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1. Inleiding 

 

 

1.1 Aanleiding 

Burgerparticipatie en interactief beleid spelen een belangrijke rol in de visie van het 

Eindhovense college (collegeperiode 2006-2010). Er is hier dan ook veel aandacht voor en 

het wordt als zodanig veel ingezet. Eindhovense burgers willen gehoord worden en willen 

serieus bij beleidsvorming en het besturen van hun stad betrokken worden (zie ook het 

Burgerjaarverslag 2008). De inbreng van burgers is niet alleen goed voor de kwaliteit van de 

lokale democratie, maar helpt ook het gemeentebestuur beter beleid te maken. Daarnaast is 

burgerparticipatie ook een doel op zich. Het activeren van burgers draagt bij aan de 

ontwikkeling van het persoonlijke leven van burgers en geeft hun burgerschap vorm. Voor 

het gemak wordt er in dit onderzoek gesproken over ‘de burger’.
1
 Om vast te stellen hoe 

deelnemers burgerparticipatie ervaren is er in 2007 een grootschalige onafhankelijke studie 

uitgevoerd door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en Fontys Hogeschool Sociale 

Studies naar de ervaren burgerparticipatie in het jaar 2006. Naast een enquête onder 270 

deelnemers van 38 interactieve projecten in Eindhoven bestond het onderzoek uit een 

literatuurscan. Ook zijn er een tiental semigestructureerde interviews gehouden met 

sleutelfiguren uit de Eindhovense participatiepraktijk. Zowel in de breedte als in de diepte 

heeft deze studie rijke informatie opgeleverd, dat is gepubliceerd in het onderzoeksrapport 

‘Interactie in actie’ (De Graaf & Bodd, 2007).  

Het onderhavige onderzoek bouwt hierop voort en geeft inzicht in de actuele stand van zaken 

met betrekking tot burgerparticipatie in de periode september 2008 – september 2009. 

Wederom is er naast een uitgebreide vragenlijst gebruik gemaakt van diverse kwalitatieve 

onderzoekstechnieken. Het onderzoek heeft een evaluatief karakter, waaruit geleerd kan 

worden. We streven er naar om naast de presentatie en analyse van de resultaten, de 

gemeente Eindhoven ook handreikingen te kunnen bieden voor de inzet van 

burgerparticipatie in de toekomst. 

 

 

 

 

                                                
1 Echter, dit veronderstelt een eenduidig beeld van burgers, wat geen recht doet aan de complexe werkelijkheid 

waarover wij het hier hebben. We moeten constateren dat ‘de burger’ niet bestaat. Ieder mens geeft op haar of 

zijn unieke manier invulling aan haar/zijn leven en is op haar/zijn manier betrokken bij de lokale samenleving en 

het besturen daarvan.  
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1.2 Replicatie onderzoek 

 

De gemeente Eindhoven heeft in juli 2009 de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en 

Fontys Hogeschool Sociale Studies gevraagd om een replicatie onderzoek te doen naar 

burgerparticipatie en in het bijzonder interactief beleid in de gemeente Eindhoven. Zoals 

gezegd is dit onderzoek een herhaling van het onderzoek ‘Interactie in actie’, vandaar dat we 

hier spreken van ‘Interactie in actie 2’. De studie die in 2007 is uitgevoerd richtte zich op 

participatietrajecten in het jaar 2006. Dit vormt de basis voor dit replicatie onderzoek. Het 

huidige onderzoek resulteert niet alleen in een overzicht van de actuele stand van zaken met 

betrekking tot interactief beleid en burgerparticipatie, maar geeft tevens de mogelijkheid om 

een ontwikkeling op deze tereinen te schetsen tussen de jaren 2006 en 2009. 

 

 

1.3 Probleemstelling 

 

Het onderzoek is er op gericht om een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken van 

burgerparticipatie en in het bijzonder interactief beleid in Eindhoven in de periode van 1 

september 2008 – 1 september 2009. Er vindt een vergelijking plaats tussen de resultaten uit 

het onderzoek in het jaar 2006 en het huidige onderzoek. De overeenkomsten en verschillen 

worden in kaart gebracht en er wordt tevens gezocht naar (mogelijke) verklaringen van de 

verschillen.  

 

Bovengenoemde doelstelling mondt uit in de volgende vier centrale vragen.  

1. Wat is de stand van zaken van burgerparticipatie en in het bijzonder  interactief beleid 

in de gemeente Eindhoven in de periode van 1 september 2008 – 1 september 2009?  

Deze eerste vraag heeft vooral tot doel om een inventarisatie te maken van de interactieve 

projecten die in de periode van 1 september 2008 – 1 september 2009 in de gemeente 

Eindhoven liepen. De nadruk ligt op de breedte en variatie in interactieve projecten. 

Hiervoor is een grootschalige enquête gehouden onder deelnemers van interactieve projecten 

in Eindhoven. Net als in 2006 richten we ons in dit onderzoek op deelnemers aan 

burgerparticipatie en in het bijzonder interactief beleid. Dit zijn  

• individuele bewoners en/of bewonersorganisaties;  

• vertegenwoordigers of medewerkers van maatschappelijke instellingen zoals 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen, scholen etc.;  

• ondernemers;  

• ambtenaren.  

De gemeente Eindhoven heeft een lijst aangeleverd met de interactieve projecten die er 

volgens de gemeente in de periode van september 2008 – september 2009 hebben gelopen. 

De onderzoekers hebben deze lijst gecontroleerd en aangevuld op basis van een quickscan. 
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2. Hoe ervaren betrokken deelnemers burgerparticipatie en in het bijzonder interactief 

beleid? 

Voortbouwend op de eerste deelvraag richt deze vraag zich op verdieping. Door middel van 

semigestructureerde interviews worden kwalitatieve gegevens verzameld over de diverse 

facetten van burgerparticipatie en interactief beleid (zie bijlage 4). Hierdoor onstaat een zo 

gevarieerd mogelijk beeld van burgerparticipatie en in het bijzonder interactief beleid in 

Eindhoven. 

 

3.  Wat zijn overeenkomsten en verschillen met de uitkomsten in het jaar 2006 en wat zijn 

eventuele verklaringen hiervoor? 

De derde deelvraag vergelijkt de uitkomsten van het onderzoek naar interactieve projecten in 

het jaar 2006 met de uitkomsten van het onderhavige onderzoek. Hiermee krijgen we zicht 

op de verschillen en overeenkomsten. Om dit te bereiken wordt er zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van hetzelfde onderzoeksontwerp. Het is interessant om te analyseren hoe met name 

de verschillen te verklaren zijn. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van de actuele 

wetenschappelijke literatuur over burgerparticipatie en interactief beleid.   

 

4. Waar liggen mogelijke verbeterpunten? 

De vierde en tevens laatste deelvraag richt zich op aanbevelingen over burgerparticipatie en 

in het bijzonder interactief beleid voor de gemeente Eindhoven.  

 

 

1.4 Onderzoeksopzet 

 

Als voorbereiding op de internetenquête en de interviews zijn relevante (beleids)documenten 

en literatuur bestudeerd. In de volgende paragraaf wordt het CLEAR model uiteen gezet. In 

dit onderzoek dient dit als referentiekader.  

 

Internetenquête (kwantitatief onderzoek) 

Door middel van een internetenquête zijn deelnemers aan 29 interactieve projecten bevraagd. 

Dit kwantitatieve deel van het onderzoek is er op gericht om de ervaringen ‘in de breedte’ te 

inventariseren. Er is een vragenlijst (zie bijlage 1) opgesteld waarin diverse elementen van 

interactieve projecten zijn onderscheiden op basis van eerder onderzoek en literatuur. Naast 

algemene kenmerken van de respondenten (geslacht, leeftijd, opleiding etc.) is er o.a. 

gevraagd naar de initiatiefnemer van een interactief project en de belangrijkste reden om deel 

te nemen. Ook zijn er diverse stellingen over de rol van burgers opgenomen om deze bij de 

deelnemers te toetsen en in hoeverre zij het hier al of niet mee eens zijn. Tevens zijn er ook 

vragen opgenomen over de inbreng van de andere deelnemers; maatschappelijke 

instellingen, ondernemers en de gemeente Eindhoven. In bijlage 2 van dit onderzoeksrapport 

is een uitgebreide statistische analyse opgenomen, waarin relevante vragen en grafieken 

staan weergegeven. Deze data zijn door middel van het statistische programma SPSS 

geanalyseerd. 
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Interviews (kwalitatief onderzoek) 

Het kwalitatieve deel bouwt voort op de internetenquête, maar richt zich op enkele projecten 

om burgerparticipatie vooral ‘in de diepte’ te onderzoeken. Door middel van 20 

semigestructureerde interviews is er zoveel mogelijk naar gestreefd om respondenten te 

spreken die ‘rijke informatie’ konden verstrekken. We hebben respondenten benaderd 

waarvan wij dachten dat ze door hun lange of juist intensieve ervaring met interactieve 

projecten in Eindhoven gegevens konden leveren over hun ervaring met interactief beleid 

(zie bijlage 3). We noemen deze respondenten sleutelfiguren. Door de interviews met deze 

sleutelfiguren hebben we ‘verhalen’ achter de antwoorden uit de internetenquête kunnen 

verzamelen. Met de deelnemers aan de interviews hebben wij afspraken gemaakt over 

anonimiteit. Wij wilden in dit deel vooral een kijkje in de keuken krijgen. We hebben de 

deelnemers expliciet gevraagd zo open en eerlijk mogelijk te zijn, met een kritisch 

opbouwende basis.  

