ontvangen. Die bewoners moeten immers
gehaald worden in een rolstoel of met een taxibus en De Stiel is daar nog niet op ingericht.
Conclusie
De te beantwoorden onderzoeksvraag luidde: zijn de competenties die nodig zijn om een
zelforganisatie succesvol te maken, aanwezig bij de zelforganisatie rondom De Stiel? Na
een jaar lang hard werken is de vrijwilligersgroep stabiel en constructief aan het werk.
Er kan geconcludeerd worden dat de genoemde competenties in meer of mindere mate
aanwezig zijn bij de betrokkenen. Kennis en vaardigheden worden ‘aldoende’ geleerd. Uit
de bovenstaande citaten kan men concluderen dat er een veilige sfeer is ontstaan om te
leren en elkaar te steunen. Verder maakt men gebruik van elkaars capaciteiten. Ook sociaal
vertrouwen in elkaar en in de overheid groeit.
De sociale reflexiviteit is bij de vaste vrijwilligers zeker gegroeid. Er is een hechte samen
werking ontstaan. De taken en rollen zijn duidelijk en de conflicten zijn besproken. Bewoners
die nog niet over deze competentie beschikken zijn vaak opgestapt. Het leggen van contact
met, en gericht zijn op bewoners die een andere culturele identiteit of leefstijl hebben
dan de vrijwilligers die nu actief zijn, blijft moeilijk. Hetzelfde geldt voor het contact met
mensen met beperkingen. Het empathisch vermogen is wel aanwezig, maar ontmoeting
is een voorwaarde om empathie in praktijk te kunnen brengen. Ook het netwerken met
andere instituties en bewonersnetwerken blijkt nog problematisch. Desondanks heeft De
Stiel heeft zijn eenjarig bestaan gevierd en zijn de eerste stappen in de juiste richting gezet.
Aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen meerdere aanbevelingen worden gedaan.
• Er moet gewerkt worden aan doelen die gemeenschappelijk geformuleerd en gedragen
worden. Deze gemeenschappelijke doelen moeten passen bij de interesses van de
betrokken vrijwilligers. Dit wordt mogelijk door bijeenkomsten te organiseren waar de visie
en doelen van de vrijwilligers besproken worden.
• Daarnaast is er aandacht nodig om nieuwe vrijwilligers goed in te werken en hen te vragen
naar hun motieven. Dit kan bijdragen aan het betrokken maken en houden van een grotere
groep bewoners.
• Zelforganisatie gaat gepaard met conflicten. Om hier productief mee om te gaan moet
er aandacht zijn voor onderlinge spanningen en irritaties, maar moeten betrokkenen
ook accepteren dat conflicten erbij horen. Sociaal vertrouwen blijkt belangrijk om deze
conflicten te boven te kunnen komen. Samenwerking, ontmoeting en succes zijn in dit
proces belangrijke ingrediënten.
• Taken en rollen moeten verdeeld worden op basis van interesse en capaciteiten. Kennis en
vaardigheden die ontbreken kunnen nog ‘al doende’ aangeleerd worden. Het is de kunst
om met respect voor iedere deelnemer reflectieve leersituaties te creëren (Schön 1983).
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• Bij het uitblijven van succes kan het zinvol zijn om als groep te kijken of aanwezige kennis
en vaardigheden aansluiten bij gestelde doelen en doelgroepen. In De Stiel geeft het niet
bereiken van de eenzame ouderen hier een goede aanleiding toe. Door samen te werken
met organisaties die wel ervaring hebben met deze doelgroep, zou op dit gebied meer
bereikt kunnen worden.
Actie onderzoek in De Stiel
Binnen De Stiel, een buurthuis in zelfbeheer, bestaat onder betrokkenen geen gedeeld
begrip over de invulling van gastvrijheid. De verschillende opvattingen geven aanleiding
tot wrijving. De beleefde verschillen zijn urgent omdat gastvrij optreden door betrokkenen
als een kernwaarde wordt gezien voor de zelforganisatie.
Voor het vervolgonderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: hoe kan inter
ventie gericht op ontwikkelen van gedeelde opvattingen over gastvrijheid bijdragen aan
versterking van zelforganisatie binnen De Stiel?