 

Door deze brede én verdiepende benadering ontstaat een gevarieerd en rijk beeld van de 

ervaringen van deelnemers aan interactieve projecten in Eindhoven.  

 

 

1.5 Het CLEAR model als referentiekader 

 

De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken bijgedragen aan de kennis over de 

werking en bevorderende omstandigheden voor burgerparticipatie. Het zogenaamde CLEAR 

model, zoals dat is ontwikkeld door Stoker, Lowndes en Pratchett (2006; zie ook Lowndes, 

Pratchett, 2006) combineert resultaten uit eerdere onderzoeken en biedt een recent en helder 

overzicht van bevorderende omstandigheden voor burgerparticipatie in de lokale context. Dit 

model gaat uit van vijf verschillende elementen van participatie: 

• Can do – kunnen burgers participeren, oftewel zijn zij competent, hebben zij zelf genoeg 

capaciteiten om te participeren; spreken ze bijvoorbeeld de taal? 

• Like to – willen burgers participeren, oftewel zien burgers voor zichzelf voldoende 

redenen of nut om zich in te spannen, zijn zij gemotiveerd? 

• Enabled to – worden burgers in staat gesteld om te participeren, oftewel wordt hen de 

mogelijkheid geboden om te participeren, krijgen zij de kans? 

• Asked to – worden burgers gevraagd om te participeren, oftewel is er een externe 

positieve stimulans tot participatie?  

• Responded to – wordt er naar burgers teruggekoppeld over zowel de inhoud als het 

proces? 

Opvallend aan deze vijf elementen van participatie is dat het steeds gaat om ‘werkwoorden’ 

waarmee voorwaarden worden gesteld voor participatie. De onderdelen veronderstellen een 

zekere mate van (inter)actie. Naast de vijf onderscheiden elementen hebben de ontwikkelaars 

van dit model ook nog een andere boodschap. Het acroniem CLEAR impliceert dat de vijf 

onderdelen ‘helderheid’ en ‘duidelijkheid’ (moeten) geven over participatie. Het is daarnaast 

belangrijk te beseffen dat de vijf elementen samenhangen. Het model is dus niet zozeer een 

ideaaltype, maar veeleer een instrument om te controleren of de participatie passend is en 

aansluit bij de lokale context. Of zoals Lowndes and Pratchett zeggen: ‘the [CLEAR] model 
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recognizes that participation strategies need to be sensitive to local contexts and dynamics 

over time’ (Lowndes, Pratchett, 2006). 

 

Het model kan zowel een instrument zijn dat vooraf gebruikt wordt om een participatietraject 

op te zetten. Ook kan het dienen als evaluatie-instrument om participatie achteraf te 

beoordelen. In dit onderzoek wordt het CLEAR model gebruikt als referentiekader. De 

resultaten uit de vragenlijst en interviews worden geduid op basis van dit model. Het 

CLEAR model is voor deze toepassing verder geoperationaliseerd. Dat wil zeggen we 

hebben de focus die Lowndes en Pratchett (2006) aanhouden verbreed, zodat we ook 

aandacht hebben voor de mogelijke participatie van andere (maatschappelijke) actoren en 

niet alleen van individuele burgers. Voor deze operationalisering hebben we tevens gebruikt 

gemaakt van eerdere Nederlandse toepassingen van het CLEAR model (Van Hulst et al, 

2010, De Graaf et al., 2010). 

 

Figuur 1.1 Operationalisering CLEAR model 

CLEAR Indicatoren Leidende vraag in de participatienota’s 

Can do Competenties en kennis Kunnen burgers participeren en zo ja hoe? Zijn zij 

competent, hebben zij zelf genoeg capaciteiten om 

te participeren; spreken ze bijvoorbeeld de taal? 

Like to Motivatie Willen burgers participeren en zo ja hoe? Is daar 

eerder ervaring mee opgedaan en is er zicht op de 

motivatie van burgers om deel te nemen? 

Enabled to Gelegenheid en facilitatie Hoe worden burgers in staat gesteld om te 

participeren? Wordt hen de mogelijkheid geboden 

om te participeren, (hoe) krijgen zij de kans? 

Asked to Invitatie en mobilisatie Hoe worden burgers gevraagd om te participeren: is 

er een externe positieve stimulans tot participatie? 

Responded to Respons: o.a. luisteren, 

serieus nemen, feedback 

geven 

Hoe wordt er naar burgers teruggekoppeld over 

zowel de inhoud als het proces? 

 

In dit onderzoek worden de resultaten van het kwantitatieve deel en het kwalitatieve deel 

gerefereerd aan de onderdelen van het CLEAR model.  
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2. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende twee deelvragen. Deelvraag 1: Wat 

is de stand van zaken van burgerparticipatie en in het bijzonder  interactief beleid in de 

gemeente Eindhoven in de periode van 1 september 2008 – 1 september 2009? Deelvraag 2: 

Hoe ervaren betrokken deelnemers burgerparticipatie en in het bijzonder interactief beleid? 

De antwoorden op deze vragen worden in paragraaf 1 en 2 gepresenteerd op basis van de 

resultaten uit het kwantitatieve onderzoek (internetenquête) en het kwalitatieve onderzoek 

(interviews). De resultaten worden geanalyseerd aan de hand van het CLEAR model. 

 

2.1 Internetenquête 

Begin februari 2010 is de statistische analyse van de internetenquête opgeleverd aan de 

gemeente Eindhoven. In bijlage 2 wordt dit uitvoerig besproken. De belangrijkste en 

opvallendste resultaten uit de internetenquête zijn: 

1. Respondenten zijn positief en tevreden over de manier waarop de gemeente Eindhoven 

burgerparticipatie en in het bijzonder interactieve projecten organiseert.  

2. Ambtenaren nemen volgens de respondenten nog steeds de belangrijkste beslissingen. 

3. Burgers spelen een belangrijke rol en het effect van deelname aan dit soort projecten op 

sociale cohesie en burgerschap wordt positief genoemd. 

4. De door respondenten verwachte opbrengsten in de interactieve projecten komen redelijk 

overeen met de uiteindelijke resultaten, hoewel er nog steeds deelnemers zijn die stellen 

dat het resultaat beneden verwachting is.  

5. Volgens de respondenten communiceert de gemeente behoorlijk goed en is zij duidelijk 

over de manier waarop zal worden omgegaan met de resultaten van de onderzochte 

interactieve projecten. 

6. De projectleider speelt een belangrijke en positieve rol in de onderzochte interactieve 

projecten. De gemeente wordt door de meeste respondenten als eindverantwoordelijke 

gezien. 

7. Als een  wethouder actief is in een interactief project dan heeft dit volgens het merendeel 

van de respondenten een positieve bijdrage geleverd aan het project. 
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Resultaat 1: Respondenten zijn positief en tevreden over de manier waarop de 

gemeente Eindhoven burgerparticipatie organiseert.  

Respondenten voelen zich serieus genomen. Figuur 2.1 laat zien dat 85% van de 

respondenten vindt dat hun inbreng door de gemeente Eindhoven en maatschappelijke 

instellingen serieus is genomen. 

Figuur 2.1: de inbreng van deelnemers is serieus behandeld door de gemeente en 

maatschappelijke instellingen (N=129) 

 

Dit positieve beeld wordt o.a. ondersteund door de volgende data: 

• 65% van de respondenten is tevreden over het resultaat van het project. 65% van de 

respondenten is tevreden over de mate waarin de inbreng is terug te zien in het resultaat 

van het project. (Zie tevens grafiek 33, 37 en 35).  

• 74% van de respondenten vond de sfeer tussen de betrokken partijen goed. (zie grafiek 

28). 

• 71% van de respondenten vond dat ze voldoende tijd hadden om met hun achterban te 

overleggen. (Zie tevens grafiek 30) 

• 48% van de respondenten geeft aan een volgende keer zeker weer mee te doen aan zo 

een project. (Zie tevens grafiek 41) 

• De rol van de gemeente Eindhoven wordt beoordeeld met het cijfer 6,8. De beoordeling 

verschilt lichtelijk per deelnemende groep. Ondernemers geven het laagste gemiddelde 

cijfer en ambtenaren geven het hoogste gemiddelde cijfer voor de rol van de gemeente 
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Eindhoven. Verder is het noemenswaardig dat burgers de grootste spreiding laten zien 

(zie de grafiek 22). In figuur 2.2 staat een en ander samengevat.  

Figuur2.2: rapportcijfers hoe de rol van de gemeente Eindhoven wordt beoordeeld 

Type deelnemer Rapportcijfer 

Bewoners (N=63) 6.4 

Ondernemers (N=7) 5.4 

Ambtenaren (N=28) 7.4 

Maatschappelijke instellingen (N=54) 7.1 

Gewogen gemiddelde 6.8 

Naast deze algemene positieve geluiden zijn er ook kritische kanttekeningen gemaakt door 

veertien respondenten. Ter nuancering van resultaat 1 geven we hieronder een illustratief 

citaat weer van een opmerking die een bewoner heeft gemaakt in de internetenquête: 

‘Vooral de terugkoppeling naar de buurt en het tempo waarin de gemeente weer een stap 

zet is schandalig. Het proces gaat werkelijk allemaal tergend langzaam. Het duurt maar 

en het duurt maar. Maanden hoor je niets; je moet er steeds zelf weer om vragen. Dat is 

nu al het geval in de afgelopen 5 jaar!’ 

Uit dit citaat zien we Responded to van het CLEAR model duidelijk naar voren komen. Deze 

bewoner vindt dat de gemeente te weinig feedback geeft. Dit contrasteert met figuur 2.1 

waaruit naar voren komt dat de meeste deelnemers vinden dat de gemeente ze serieus 

behandelt. Als we het CLEAR model verder toepassen op dit resultaat dan valt op dat ook de 

elementen Like to  en Enabled to aan de orde komen in dit resultaat. Like to richt zich op de 

motivatie van deelnemers aan participatieprocessen. Een groot deel (48%) van de 

respondenten geeft aan dat ze een volgende keer graag weer mee doen met een dergelijk 

project. Uit de opmerkingen in de internetenquête vertelde een kritische bewoner waarom ze 

niet meer gemotiveerd is om mee te doen: 

‘De reden dat ik niet meer meedoe is. Punt 1: er wordt continu aan pappen en nathouden 

gedaan. Punt 2: als je het niet eens bent met de betreffende ambtenaar wordt je continu 

de mond gesnoerd als ouder van 8 kinderen en als onderneemster is dat zeer onbeschoft 

vind ik.’ 

Enabled to komt ook naar voren in deze resultaten. Respondenten geven aan voldoende tijd 

te hebben om met hun achterban te overleggen.  
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Resultaat 2: ’ambtenaren nemen de belangrijkste beslissingen’ 

Volgens 43% van de respondenten was het vooral ‘een ambtenaar’ en, in mindere mate 

‘georganiseerde burgers, zoals een bewonersplatform’ die in het algemeen de belangrijkste 

beslissingen namen (zie grafiek 34). Ambtenaren beamen dit beeld (grafiek 92). Op de vraag 

welke deelnemer onmisbaar was bij het project scoort de groep ‘georganiseerde burgers, 

zoals een bewonersplatform’ als hoogste, gevolgd door ‘een ambtenaar’ (grafiek 10). Bij 

nadere analyse valt op dat als we per deelnemende groep de antwoorden uitsplitsen, iedere 

respondent vooral zichzelf onmisbaar vindt.  

Als we het CLEAR model toepassen dan valt op dat dit resultaat moeilijk te duiden is. Dit 

resultaat gaat met name over de rolverdeling tussen de verschillende deelnemers en in 

hoeverre ieders rol belangrijk is. Dit sluit het meest aan op Enabled to. De rolverdeling 

maakt duidelijk hoe deelnemers in de gelegenheid zijn om te participeren. 

 

Resultaat 3: Burgers spelen een belangrijke rol en het effect van deelname aan dit soort 

projecten op sociale cohesie en burgerschap is positief te noemen. 

Uit de vragenlijst komt een genuanceerd beeld naar voren over hoe de deelnemers aan 

participatietrajecten tegen burgers aankijken: 

• 84% van de respondenten vindt dat bewoners het eindresultaat van het project beter 

maken (grafiek 15). 

• Er is verdeeldheid over de stelling dat bewoners vooral trekkers zijn. 28% is het 

hiermee oneens. 24% is het ermee eens. 27% is neutraal (grafiek 17). 

• Er is verdeeldheid over de stelling dat bewoners zorgen voor snelheid in het project. 

28% is het hiermee oneens. 22% is het ermee eens. 28% is neutraal (grafiek 18). 

• 89% van de respondenten vindt dat bewoners essentiële informatie leveren (grafiek 19). 

• Er is matige verdeeldheid over de stelling dat bewoners meedoen uit eigen belang 

(grafiek 21). 

• 75% van de respondenten is het ermee oneens dat bewoners vooral een symbolische rol 

spelen (zie figuur 2.3). 

Deze resultaten sluiten het meest aan bij het Like to uit het CLEAR model. De resultaten 

gaan over de rol en positie die bewoners in het proces hebben, volgens alle respondenten. Er 

zijn ook diverse vragen aan bewoners en ondernemers voorgelegd met betrekking tot sociale 

cohesie en burgerschap. Hieruit blijkt met name dat het element Can do aan de orde is. Uit 

onderstaande resultaten uit de internetenquête blijkt dat bewoners en ondernemers meer 

kennis en vaardigheden opdoen door hun deelname aan dit soort interactieve projecten. 
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Figuur 2.3: 75% van de respondenten is het ermee oneens dat bewoners vooral een 

symbolische rol spelen (N=160) 

 

Er zijn diverse vragen aan bewoners en ondernemers voorgelegd met betrekking tot sociale 

cohesie en burgerschap: 

• 42% van de respondenten geeft aan veel geleerd te hebben door de deelname aan het 

project (Grafiek 43). 

• 51% van de deelnemers zegt dat ze door dit project meer contact hebben gekregen met 

andere Eindhovenaren en maatschappelijke groepen (Grafiek 44). 

• Bewoners en ondernemers hebben meer zicht gekregen op hoe de gemeente besluiten 

voorbereidt en neemt (Grafiek 45). 

• 47% van de deelnemers voelt zich meer onderdeel van zijn/haar gemeenschap door de 

deelname aan het project (Grafiek 46). 

• De deelname van bewoners en ondernemers aan dit soort trajecten heeft een direct 

effect op meningsvorming. Tevens geeft 46% van de bewoners en ondernemers aan dat 

ze zich meer verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurt in ‘mijn buurt en wijk’ 

(Grafieken 47 en 48).  

 

Resultaat 4:  De verwachtingen over burgerparticipatie lijken behoorlijk overeen te 

komen met de resultaten, hoewel er nog steeds deelnemers zijn waarbij 

het resultaat beneden verwachting is.  

 

• 53% van de respondenten geeft aan dat het resultaat overeenkomt met wat ze ervan 

verwachtten toen ze aan het project begonnen. 
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• 68% van de bewoners zegt dat het resultaat boven of volgens verwachting overeenkwam 

met de verwachting die ze er vooraf over hadden. 25% van de bewoners geeft aan dat het 

resultaat beneden verwachting was (figuur 2.4).  

• 83% van de ambtenaren geeft aan dat de resultaten van het project volgens of zelfs 

boven verwachting waren. 18% van de medewerkers van maatschappelijke instellingen 

had geen duidelijke verwachting over het resultaat van het project, toen ze aan het 

project begon (grafieken 83 en 84). 

Figuur 2.4: In hoeverre komt het resultaat overeen met wat bewoners ervan hadden 

verwacht toen ze aan het project begonnen (N= 63) 

 

Dit resultaat komt het meest overeen met het element Responded to uit het CLEAR model. 

Bovengenoemde resultaten geven aan dat er (redelijke) overeenstemming bestaat tussen de 

gewekte en werkelijk waargemaakte verwachtingen. Hieruit komt het element ‘feedback 

geven’ naar voren. Echter, niet alle deelnemers zeggen dat de resultaten die gehaald zijn 

volgens hun verwachting zijn. 

 

 

Resultaat 5:    Volgens de respondenten communiceert de gemeente behoorlijk goed en  

is zij duidelijk richting deelnemers over de manier waarop zal worden 

omgegaan met de uitkomsten uit de onderzochte interactieve projecten  

 

• 66% van de respondenten (exclusief de ambtenaren) vindt dat de gemeente Eindhoven 

voldoende heeft gecommuniceerd over de voortgang en resultaten van het project. 

• Voor 62% van de respondenten (exclusief ambtenaren) is duidelijk hoe de gemeente 

Eindhoven zal omgaan met de uitkomsten van het project. Voor 38% is dit niet duidelijk. 



 13

Naast deze algemene positieve geluiden zijn er ook kritische kanttekeningen gemaakt door 

enkele respondenten. Ter nuancering van resultaat 5 geven we hieronder een illustratief 

citaat weer van een opmerking die een bewoner heeft gemaakt in de internetenquête: 

‘De politiek had een besluit genomen en wij mochten alleen over kleinigheden meepraten, 

toen wij vroegen hoe het besluit dan uitgevoerd moest worden is dat besluit in oktober – 

november 2009 teruggedraaid omdat het operationeel niet te organiseren was. Wij 

hebben over dat punt een jaar strijd gevoerd, en tegen een muur gepraat.’ 

De manier waarop er gecommuniceerd wordt en de manier waarop de gemeente 

terugkoppelt over de resultaten sluit het beste aan bij Responded to uit het CLEAR 

model. Het citaat laat ook een negatieve uiting van een bewoner zien. Hieruit komt, 

naast Responded to, ook Enabled to uit het CLEAR model naar voren. Deze bewoner 

geeft aan eigenlijk maar weinig gelegenheid te krijgen om te participeren. 
 

 

Resultaat 6:    De projectleider speelt een belangrijke en positieve rol bij dit soort  

projecten. Qua verantwoordelijkheid wordt er door deelnemers met 

name richting de gemeente gekeken. 

 

• Voor 88% van de deelnemers aan de projecten is het duidelijk wie de projectleider is 

(grafiek 12). 

• 52% van de deelnemers vindt de invloed van de projectleider op het resultaat groot. 10% 

vindt de invloed zeer groot. 80% van de respondenten vindt dat de projectleider vooral 

een positieve invloed heeft (grafieken 13 en figuur 2.5). 

Figuur 2.5:    Tachtig procent van de respondenten vindt dat de projectleider vooral een 

positieve invloed heeft op het project 
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In termen van het CLEAR model moet resultaat 6 gezien worden als Enabled to. De 

projectleider speelt een belangrijke rol in dit soort projecten. Meestal is zo’n projectleider 

werkzaam bij de gemeente Eindhoven of een maatschappelijke instelling. De aanwezigheid 

van een projectleider duidt op facilitering van het interactieve proces. 