De kern van het onderzoek is het realiseren van verandering van het handelen op basis van
nieuwe inzichten en ervaringen bij betrokkenen. Hiervoor lopen drie parallelle trajecten:
• De verandering: de interventie waarmee ‘gastvrijheid’ gezamenlijk wordt vormgegeven;
• Het onderzoek: de beschrijving van hoe en welke kennis is verzameld om gezamenlijke
gastvrijheid vorm te geven;
• Met betrokkenen zowel de verandering als het onderzoek bespreken in termen van
plannen, wensen en uitkomsten.
Dit actieonderzoek start in november 2016 en zal in februari 2017 afgerond worden.
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5. Onderwijs en Vervolgonderzoek
Robert Duiveman en Jaswina Elahi

Onderwijs
De nadruk op onderzoeken in deze bundel mag niet verhullen dat het werk in Laak is
verknoopt met het onderwijs. Sinds de start van Laak Vitaal in het schooljaar 2013-2014
tot nu toe hebben 275 studenten binnen en rondom de onderzoeken in Laak Vitaal diverse
opdrachten uitgevoerd. Bij het verkennen van de diversiteit van partijen en praktijken in
Laak vormden de studentenprojecten een bron van inzicht en inspiratie. De kortstondige
onderzoeksprojecten zijn gekoppeld aan projectonderwijs van verschillende faculteiten
binnen de Haagse Hogeschool en vooral bedoeld om de studenten in een korte tijd kennis
te laten maken met onderzoek. In aanvulling op data en veldwerk voor de projecten van de
docentonderzoekers leveren de studenten ook eigenstandige resultaten voor de betrokken
partijen in de wijk, die variëren van adviesrapporten en bijeenkomsten tot prototypen voor
veiligheidsapps.
De komende periode houden wij vast aan de ingezette lijn: de inzet van studenten moet
direct bijdragen aan het docent-onderzoek of aan vraagstukken die breed leven in de wijk.
Dat wil zeggen, ze moeten tegemoet komen aan een vraag die wordt gedeeld door meerdere
partijen. Vragen van opdrachtgevers die met regulier praktijkgericht onderzoek zijn op te
pakken, worden doorgeleid naar docenten, afstudeercoördinatoren of ondergebracht bij het
team Externe Relaties binnen de Unit Externe en Internationale Zaken (dienst Onderwijs,
Kennis en Communicatie). In aanvulling op deze lijn gaan we verkennen of we studenten
met belangstelling voor grootstedelijke vraagstukken kunnen bedienen via een minor. Dit
moet bijdragen aan het versterken van de kennis en vaardigheden waarmee studenten
leren om probleemoplossend te kunnen optreden in de grootstedelijke context.
Vervolgonderzoek
De voorstudies in deze bundel zijn onderdeel van doorlopende onderzoekstrajecten. In
plaats van toe te werken naar een definitief eindproduct zijn er doorlopende cycli van
verkenning, vraagarticulatie, interventie en evaluatie. Dergelijk onderzoek is niet gericht op
het oplossen van een probleem maar op het vergroten van probleemoplossend vermogen
van bewoners, beleidsmakers en (toekomstig) vakgenoten - de studenten. De voorstudies
geven zicht op expliciete en impliciete kennis, lokale en universele inzichten, vakkennis
en stakeholderkennis. Nu is het tijd voor gerichte uitwerking hiervan in de vorm van
interventies in de verkende (beroeps)praktijken.
De drie onderzoeken hebben een verwante architectuur. Deze is gebaseerd op inzichten
en ervaringen uit de voorstudie en uitgewerkt in lijn opgebouwd met de concepten uit het
inleidende hoofdstuk. De kernopgave in deze onderzoeken is verandering van relaties, hande
lingen en verhoudingen tussen praktijken op basis van opgedane inzichten en ervaringen.
Dit wordt bereikt door interventies, reflecties en kennisontwikkeling vorm te geven in drie
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parallelle trajecten die elkaar doorlopend afwisselen. Om de beoogde verandering uit te
voeren wordt met betrokkenen een interventie ontworpen en uitgevoerd. Die kan bestaat
uit een sessie, een film, een app of een bijeenkomst. In verschillende stadia wordt kritische
gekeken of de verandering en het onderzoek zoals gewenst en gepland verlopen. Dit is de
ingebouwde reflectie die aanleiding kan vormen voor tussentijdse bijstelling of bijsturing
van de interventie en het onderzoek. Kennisontwikkeling vindt plaats door inzichten uit
theorieën en uit de betrokken praktijken met elkaar te verbinden rondom de uitvoering en
het verloop van de verandering. Het onderzoek draait om het documenteren en expliciteren
van relaties: wat zien we als we kennis uit theorie en praktijk samenbrengen? Welke
verschillende kennisbronnen zijn betrokken en hoe komen die samen in de praktijken? Werkt
het als gedacht of juist anders en waar kan dat aan liggen? Zijn gehanteerde concepten en
interventies bruikbaar of moet het anders? Het onderzoek is gericht op begripsvorming in
de onderzochte situatie maar moet ook van betekenis zijn voor anderen met vergelijkbare
vragen en situaties.