 

 

Resultaat 7:    Als een  wethouder actief is, dan heeft dat  een positieve bijdrage    

                         geleverd voor het project, aldus het merendeel van de respondenten. 

 

• 56% van de respondenten geeft aan dat er een wethouder actief betrokken was. Als een 

wethouder actief betrokken is bij het project, dan heeft dit vooral een positief effect, 

aldus de meeste respondenten. (grafieken 49 en figuur 2.6). 

• De betrokken wethouder is meer op uitnodiging dan op eigen initiatief betrokken 

geweest/geraakt bij het project (grafiek 51). 

 

Figuur 2.6:      Als een wethouder actief betrokken is bij het project, dan heeft dit vooral  

een positief effect, aldus de respondenten. 

 
 

Dit resultaat komt het meest overeen met het element Enabled to uit het CLEAR model. Het 

gaat met name op de rol van de wethouder in en op de manier waarop de wethouder het 

proces of het project kan faciliteren (en stimuleren). Daarnaast is ook Responded to van 

toepassing, omdat de wethouder ingaat op uitnodigingen van participanten en daarmee, 

impliciet, aangeeft gehoor te geven aan hun roep en hen dus serieus neemt. 

 

Hoe CLEAR zijn deze resultaten? 

Het opvallende aan de resultaten uit de internetenquête is dat met name de elementen 

Enabled to en Responded to veelvuldig naar voren komen. De gemeente is op basis van deze 

resultaten dus enerzijds vooral bezig met facilitering en het creëren van gelegenheden 
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waarop deelnemers kunnen participeren. Anderzijds is de gemeente vooral bezig met 

communicatieprocessen, waarin feedback wordt gegeven over proces en/of inhoud. Asked to 

komt in de resultaten uit de internetenquête niet naar voren. Dit element is vooral ter sprake 

gekomen in de interviews (zie paragraaf 2.2). Can do en Like to komen niet veel naar voren 

in de resultaten van de internetenquête. 

 

2.2 Interviews  

De belangrijkste resultaten uit de interviews zijn ten eerste de onduidelijkheid over wat  

burgerparticipatie nu precies is. Ten tweede bestaat bij zowel de gemeente als bij 

professionele organisatie de neiging om initiatieven van bewoners ´over te nemen´ en te 

institutionaliseren. Hieronder worden beide resultaten uitgewerkt. 

 

Resultaat 1: Burgerparticipatie krijgt op zeer uiteenlopende manieren betekenis 

 

Wat is nu burgerparticipatie? Uit de 20 interviews komt een breed scala aan opvattingen en 

meningen over burgerparticipatie naar voren. We hebben 12 verschillende omschrijvingen 

van burgerparticipatie verzameld (zie figuur 2.7). 

 

Figuur 2.7: Volgens respondenten: burgerparticipatie is… 

1. het betrekken van burgers bij plannen die de gemeente heeft 

2. burgers hebben inspraak bij zaken die in de stad spelen (maar ook deelname aan 

verkiezingen stimuleren) 

3. interactief beleid van overheid naar burgers 

4. het vergroten van invloed burgers op de eigen leefomgeving, van inspraak tot 

zeggenschap 

5. het proberen mensen te bereiken, dat kun je vanuit verschillende perspectieven 

doen, in Eindhoven lijkt het meer doel dan middel te worden 

6. door sterke bewonersstructuren op te zetten meer invloed op het beleid van de 

gemeente 

7. het meedoen in je buurt in de agenda van de gemeente 

8. het als burger op de hoogte gebracht worden wat er allemaal gebeurt in je wijk, en 

er kritische kanttekeningen bij kunnen zetten 

9. proberen het samenleven in je wijk beter te maken met ondersteuning van 

professionele organisaties 

10. mensen aan de onderkant van de samenleving weer grip op hun eigen leven 

proberen te geven als opstap naar maatschappelijke participatie 

11. bewoners voortdurend proberen te activeren en daarin te coachen 

12. initiatieven van burgers belonen en actief ondersteunen  

 

Deelnemers aan participatietrajecten gebruiken uiteenlopende omschrijvingen van 

burgerparticipatie. Burgerparticipatie wordt door de geïnterviewden steeds anders 
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geïnterpreteerd. Burgerparticipatie heeft in de praktijk blijkbaar een grote bandbreedte. 

Sommige respondenten benaderen burgerparticipatie in termen van burgerschap, anderen 

bedoelen interactief beleid en weer anderen hebben het eigenlijk over maatschappelijke 

participatie. Opvallend is dat er overwegend vanuit een gemeentelijk perspectief geredeneerd 

wordt: burgerparticipatie is iets wat de gemeente mogelijk maakt en veelal initieert.  

 

 

Resultaat 2: ‘overnemen’ en institutionalisering is een valkuil 

 

In het Jaarverslag Burgerparticipatie 2008 wordt een onderscheid gemaakt in de vormen van 

burgerparticipatie waarmee de Eindhovenaar te maken kan krijgen: Samenspraak, Inspraak 

en Actief Burgerschap. In dit onderzoek wordt de focus gelegd op het onderzoeken van 

interactieve projecten in de gemeente Eindhoven. Deze vorm van interactief beleid sluit het 

beste aan op “Samenspraak”.  

   

“……betrekt de gemeente bij samenspraak in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke instellingen bij het ontwikkelen en uitwerken van haar 

beleid. Dit gebeurt op een zodanig moment dat er echt invloed op het beleid of plan 

mogelijk is. Het uitwisselen van ideeën tussen burgers en gemeente  

(tweerichtingsverkeer) is het belangrijkste kenmerk van samenspraak. De bedoeling 

hiervan is de kwaliteit van het beleid te verbeteren, het draagvlak ervoor te vergroten, de 

tijdsduur van het proces te verkorten, een grotere betrokkenheid van burgers en 

verbetering van de relatie tussen burgers en bestuur te bewerkstelligen…” 

 

Deze omschrijving uit de publieksbrochure ‘Samenspraak en inspraak’ (Gemeente 

Eindhoven, 2010) laat zien dat deze vorm van burgerparticipatie vooral vanuit het 

gemeentebeleid wordt vormgegeven. De gemeente is dan de initiatiefnemer. In de brochure 

wordt op een heldere wijze de invloedsruimte van de burger besproken bezien vanuit een 

gemeentelijk perspectief. Actief burgerschap wordt in het Jaarverslag Burgerparticipatie 

2008 van de gemeente Eindhoven gedefinieerd als:  

 

“Actieve burgers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van samenleven in de 

stad, wijk of buurt en zetten zich (samen) actief in om deze te verbeteren. De gemeente 

stimuleert en ondersteunt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, die 

een bijdrage willen en kunnen leveren, bijvoorbeeld via de steunpunten. De gemeente 

vindt het belangrijk dat actieve burgers zich erkend weten en gewaardeerd voelen” 

 

Actief burgerschap als vorm van burgerparticipatie wordt vooral bottom up vormgegeven. 

Actieve burgers zetten zich vanuit hun betrokkenheid en beleving in om op de verschillende 

niveaus; het samenleven in de stad te verbeteren. Het initiatief bij actief burgerschap ligt bij 

bewoners of groepen uit de samenleving. De gemeente stimuleert en ondersteunt dit, daar 

waar nodig. Zwart – wit geredeneerd ligt het startpunt van samenspraak bij de gemeente, en, 

van actief burgerschap bij bewoners. Uit de interviews blijkt dat het ook voor de direct 

betrokkenen, de geïnterviewde ambtenaren, burgers en professionals van publieke 
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dienstverleners erg lastig is om dit onderscheid te maken. In interactieve projecten, zoals 

onderzocht via de internetenquête zorgt Samenspraak als vorm van burgerparticipatie voor 

grote duidelijkheid. De gemeente heeft een breed scala aan communicatiemiddelen, waarmee 

zij aangeeft hoe Samenspraak wordt bedoeld en zou moeten werken. Geïnterviewde 

bewoners geven hierbij aan dat de praktijk nogal eens robuuster en grilliger is en niet altijd 

matcht met de beleidsbedoelingen van de gemeente. Uit de interviews met ambtenaren en 

actieve bewoners blijkt juist dat er ook onduidelijkheid bestaat. De gemeente en 

professionele dienstverleners zijn volgens de geïnterviewde bewoners snel bereid om samen 

met bewoners aan de slag te gaan met deze initiatieven. Wat regelmatig gebeurt is, en dat 

wordt door alle geïnterviewden erkend, dat het risico en de neiging bestaat om 

bewonersinitiatieven over te nemen, dit vervolgens de eigen organisatie in te trekken en 

daarna te institutionaliseren. Een initiatief dat begon als Actief Burgerschap wordt dan 

omgevormd tot Samenspraak. Het gaat dan om de gemeente, en in mindere mate om de 

welzijnsorganisatie en woningcorporatie. Opvallend is dat de geïnterviewde professionals dit 

mechanisme herkennen, het ook een valkuil noemen, maar het ook bijna onomkeerbaar 

noemen.  

 

 

Hoe CLEAR zijn de resultaten uit de interviews?  

Net als de resultaten uit de internetenquête analyseren we hieronder bovengenoemde 

resultaten aan de hand van het CLEAR model. Elk element van dit model wordt hieronder 

nagelopen. 

 

Can do 

Burgers zijn heel divers actief in de samenleving. Als vrijwilliger bij een sportvereniging, als 

collectant van een charitatieve instellingen, in belangengroepen zoals politieke partijen, als 

actievoerder voor milieuorganisaties, als mentor voor kansarme jongeren, als lid van een 

oudercommissie op school, in informele zorg in de straat, of door een bestuursfunctie in een 

vereniging. De motieven zijn veelal van persoonlijke aard. In het algemeen gaat het om het 

bevredigen van een persoonlijke – sociale of maatschappelijke - behoefte. Je doet iets voor 

een ander, maar ook voor jezelf. De burgers die geïnterviewd zijn waren zonder uitzondering 

heel actief. De bewoners die al langer ‘actieve burgers’ zijn (de routiniers), vertelden dat ze 

aan het vrijwilligerswerk bijna een dagtaak hadden. Bewoners die dit sinds kort doen (de 

nieuwelingen), hadden een drukke baan en waren daarnaast ook als vrijwilliger actief. De 

routiniers hebben door jarenlange ervaringen een positie verworven waarmee zij hun 

competenties en kennis bijna volledig in kunnen zetten. Wel voelen zij zich niet altijd 

gehoord, al wordt er wel steeds beter naar hen geluisterd. De nieuwelingen doen weinig met 

hun kennis en competenties en voelen zich functioneel ingezet op taken, maar halen daar 

weinig voldoening uit. Zij vragen zich hardop af hoe lang zij zich nog kunnen motiveren om 

actief te blijven, omdat zij er geen voldoening uit halen. Dit is een aandachtspunt naast het 

activeren: ervoor zorgen dat geactiveerden voldoening (blijven) halen uit hun 

‘vrijwilligerswerk’. 

    

Like to 
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“Wij denken met z’n allen soms dat we in het centrum van de lokale samenleving opereren, 

maar het is eigenlijk maar een klein wereldje waarin we met burgerparticipatie aan de gang 

zijn. We bereiken maar een heel klein deel van de Eindhovenaren.” (ambtenaar gemeente 

Eindhoven). Volgens alle geïnterviewden participeren er relatief weinig Eindhovenaren op 

een structurele of incidentele manier in interactieve projecten. Respondenten zeggen hiermee 

dat de motivatie om actief te participeren (like to) slechts bij een beperkte groep aanwezig is. 

Met name de participatie van jongeren, tweeverdieners en allochtone bewoners wordt in de 

interviews als een zorgenkindje genoemd. Deze ‘groepen’ participeren nauwelijks.  

 

Enabled to 

Om burgers te laten participeren zet de gemeente een heel repertoire aan instrumenten in. In 

de interviews met diverse ambtenaren komt naar voren dat er steeds gestreefd wordt naar 

maatwerk. Dit maatwerk wordt geleverd op basis van een analyse van de 

participatiebereidheid in een bepaald gebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis 

van andere organisaties die actief zijn in het gebied, zoals woningcorporaties, welzijnswerk, 

bewonersorganisaties. Ambtenaren geven in de interviews tevens aan dat er steeds meer 

gezocht wordt naar nieuwe manieren om moeilijk bereikbare doelgroepen te laten 

participeren. Er ontstaat ook een steeds groter aanbod van activeringsmethoden om 

participatie te bevorderen. Respondenten die werkzaam zijn bij een woningcorporatie geven 

aan dat zij steeds nadrukkelijker aan de slag gaan met hun huurders op de grens van de 

woning en het openbare domein (sociale samenhang, opknappen straat, trots zijn op je straat 

etc.). Ambtenaren en respondenten die werkzaam zijn bij professionele organisaties geven 

aan dat door de toegenomen aandacht van ‘Achter de Voordeur’-projecten er ook een andere 

vorm van activering is ontstaan in Eindhovense interactieve projecten. Door huisbezoeken 

worden bewoners enerzijds ondersteund in het aanpakken van persoonlijke problematiek. 

Anderzijds worden ze geactiveerd om meer contacten te maken met andere bewoners uit de 

straat, of om mee te doen met het opknappen van de straat. Uit dit soort projecten ontstaan 

regelmatig ‘Actief Burgerschap’ activiteiten. Ambtenaren noemen de Waardebonnen als 

positieve factor. Nieuwe vormen van participatie, zoals vormen van e-participatie, worden 

verkend.  

 

Asked to 

Op basis van de interviews komt naar voren dat er een grote verscheidenheid aan 

communicatiemiddelen wordt ingezet om burgers uit te nodigen om actief deel te nemen aan 

participatieprojecten. Zowel de gemeente als de bewoners noemen dit in de interviews: van 

Nieuwsbrief tot huis –aan – huis campagne. Ook bewoners die stedelijk actief zijn, geven 

aan dat initiatieven van henzelf wel met enthousiasme ontvangen worden door de 

welzijnsinstelling en de gemeente, maar dat de initiatieven niet verder komen dan voor de 

voordeur. Uit de interviews met bewoners blijkt ook dat algemene communicatiemiddelen 

vaak nauwelijks effect sorteren, en dat vooral de persoonlijke benadering het beste werkt. 

Bewoners willen het liefst persoonlijk gevraagd of uitgedaagd worden om actief te worden.  
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Voorbeeld ‘t Hool (Woensel Noord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responded to 

Aan de communicatie met burgers besteedt de gemeente veel aandacht. Het gaat zowel om 

de terugkoppeling naar individuele bewoners als naar groepen zoals bewonersgroepen of 

buurtorganisaties. In de interviews noemen ambtenaren die vooral actief zijn in de 

beleidsuitvoering (wijkcoördinatoren) vooral het belang van de persoonlijke en snelle 

terugkoppeling als een succesfactor. Dit verklaart volgens hen mede de tevredenheid van 

burgers in het participatietraject. Dit sluit aan bij Asked to, maar bij Asked to ging het vooral 

om de persoonlijke benadering vanuit het bewonersperspectief. Uit de interviews met 

ambtenaren blijkt tevens dat er vraagtekens worden geplaatst bij de activerende rol van de 

terugkoppeling door traditionele communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven voor de niet-

deelnemers, omdat deze groep toch niet geïnteresseerd zou zijn.  

 

 

Ter afsluiting 

De analyse van de interviews op basis van het CLEAR model laat zien dat Enabled to bij alle 

geïnterviewden als meest dominante naar voren komt. De invitatie en mobilisatie wordt 

nagenoeg altijd door de gemeente of woningcorporatie geïnitieerd, en er wordt een grote 

verscheidenheid aan gelegenheden aangeboden. Door middel van buurtanalyses, de 

buurtthermometer, buurtcontracten, huisbezoeken en evaluaties worden signalen snel 

opgepakt. Er worden op basis van deze signalen en analyses ingeschat welke participatie 

wenselijk of nodig is en welke instrumenten (Like to) moeten worden ingezet (Enabled to). 

Er wordt relatief weinig ingezet op de competenties en kennis van burgers (Can do) 

waardoor na het activeren het actief blijven sterk onder druk komt te staan. Aan de 

terugkoppeling naar actieve burgers (Responded to) wordt veel aandacht besteed. Aan de 

terugkoppeling naar de niet -actieve burgers wordt veel minder aandacht besteed.  

In de Buurtthermometer 2008 was ’t Hool de snelste stijger. Er wordt een cumulatie van 

sociaal economische problematiek in de noordkant van de wijk geconstateerd, en een 

sociaal economisch ‘ijzeren gordijn’ tussen de noordkant en de zuidkant van de buurt. 

Door middel van een groot aantal interviews aan huis is de problematiek in beeld 

gebracht. Door middel van een grote wijkbijeenkomst in een tent midden in het 

‘probleemdeel’ van de buurt zijn meer dan 200 bewoners bereikt die aan grote tafel 

zowel de sociale als fysieke problemen in kaart hebben gebracht. In een tweede 

bijeenkomst zijn alle resultaten teruggekoppeld en zijn bewoners geactiveerd om mee te 

denken en mee te werken. 16 Bewoners hebben meegewerkt als klankbordgroep. 

Daarvan zijn 9 bewoners actief gebleven in de vorm van een leefbaarheidteam. Voor de 

sociale problematiek is een sociaal werker aangetrokken. Haar taak is enerzijds contact 

maken met bewoners met sociale problematiek en hen coachen in het oplossen van de 

persoonlijke problematiek. Tegelijkertijd motiveert ze bewoners om op basis van 

persoonlijke kwaliteiten zich in te zetten voor kleinschalige activiteiten in de buurt (Can 

do en Asked to). 
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3. Vergelijking 

 

In dit hoofdstuk wordt deelvraag drie beantwoord: Wat zijn overeenkomsten en verschillen 

met de uitkomsten in het jaar 2006 en wat zijn eventuele verklaringen hiervoor? Er wordt 

een vergelijking gemaakt tussen het onderzoek over het jaar 2006 en het onderzoek over de 

periode september 2008 – september 2009. In de eerste paragraaf vergelijken we de 

kwantitatieve en kwalitatieve resultaten uit beide onderzoeken afzonderlijk, waarna in 

paragraaf 2 naar algemene verklaringen wordt gezocht.  

 

3.1 Overeenkomsten en verschillen 

In paragraaf 2.1 hebben we de resultaten uit de huidige internetenquête gepresenteerd. 

Hieronder vergelijken we de kwantitatieve uitkomsten uit beide onderzoeken (2007 en 2010) 

en geven we overeenkomsten en verschillen aan. We hanteren de resultaten uit het 

onderzoek van 2007 als uitgangspunt voor deze vergelijking en kijken daarna welke nieuwe 

resultaten het huidige onderzoek heeft opgeleverd.  