De rode draad die de drie trajecten conceptueel met elkaar verbindt bestaat uit één of enkele
Sensitizing Concept(s) (Bowen 2006) (SC). Deze liggen ten grondslag aan de interventie,
vormen aandachtspunt bij de reflectie en zijn de kapstok voor kennisontwikkeling. Een SC is
iets anders dan een variabele of een hypothese. Het is geen nauwkeurig afgebakend begrip
dat zegt hoe en waar je moet kijken om een onderwerp vast te leggen of te verklaren. Het
is een aan de literatuur ontleend begrip dat richting geeft aan je zoektocht; door handvatten
aan te reiken om relevante lessen en ervaringen te verzamelen, deze door te ontwikkelen
en vervolgens weer terug te relateren aan de literatuur. Het onderzoek kan leiden tot
transformatie of vervanging van de aanvankelijk gebruikte SC, omdat deze niet blijkt te
werken als verwacht. Dat is niet geen probleem. Zorgvuldige documentatie van ervaringen
en inzichten in alle drie de trajecten verschaffen de argumenten voor de aanpassing van de
SC en vormen het fundament voor een bijdrage aan de vakliteratuur.
Veerkracht aan het werk, het vervolg
Aanleiding, probleem en doel
Centraal staat het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkzoekende jongeren in
Laak. De verandering wordt gerealiseerd door bij te dragen aan ontwerp en uitvoering
van een traject voor werkzoekenden. Hierin wordt in samenspraak met de doelgroep, de
professionals en beleidsmakers gewerkt aan het versterken van de competentie veerkracht
onder de jongeren, het leren herkennen van kwaliteiten door relevante werkgevers, en het
optimaal benutten van de etnische netwerken in wijken.
Vraagstelling en de drie trajecten
De kennisverzameling in dit actie-onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag:
hoe kan een arbeidsmarktraject gericht op veerkrachtonwikkeling bij werkzoekenden de
arbeidsmarktpositie van werkzoekenden versterken? Reflectie zal plaatsvinden met de
deelnemers van het traject. Tevens wordt er gereflecteerd met loopbaancoaches vanuit
verschillende stadsdelen. Tezamen vormt dit de basis voor (her-)ontwerp en verdere
uitwerking van het arbeidsmarkttraject.
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Sensitzing concepts
Uit het vooronderzoek bleek dat veerkracht toegespitst op de arbeidsmarkt als volgt kon
worden geoperationaliseerd: wilskracht, zelfstandigheid, incasseringsvermogen, vol
hardings
vermogen, een positieve instelling, oplossingsgericht denken, en daadkracht.
Als sensitizing concept voor het vervolgonderzoek wordt het voor de arbeidsmarkt
geoperationaliseerde concept veerkracht gebruikt bij de onderzochte arbeidsmarkttrajecten.
Stap eens op de fiets, het vervolg
Aanleiding, probleem en doel
In de voorstudie zijn aanwijzingen gevonden dat bewoners in Laak de competenties en
netwerken ontberen om goed om te gaan met de consequenties van een terugtredende
overheid. De huidige relaties tussen bewoners en de instellingen voor wonen, zorg of
welzijn dragen lang niet altijd bij aan het versterken van de noodzakelijk competenties
of netwerken. Het doel van het vervolgonderzoek is bewoners beter in staat stellen om
vorm en uitvoering te geven aan de noodzakelijke transformatie van de verhoudingen met
instellingen.
Vraagstelling en de drie trajecten
De beoogde verandering wordt gestimuleerd door een aantal interventies. De eerste is het
organiseren van een congres door en met actieve wijkbewoners. Hier is onderzoek gericht
op de vraag: hoe kan een congres het urgentiebesef versterken dat interne en externe
sociale netwerken binnen het stadsdeel Laak bijdragen aan de genoemde transformatie van
de verhoudingen? Tijdens de voorbereiding van het congres zijn er reflectiebijeenkomsten
gehouden met bewoners.