 

Vergelijking kwantitatieve resultaten 

In het onderzoek van 2007 waren dit de belangrijkste resultaten uit de internetenquête: 

1. Deelnemers aan de onderzochte interactieve projecten zijn over het algemeen positief. 

Dit resultaat komt overeen met het huidige resultaat 1 en laat een lichte positieve 

stijging. Zo is nu bijvoorbeeld 65% van de respondenten tevreden over het resultaat van 

het project ten opzichte van 54% in het onderzoek van 2007. Er zijn wel minder 

respondenten (van 55% gedaald naar 48%) die zeggen een volgende keer zeker weer 

mee te doen aan zo een project. 

2. Het rapportcijfer voor de gemeente is gemiddeld een 6,5. Zoals we hierboven (resultaat 

1) zagen is het gemiddelde rapportcijfer dat deelnemers de gemeente Eindhoven gaven 

gestegen naar 6,8. Figuur 3.1 laat zien dat zowel bewoners, maatschappelijke 

instellingen als ambtenaren van de gemeente zelf een hoger gemiddeld cijfer geven. 
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Figuur 3.1: het gemiddeld rapportcijfer in 2007 en 2010 per type deelnemer 

Type deelnemer Onderzoek 2007 Onderzoek 2010 Verschil 

Ondernemers 6.3 5.4 - 0.9 

Maatschappelijke instellingen 6.6 7.1 + 0.5 

Bewoners 6.3 6.4 + 0.1 

Ambtenaren 7.0 7.4 + 0.4 

Totaal 6.5 6.8 + 0.3 

 

3. Ambtenaren nemen volgens alle respondenten de belangrijkste beslissingen. Dit resultaat 

is constant gebleven (zie resultaat 2 in paragraaf 2.1). 

4. Burgers spelen in de ogen van alle respondenten een belangrijke rol. Dit resultaat is 

constant gebleven (zie resultaat 3 in paragraaf 2.1). 

5. De inbreng per deelnemer verschilt. Uit het onderzoek van 2010 komt een zelfde beeld 

naar voren (zie grafieken 23, 24, 25, 57, 58, 59, 69, 76, 77, 78, 90, 91, 92) als in 2007. 

Dit resultaat is dus gelijk gebleven. 

6. Het is onduidelijk wat de gemeente met de inbreng in de interactieve projecten doet. Op 

dit punt heeft de gemeente een verbetering geboekt. Uit resultaat 5 van de huidige 

internetenquête komt naar voren dat de gemeente richting de deelnemers behoorlijk 

duidelijk is over de manier waarop de gemeente met de uitkomsten om zal gaan. Dit is 

een significante verbetering (van 52% naar 66%) ten opzichte van het onderzoek uit 

2007. 

7. Participatieladder: burgers worden ‘geraadpleegd’, maatschappelijke instellingen en 

ondernemers zijn vooral ‘coproducenten’. In het onderzoek van 2010 is ervoor gekozen 

om deze vraag op een andere manier voor te leggen aan de respondenten, waardoor de 

vergelijkbaarheid moeilijker wordt. Als we grafiek 60 (zie bijlage 2 in dit rapport) 

vergelijken met grafiek 22 uit het rapport uit 2007, dan lijkt het erop dat deelnemers 

meer invloedsmogelijkheden hebben gekregen. Op de hogere mate van invloed is er 

meer gescoord. Maar zoals gezegd moeten we terughoudendheid betrachten, omdat de 

vraag anders gesteld is en het heel aannemelijk is dat respondenten deze vraag nu anders 

hebben geïnterpreteerd dan in het onderzoek van 2007. 

Op basis van de resultaten uit 2007 is over de gehele linie, op basis van de kwantitatieve 

resultaten, een verbetering waar te nemen. Het huidige onderzoek heeft in paragraaf 2.1 laten 

zien welke belangrijke resultaten dit onderzoek verder heeft opgeleverd. Het tweede deel van 

resultaat 3 laat zien dat de interactieve projecten bijdragen aan de sociale cohesie en (actief) 

burgerschap in de buurt. Deze vraag is in 2007 niet gesteld, dus we kunnen dit verder niet 

vergelijken. In het huidige onderzoek kwam ook naar voren dat de verwachtingen die de 

gemeente bij deelnemers wekt, meer in overeenstemming is dan in het vorige onderzoek. In 

dit onderzoek zien we tevens dat de gemeente Eindhoven goed communiceert in de ogen van 

de respondenten. Deze vraag is als zodanig niet in 2007 aan de respondenten voorgelegd. 

Ook valt in het huidige onderzoek op dat de projectleider een prominentere rol heeft 
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gekregen in interactieve projecten. Hierin zien we een toename ten opzichte van 2007. Ook 

een actieve en responsieve instelling van een wethouder wordt in 2010 nog meer 

gewaardeerd door de respondenten dan in 2007. Op basis van deze laatste twee punten 

constateren we dat de persoonlijke factor in 2010 meer van belang lijkt te zijn dan in 2007. 

 

Vergelijking kwalitatieve resultaten 

Vooraf is het goed te vermelden dat de toonzetting in de interviews opvallend anders is. In 

2007 waren bijna alle respondenten kritisch en ontevreden. In de interviews in 2010 is de 

toonzetting positief kritisch.  

Uit de analyse van de interviews in 2007 zijn 4 thema’s gehaald, die door alle respondenten 

genoemd werden. Het is interessant om te kijken in hoeverre de toen genoemde punten nu 

ook weer genoemd zijn of niet. De vier belangrijkste uitkomsten uit het kwalitatieve 

onderzoek van 2007 waren: 

1. Personele continuïteit. Het gebrek aan persoonlijke continuïteit wordt in het onderzoek  

van 2007 genoemd als één van de belangrijke belemmerende factoren in interactieve 

projecten. De wisselingen in personeel zijn veelvuldig en komen vaak voor. Binnen 

anderhalf tot twee jaar vindt er gemiddeld een wisseling plaats. Dat geldt niet alleen voor de 

gemeente, maar ook voor de andere professionele partners, zoals woningcorporaties en 

welzijnsinstellingen.  

 

In 2010 is de continuïteit in projecten nog steeds een actueel thema. De doorlooptijd is nog 

steeds kort, maar dit wordt steeds meer als een gegeven beschouwd. In de interviews wordt 

dit niet langer benoemd als een storende factor. In enkele interviews wordt verteld dat juist 

de wisseling in de projectleiding positieve gevolgen heeft gehad voor het project. Het 

buurtcontract wordt veel genoemd als continue factor in de samenwerking tussen de 

professionele partijen en de bewoners(organisaties). Het schept duidelijkheid, de 

verantwoordelijkheid ligt bij de organisaties die getekend hebben, het is helder 

geformuleerd, en het is losgekoppeld van individuele professionals. Het buurtcontract kan als 

het nieuwe collectieve geheugen worden beschouwd dat de afhankelijkheid van individuele 

professionals minder maakt. 

 

2. De gemeente als betrouwbare partner. In 2007 wordt de gemeente regelmatig een 

onbetrouwbare partner genoemd, zowel in interne als in externe zin. Onbetrouwbaar, niet in 

de zin van liegen en bedriegen, maar van ‘je kunt er niet van op aan’. Hiermee worden ook 

geen individuele ambtenaren bedoelt, maar vooral ‘het instituut gemeente’ en haar manier 

van handelen in participatieprocessen. Zomaar ineens een half jaar ‘radiostilte’ is in het jaar 

2006 geen uitzondering in interactieve projecten. De gemeente wordt daarnaast een 

veelkoppig monster genoemd, dat ook nog een keer in de vier jaar andere ‘koppen’ krijgt, en 
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veelal van kleur veranderd. Ook deze beeldspraak wordt door niemand ontkend. Men is er 

kennelijk zo aan gewend geraakt, dat men het ‘normaal’ is gaan vinden.  

 

Ook dit thema is geen uitgesproken issue meer in de interviews van 2010. Dat neemt niet 

weg dat er nog steeds wordt gesproken over de stroperigheid van besluitvormingsprocessen. 

Genoemd worden de soms slechte samenwerking tussen de verschillende diensten, het niet 

nemen van heldere besluiten door politieke afwegingen van bestuurders, interventies van 

diensten op wijkniveau die de ingezette processen negatief beïnvloeden, off the record 

noemen van ambtenaren die niet meedenken en niet ondernemend zijn. De kritiek is echter 

omgebogen van bijna structurele aard naar een meer incidentele aard, en de geïnterviewden 

hebben veelal begrip voor de complexiteit van de gemeentelijke organisatie. Ook van 

invloed is de communicatie binnen de projecten. Participanten weten steeds beter waar ze 

aan toe zijn, en wanneer er zaken niet goed lopen, wordt dit over het algemeen eerlijk en 

open gecommuniceerd. De ambtenaren die de directe contacten met alle partners hebben, 

besteden volgens eigen zeggen veel tijd aan goede en open communicatie en 

relatiemanagement. Een respondent (ambtenaar) zet bijvoorbeeld een rondje “gemeente 

bashing” in als communicatiewerkvorm. Nagenoeg alle respondenten benoemen de sterk 

verbeterde communicatie als een positieve ontwikkeling. 

 

3. Participatie met kaders. In 2007 wordt een positieve ontwikkeling gesignaleerd, namelijk 

de verschuiving van participatie als een verplicht nummer naar een essentieel onderdeel van 

beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het is steeds meer gangbaar dat belanghebbenden 

meepraten over beleid omdat het gaat om “hun stad”. Wat er in 2007 aan ontbreekt is een 

helder kader van de participatie: wie, wat, waar, wanneer en waarom, en hoe? Soms wordt er 

nauwelijks speelruimte geboden, een andere keer lijken de mogelijkheden onbeperkt. “We 

willen met U eens gaan brainstormen over de toekomst van de buurt.” Soms is er een strak 

tijdsschema, soms geen een. Gemeenschappelijk is dat ze altijd uitlopen. 

 

Dit thema is uitgebreid teruggekomen in de interviews van 2010. Het beleid ‘Samenspraak’ 

lijkt het antwoord te zijn op de kritiek op het onderzoeksjaar 2006. Er is een helder kader, 

waarbinnen duidelijk wordt aangeven wie er beslist, hoeveel invloed de burger heeft, 

wanneer de burger betrokken wordt bij de gemeentelijke plannen, hoe de burger betrokken 

wordt bij de plannen en wat de invloed is van de burger. Kritische noten zijn dat de 

invloedsruimte soms wel heel erg klein is en dat het soms lijkt of het besluit al is genomen.  

 

4. Intern samenspel – achter de eigen voordeur. In 2007 wordt de gemeente regelmatig 

onbetrouwbaar genoemd. Er wordt iets beloofd wat niet nagekomen wordt. De gemeente laat 

soms een half jaar niets van zich horen. Besluiten worden teruggedraaid. Door een politieke 

interventie wordt iets wel mogelijk gemaakt. Er wordt door de ene dienst wat anders verteld 

dan door de andere dienst. Het stadsdeelgerichte werken slaat aan, de communicatie met 

burgers en andere partners in de stadsdelen scoort goed. Waar nog een hele slag in te winnen 

is: de samenwerking en afstemming ‘achter de voordeur’ van de gemeente.  
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In 2010 is de samenwerking en afstemming achter de eigen voordeur in volle gang en de 

ontwikkelingen worden als positief ervaren. 

 

“Sinds januari 2008 is er een grote reorganisatie geweest binnen de gemeente: 

‘Eindhoven Eén’. We zijn van een dienstenstructuur (4 diensten) naar een 

sectorstructuur (24 sectoren) gegaan. Dit is nu een klein jaar ingevoerd en je merkt dat 

de sectoren nog zoekende zijn. Je merkt ook nog wel iets van de oude cultuur. Het 

probleem nu is de huisvesting: ambtenaren van een sector zitten niet altijd dichtbij 

elkaar, om even bij elkaar binnen te kunnen lopen,” aldus een Eindhovense ambtenaar. 

 

Een andere ambtenaar zegt hierover: 

 

“Er is ook nog een lange weg te gaan, want de cultuur is naar binnengericht. Men is 

niet gewend naar buiten te kijken. Het vraagt flexibiliteit; openstaan voor andere 

signalen.” 

 

De citaten vanuit de ‘binnenwereld’ geven aan dat er serieus werk wordt gemaakt van de 

interne afstemming. Er kan echter geen harde conclusie getrokken worden of voor de 

buitenwereld de interne afstemming binnen de gemeente daadwerkelijk verbeterd is, of dat 

de open en eerlijke communicatie vanuit de gemeente de ergste kou uit de lucht heeft 

genomen. 

 

Uit de vergelijking van de – zowel kwalitatieve en kwantitatieve - resultaten uit de 

onderzoeken van 2007 en 2010 komen verschillen naar voren. Het is belangrijk om na te 

gaan hoe het komt dat deze verschillen zijn ontstaan. Vandaar dat in de conclusie wordt 

ingegaan op enkele verklaringen en eventuele verbeterpunten. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

In dit afrondende hoofdstuk beantwoorden we deelvraag vier: Waar liggen mogelijke 

verbeterpunten? Deelnemers aan interactieve projecten van de gemeente Eindhoven in de 

periode september 2008 – september 2009 zijn behoorlijk positief over de wijze waarop de 

gemeente Eindhoven burgerparticipatie en in het bijzonder interactief beleid heeft aangepakt. 

Dit blijkt zowel uit de interviews als uit de internetenquête. Uit de vergelijking tussen de 

jaren 2006 en de periode september 2008 – september 2009 blijkt dat de gemeente meer 

heeft ingezet op verwachtingsmanagement. Deelnemers weten waar ze aan toe zijn en weten 

ook beter wat de gemeente met de uitkomsten gaat doen. Er is dus meer beleidsaandacht 

voor burgerparticipatie gekomen en ook de uitvoering is volledig op gang gekomen. 

Daarnaast blijkt uit de interviews dat de gemeente binnenshuis heeft ingezet op de 

professionalisering van haar eigen organisatie. Er zijn trainingen voor ambtenaren opgezet 

over hoe zij interactief moeten werken. Daarnaast zijn er nieuwe vormen ontwikkeld 

(bijvoorbeeld het buurtcontract) waarin afspraken tussen betrokken partijen worden 

opgesteld en vastgelegd. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid en creëert het de mogelijkheid 

om elkaar op gemaakte afspraken aan te spreken. Verder blijkt dat de onderzochte 

interactieve projecten vooral top down zijn opgezet. Deze worden ook zo uitgevoerd. De 

burger krijgt dan de gelegenheid om te participeren. Dit alles vindt plaats binnen de 

randvoorwaarden van de gemeente. Voor deelnemers buiten de gemeente is dit nog wel eens 

verwarrend, omdat zij ook gestimuleerd worden om – onder het mom van burgerschap – zelf 

verantwoordelijkheid te nemen. Met name in de interviews kwam naar voren dat deelnemers 

zeer uiteenlopende betekenis aan burgerparticipatie geven.  

 

Reflectie op het CLEAR model 

In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van het CLEAR model om de resultaten te 

analyseren. Opvallend is dat met name de elementen Enabled to, Asked to en Responded to 

veelvuldig terugkomen, terwijl de elementen Can do en Like to veel minder gebruikt worden. 

Hieruit moet geconcludeerd worden dat het interactieve beleid van de gemeente Eindhoven 

vooral vanuit de bestuurlijke kant wordt ingestoken en dat, in de bestudeerde projecten, er 

relatief weinig aandacht is voor de kennis en competenties van bewoners en dat er weinig 

aandacht is voor de motivatie van deelnemers om (te blijven) deelnemen. De gemeente zet 

dus vooral in op eigen initiatieven en biedt mogelijkheden aan om te participeren. De 

afgelopen jaren is de focus steeds meer op heldere communicatie en feedback komen te 

liggen. 
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Aanbevelingen 
 

1. Er is een tendens dat bottom-up initiatieven geïnstitutionaliseerd worden. Door 

de actieve inzet van ambtenaren van de sector gebiedsontwikkeling worden veel 

initiatieven en signalen van burgers gehoord en opgepakt. In een aantal gevallen 

worden initiatieven overgenomen door ´de professional´. Dit geldt niet alleen 

voor de gemeente maar ook voor andere professionele dienstverleners. Het 

overnemen van dit soort initiatieven lijkt paradoxaal en is eigenlijk in 

tegenstelling met het uitgangspunt van actief burgerschap; burgers stimuleren om 

zelf de verantwoording te nemen om de kwaliteit van straat, buurt en wijk te 

verbeteren. Onze aanbeveling is: zorg er voor dat de projectverantwoordelijken 

zich bewust zijn van deze ´valkuil´ en er operationeel actief mee aan de slag 

gaan.  

 

2. Het onderscheid tussen actief burgerschap en interactief beleid is in de 

beleidsdocumenten en communicatiemiddelen helder onderscheiden. In de 

dagelijkse praktijk is er echter een groot verschil in interpretatie bij alle 

geïnterviewden. In de dagelijkse praktijk blijkt het ook moeilijk te zijn dit 

onderscheid daadwerkelijk te maken. In de ´grote interactieve projecten´ is dit 

nog te doen, en bij de veel grotere hoeveelheid kleinere activiteiten is dit 

ingewikkelder. Onze aanbeveling is: blijf kritisch op het ingezette beleid en de 

politieke en maatschappelijke waarden die er aan ten grondslag liggen.  

 

3. Voor ons als onderzoekers, maar ook voor de ambtenaren die met 

burgerparticipatie werken heeft het de nodige moeite gekost om de digitale 

bestanden van de deelnemers in de interactieve projecten te achterhalen. 

Bovendien bleek gedurende het onderzoek dat de aangeleverde deelnemers maar 

een deel van het daadwerkelijke aantal was. Onze aanbeveling is: realiseer een 

digitaal databestand van alle deelnemers in de interactieve projecten, van 

bewoners tot deelnemende professionele organisaties op de schaal van project, 

buurt, wijk en stadsdeel. Een goed registratiesysteem is de noodzakelijke basis 

om te kunnen communiceren en biedt tevens de mogelijkheid om te monitoren en 

te evalueren.  