Sensitzing concepts
Sensitizing concepts worden ontleend aan het ACTIE-model van Denters et al. (2013): Animo,
Contact, Toerusting, Inbedding en Empathie. De nadruk ligt op basis van het vervolgonderzoek
op het laatste concept. Belangrijk is tevens de passende omgang met de concepten. Vanuit
het ACTIE-model wordt bewogen tussen de stijlen regisseren, coproductie en faciliteren.
Zelforganisaties en competenties, het vervolg
Aanleiding, probleem en doel
Werken aan sociale cohesie en empowerment wordt in toenemende mate overgelaten aan
de samenleving, de wijk en de burger. Voor een zelforganisatie zoals De Stiel in Laak is het
hebben van een gemeenschappelijk geformuleerd en breed gedragen doel een voorwaarde
voor succes.
In aansluiting op de voorstudie wordt in het vervolg gewerkt aan gastvrijheid als gemeen
schappelijk doel binnen De Stiel. Dit is een urgente kwestie waaromheen de vrijwilligers,
professional en onderzoeker zich willen verenigen. Het actie onderzoek is gericht op het
benoemen van de lessen hieruit voor het beroep van social worker.
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Vraagstelling en de drie trajecten
Het onderzoek is gericht op de vraag: Hoe kan interventie gericht op het ontwikkelen
van gedeelde opvattingen over gastvrijheid bijdragen aan versterking van zelforganisatie
binnen De Stiel? De interventie wordt vormgegeven in samenwerking met de bij De Stiel
betrokken opbouwwerker. Reflectie vindt in drie sessies plaats; voor, tijdens en na afloop
van de interventie.
Sensitzing concepts
Volgens Uytermark (2014) is homogeniteit een belangrijk kenmerk van succesvolle
zelforganisaties. Dat dit gepaard gaat met uitsluiting van ‘de ander’ betekent dat in het
succes van zelforganisatie het risico van segregatie ligt besloten. Een uitkomst die haaks
staat om de gewenste versterking van publieke samenwerking. Het is de taak van de social
worker om met onderkenning van de diversiteit in een gemeenschap de homogeniteit te
koesteren die nodig is voor succes. De vraag is hoe dat moet?
Werk van Tonkens en Verhoeven (201) biedt aanknopingspunten. Zij onderscheidt drie
deugden: sociale reflexiviteit: zelfkritiek over hoe je omgaat met anderen en begrijpen
hoe anderen jou zien; empathie: begrip ontwikkelen voor jezelf en inleven in de ander;
vertrouwen: zowel sociaal vertrouwen in andere mensen als institutioneel vertrouwen in
overheid en politiek. Deze drie deugden dienen als sensitizing concepts in dit onderzoek.
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Onderzoek in de wijk: overal tussenruimtes
Wat kunnen we uit al het voorgaande leren? Wie in een grote stadswijk onderzoek gaat doen,
wie zich in verbinding wil stellen met vele partijen (georganiseerd en niet georganiseerd) hoeft
niet verbaasd te zijn op een glibberig pad terecht te komen. Immers: alles hangt met alles
samen. Er zijn grote en kleine partijen die elkaar kennen of in het geheel niet kennen. De
situatie is zowel hoopvol als hopeloos. Er wordt professioneel en amateuristisch gehandeld.
De resultaten van allerlei inspanningen zijn niet eenvoudig beet te pakken. In zo’n context
kunnen we dus geen aangeharkte paden verwachten met klaarliggende onderzoeksvragen,
waarin – liefst met een duidelijk identificeerbare controlegroep – vergelijkenderwijs onderzocht
kan worden hoe een bepaald thema wordt beleefd, door een professionele organisatie wordt
aangepakt en beleidsmatig ingekaderd.
Bij de start van het project Laak Vitaal en het onderzoekslokaal in de Ketelstraat hebben
we ons als Haage Hogeschool en als initiatiefnemers gerealiseerd dat we van onze docentonderzoekers en studenten nogal wat vragen. Het zou toch veel eenvoudiger zijn als er
een heldere projectomschrijving, een methode en data beschikbaar waren en bereidwillige
respondenten klaar zouden staan. Dan zou het kunstje vlot geflikt kunnen worden en er zou
ook heel precies een koppeling tot stand kunnen komen tussen een thema en een bepaalde
opleiding van de hogeschool. Maar we meenden te weten dat praktijkonderzoek in de wijk
geen aanbodsturing verdroeg. Professionals en aankomende professionals zoals studenten
denken graag in interventies, in handelen en iets doen, iets organiseren of interveniëren.
Maar als je niet precies weet wat het vraagstuk eigenlijk is, dan is er een goede kans
dat de interventie dood slaat. We moeten daarom - hoe moeilijk ook - zelfbeheersing
tonen bij het bedenken en uitvoeren van een set aan interventies en op zoek gaan naar de
vraag, of de vraag achter de vraag. Gevraagd dus bij docent-onderzoekers en studenten:
nieuwsgierigheid en reductie van betweterij.
Dit laatste is ook om een andere reden van belang. Het woord ‘respect’ duikt op. Het is van
grote betekenis dat een hogeschool (docent-onderzoekers en studenten) de omgeving van de
hogeschool – de stad en de wijk – zien als een partner en niet als een te onderzoeken en te
exploiteren eenheid. De wijk is geen jachtgebied voor studiepunten. De wijk bestaat ook niet uit
probleemgevallen aan wie de wijsheden uit de kennisfabriek toegediend moeten worden. Ook
daarom is een nieuwsgierige basishouding aan de orde. Alleen zo kan er nieuwe kennis komen.
Het gaat immers om nieuwe kennis en om nieuwe kennispraktijken. De wereld is groter dan
een optelsom van beroepspraktijken. Veel praktijken in stad en wijk hebben geen evenknie in
de beroepspraktijk. Zoals eerder in deze bundel betoogd, gaat het om het verbinden van een
variatie van praktijken. Kennis is dus geen product uit blik – kennis is gebonden aan context en
tijd. Het vergaren van kennis is een zoektocht naar betere combinaties van probleemoplossing
ter plekke.
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In dit licht zijn ook de drie rapportages te beschouwen: over arbeidsmarkt, bewonersparticipatie en zelforganisaties. Van alle drie is expliciet de status als verkennende studie
vermeld. Dit past ook bij een bescheiden en nieuwsgierige oriëntatie die ruimte geeft om
factoren te gaan beschouwen die vaak tussen wal en schip vallen bij een aanbodgerichte
en topdown gestuurde benadering. Ik noem de volgende vijf thema’s.
1. Coping: omgaan met tegenslag
Het vraagstuk van uitsluiting en discriminatie op de arbeidsmarkt heeft een institutioneel
aspect en een gedragsaspect. Aan de ene kant zijn er instituties, regels, protocollen, routines
die beletten dat jongeren met een migratie-achtergrond een faire kans op een baan hebben.
Aan de andere kant zijn er altijd verschillen tussen personen en hun gedrag: hoe gaan de
betrokkenen om met de instituties, de regels en protocollen? Niemand is hetzelfde en de
variatie in het omgaan met vormen van uitsluiting is van betekenis voor de loopbaan. Deze
benadering neemt afstand van een structuralistische zienswijze die de werklozen vooral ziet
als slachtoffer van een systeem. Even zo goed neemt zij afstand van een zienswijze waarin
het accent nagenoeg volledig op de verantwoordelijkheid van de werkzoekende zelf ligt:
“succes is een keuze” of: “vecht je maar in”. De focus ligt hier op een groot “tussengebied”
van coping, het omgaan met mogelijkheden en tegenslag.
2. Brokers: verbinden van werelden
De stad bestaat uit vele werelden. Voor veel mensen is het een grote sprong om de wereld
van betaalde arbeid te bereiken : vanuit de thuissituatie, vanuit het onderwijs, vanuit de
eigen leefwereld. Naarmate deze werelden meer en meer op zichzelf staan, wordt het
lastiger deze sprong te maken. En in de werelden van mensen met een migratie achter
grond zijn andere tradities en protocollen dan in de in decennia opgebouwde tradities en
protocollen van Nederlandse instituties. Waar de mismatch relatief groot is, moeten er–
meer en betere – verbindingen komen. Hier komt de rol van de zogenaamde “brokers”
aan de orde: stagebegeleiders, hulpverleners, leerkrachten, betrokken familieleden. Het
is dan belangrijk dat de professionals in hun werkkring de ruimte krijgen, dan wel nemen,
om de rol van “broker” te kunnen spelen. Wat betekent dit voor de kwaliteiten van deze
professional, voor de praktijken in hun dagelijks werk?
3. Empathie: aansluiten bij belevingswereld
Kunnen professionals zich verplaatsen in de belevingswereld van de burgers ? Ook hier
komen we op het thema van de verschillende werelden: de systeemwereld en de leef
wereld, de geplande stad en de geleefde stad. We kunnen niet simpelweg stellen dat
er een diepe kloof tussen deze werelden bestaat. Op tal van plaatsen zien we juist een
sterke verstrengeling. Veel gedrag in de leefwereld wordt uitgelokt door procedures uit
de systeemwereld. Er is dus actie en reactie en de vraag is of en hoe professionals de
aansluiting bij de leefwereld invullen en vormgeven. Dit zal erg afhangen van de plaats van
de betreffende professional in het veld (“frontlijn”) . Het zal ook gaan over de vraag of het
beleid en de beleidspraktijk in zich zelf voldoende inspelen op de vraag en de behoefte van
de burger of dat er slechts sprake is van een empathische en betrokken houding van een
professional bij de uitvoering van een technocratische richtlijn.
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4. Bureaucratiseren: formalistisch omgaan met vraagstukken
Dit raakt aan het thema van het bureaucratiseren, een werkwoord dat staat voor het
ontaarden van de bureaucratie. Bureaucratie maakt deel uit van de staat en van de ver
zorgingsstaat. Het is een borging tegen persoonlijke willekeur en is vormgegeven om een
gelijke behandeling in het overheidsoptreden veilig te stellen. Maar op enig moment kan
het middel het doel worden. Het beleid kan zich loszingen van de werkelijkheid waarop het
betrekking zou willen hebben. Het is niet eenvoudig die momenten precies te bepalen en
aan te geven waar de slinger doorslaat. In stadswijken als Laak is het steeds een zoektocht
om een goede balans te vinden.
5. De burger doet het zelf: zelforganisaties, niet echt gemakkelijk
Zelforganisaties van burgers worden op dit moment hogelijk geprezen. Er is veel kracht en
kennis bij burgers zelf in de wijk. Het over het hoofd zien hiervan is niet alleen schadelijk
voor het vertrouwen, het is ook kostbaar. Immers, veel kleine en creatieve oplossingen
voor dagelijkse kwesties blijven dan buiten beeld. Inmiddels is op veel plaatsen zichtbaar
dat zelforganisatie geen panacee vormt voor alle kwesties. Daarvoor zijn zelforganisaties
vaak te klein, te volatiel en afhankelijk van de inzet van (toevallige) personen. Maar ook
dan kunnen voorzieningen in de buurt (zoals een ontmoetingsruimte) floreren bij een
zorgvuldige brug tussen professionals en (collectieven van) burgers. Dit vereist ook veel van
de burgers, vanzelfsprekend komt de vraag naar hun competenties aan de orde. Onderzoek
kan uitwijzen wat zelforganisatie betekenen kan. En onder welke voorwaarden.
Deze vijf thema’s maken duidelijk dat er nog veel te weten en te kennen is in talloze
“tussenruimtes”:
• Tussen institutionele uitsluiting en de kracht van de werkzoekende.
• Tussen thuis, school en werk.
• Tussen systeemwereld en leefwereld.
• Tussen bureaucratische regelgeving en de specifieke behoeften van individu of groep.
• Tussen zelforganisaties en professionele ondersteuning en regie.
Hier liggen de vragen en thema’s van praktijkgericht onderzoek in de wijk. Er is nog veel te
doen. We werken aan vervolg.
Vincent Smit
Lector grootstedelijke ontwikkeling
De Haagse Hogeschool
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In het Haagse stadsdeel Laak experimenteren docentonderzoekers van De Haagse Hogeschool met
praktijkgericht actie onderzoek rondom grootstedelijke
vraagstukken. In deze bundel wordt ingegaan op het
ontwerp en de uitvoering van drie onderzoeksprojecten
vanuit Laak Vitaal, onderdeel van het onderzoeksplatform
Kwaliteit van Leven, Mens & Technologie en het lectoraat
Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool.
De bundel bevat drie tussenrapportages van onderzoek
uit 2015-2016 die een verdere uitwerking krijgen in
interventies in het schooljaar 2016-2017.
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