 

4. Interne organisatie. Ten opzichte van 2006 is er een kwaliteitsslag gemaakt in de 

samenwerking tussen de gemeentelijke diensten c.q. sectoren. Uit de interviews 

van 2009 kwam het beeld naar voren dat dit fundamenteel verbeterd is, dat er 

steeds meer sectoren bereid zijn om vanuit het belang van de burger te denken 

c.q. te werken. Maar ook dat er nog heel wat werk te verzetten is om ‘de 

ambtenaar’ naar buiten (gericht) te laten denken en werken. Aanbeveling: ga 

door op de ingeslagen weg. Zorg er wel voor dat de (enthousiaste en betrokken) 

ambtenaren die in de wijken met bewoners werken hun energie daarop kunnen 

blijven richten.  
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Bijlage 1: Internetenquête 

 

Inleiding 

Burgerparticipatie is belangrijk voor de gemeente Eindhoven. Om de komende jaren die 

participatie te verbeteren inventariseert de gemeente Eindhoven de ervaringen van 

deelnemers tot nu toe. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en de Fontys 

Hogeschool doen in opdracht van de gemeente onderzoek.  Deze vragenlijst wordt 

afgenomen onder alle deelnemers van 50 interactieve projecten die in de periode september 

2008 - september 2009 in de gemeente Eindhoven in uitvoering zijn. U bent één van die 

deelnemers. Wij stellen het zeer op prijs als u de volgende vragenlijst volledig zou invullen. 

Uw mening is van waarde voor de stad, omdat u de participatie en de stad mede vorm geeft.  

Deze vragenlijst is anoniem. De door u ingevulde antwoorden zijn niet te herleiden tot u als 

persoon. De vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Er worden 5 VVV-bonnen (ter 

waarde van € 20,-) verloot onder de personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. 

 

In de gemeente Eindhoven zijn diverse bewoners, ondernemers, maar ook 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen, scholen etc. bezig om de stad beter te maken. Er 

wordt veel samengewerkt om betere plannen te krijgen of problemen sneller op te lossen. 

Voorbeelden van projecten zijn bijvoorbeeld: samenwerken aan wijkvernieuwing, het 

afsluiten van een buurtcontract, maar ook meepraten over een nieuw winkelcentrum of 

speeltuin, nadenken over betere veiligheid in uw stadsdeel of buurt, een bewonersplatform of 

wijkraad etc. In deze vragenlijst wordt het woord 'project' dus ruim opgevat. Het zou kunnen 

dat uw project pas (bijvoorbeeld deze zomer) van start is gegaan, of juist onlangs is 

afgerond. 

 

vraag 1 

De volgende vragen gaan specifiek over het project waarbij u in de periode september 2008 - 

september 2009 betrokken was. 

 

In welk stadsdeel speelde uw project?  

Er zijn meer antwoorden mogelijk. 

• Strijp 

• Tongelre 

• Woensel Zuid 

• Gestel 

• Woensel Noord 

• Stratum 

• Centrum 

• het betreft een stedelijk project 
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vraag 2a 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Strijp betrokken geweest? 

• Buurtcontract Lievendaal 

• Tilburgseweg 

• Genderpark inrichtingsplan 

• Hangaar Meerhoven 

• Sportpark/School Botenlaan 

• Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp 

• Anders 

 

vraag 2b 

Welk ander project in het stadsdeel Strijp bedoelt u? 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Tongelre betrokken geweest? 

• Buurtcontract Doornakkers 

• Groenproject Wasven 

• Werkgroep spelen en groen in Lakerlopen 

• Anders 

 

vraag 2c 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Woensel Zuid betrokken geweest? 

• Buurtcontract Rapenland 

• Wijkvernieuwing Barrier 

• Herinrichting Kruisstraat/Woenselse Markt 

• Steunpunt Oude Gracht 

• Belanghebbenden parkeren Limbeek 

• Blik op zij kan de veger erbij 

• Anders 

 

vraag 2d 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Gestel betrokken geweest? 

• Groenvoorziening Telemannlaan 

• Schoonmaakactie jongeren, bewoners in Hanevoet 

• Anders 
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vraag 2e 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Woensel Noord betrokken geweest? 

• Buurtcontract ‘t Hool 

• Buurtcontract Vlokhoven 

• Buurtcontract Vaartbroek 

• Jagershoef 

• Blik Opzij, dan de veger erbij 

• Aanpak insluipingen Achtste Barrier/ organiseren buurtpreventie 

• Anders 

 

vraag 2f 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Stratum betrokken geweest? 

• Buurtcontract Bloemenbuurt Zuid 

• Evaluatie ST. Bonefatiuslaan 

• Conceptvisie Kanaalzone 

• Belanghebbenden parkeren 

• Speelvoorziening Hoefkesstraat 

• Bewonersplatform Stratum 

• Anders 

 

vraag 2g 

Bij welke projecten bent u in het stadsdeel Centrum betrokken geweest? 

• Brandveiligheid door testroutes brandweer 

• Doe (mid)dag De Bergen 

• Filmproject overeind 

• Beste Binnenstad 

• Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar, problematiek Marokkaans-Nederlandse 

jongeren 

• Anders 

 

Vraag 2h 

Bij welk stedelijk project bent u betrokken geweest? 

• Reclamebeleid 

• anders 

 

Opmerkingen bij vraag 2.  

1. Indien een respondent de categorie ‘anders’ antwoordde, dan werd de vraag gesteld 

‘Welk ander project (in uw stadsdeel) bedoelt u?’ 

2. Bij onderstaande vraag werden uitsluitend de eerder genoemde projecten getoond als 

antwoordoptie. 
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vraag 3 

Bij welk project bent u in de periode september 2008 - september 2009 het meest intensief 

betrokken geweest? 

1. Buurtcontract Lievendaal 

2. Tilburgseweg 

2 Genderpark inrichtingsplan 

3 Hangaar Meerhoven 

4 Sportpark/School Botenlaan 

5 Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp 

6 Buurtcontract Doornakkers 

7 Groenproject Wasven 

8 Werkgroep spelen en groen in Lakerlopen 

3. Buurtcontract Rapenland 

4. Wijkvernieuwing Barrier 

5. Herinrichting Kruisstraat/Woenselse Markt 

6. Steunpunt Oude Gracht 

7. Belanghebbenden parkeren Limbeek 

8. Blik op zij kan de veger erbij 

9. Groenvoorziening Telemannlaan 

10. Schoonmaakactie jongeren, bewoners in Hanevoet 

11. Buurtcontract ’t Hool 

12. Buurtcontract Vlokhoven 

13. Buurtcontract Vaartbroek 

14. Jagershoef  

15. Blik Opzij, dan de veger erbij 

16. Aanpak insluipingen Achtste Barrier/ organiseren buurtpreventie 

17. Buurtcontract Bloemenbuurt Zuid 

18. Evaluatie ST. Bonefatiuslaan 

19. Conceptvisie Kanaalzone 

20. Belanghebbenden parkeren 

21. Speelvoorziening Hoefkesstraat 

22. Bewonersplatform Stratum 

23. Brandveiligheid door testroutes brandweer 

24. Doe (mid)dag De Bergen 

25. Filmproject overeind 

26. Beste Binnenstad 

27. Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar, problematiek Marokkaans-Nederlandse 

jongeren 

28. Reclamebeleid 

29. stedelijk project  
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vraag 4 

Is het project al afgelopen of loopt het nog door in 2010? 

• project is in de periode september 2008 - september 2009 afgelopen 

• project is nog niet afgelopen en loopt door tot het einde van 2009 

• project loopt nog door in 2010 

• ik weet het niet 

vraag 5 

De volgende vragen gaan over uw deelname aan het project 

[PROJECTNAAM+STADSDEEL] in de periode september 2008 - september 2009. 

 

In welke hoedanigheid bent u het afgelopen jaar betrokken geweest bij dit project? 

*Onder maatschappelijke instellingen verstaan we bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, 

woningcorporaties, de politie, scholen, zorginstellingen etc. 

• als bewoner 

• als ambtenaar van de gemeente Eindhoven 

• als medewerker van een maatschappelijke instelling* 

• als ondernemer 

vraag 6 

Wie initiatiefnemer van dit project? 

• de gemeente Eindhoven 

• bewoners hebben het initiatief genomen 

• een maatschappelijke instelling 

• een ondernemer 

• weet ik niet 
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vraag 7 

Welke deelnemer/organisatie heeft de belangrijkste stempel gedrukt op de voortgang en de 

resultaten van het project [PROJECTNAAM+STADSDEEL]?  

Er is hier 1 antwoord mogelijk, kiest u voor de belangrijkste. 

bewoners 

• individuele bewoners 

• georganiseerde bewoners, zoals een bewonersplatform 

een maatschappelijke instelling 

• Woningcorporatie 

• Politie 

• Onderwijsinstellingen 

• Welzijnsorganisatie 

• Zorginstellingen 

• Anders 

de gemeente Eindhoven 

• een ambtenaar 

• een gemeenteraadslid 

• een wethouder 

ondernemers 

• ondernemers 

 

vraag 7a 

Welke andere maatschappelijke instelling bedoelt u? 

………………………………………………………. 
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vraag 8 

Welke deelnemer was/is onmisbaar bij het project [PROJECTNAAM+STADSDEEL]? 

Er is hier 1 antwoord mogelijk. 

bewoners 

• individuele bewoners 

• georganiseerde bewoners, zoals een bewonersplatform 

een maatschappelijke instelling 

• Woningcorporatie 

• Politie 

• Onderwijsinstellingen 

• Welzijnsorganisatie 

• Zorginstellingen 

• Anders 

de gemeente Eindhoven 

• een ambtenaar 

• een gemeenteraadslid 

• een wethouder 

ondernemers 

• ondernemers 

 

vraag 8a 

Welke andere maatschappelijke instelling bedoelt u? 

…………………………………………………….. 

 

vraag 9a 

Was er een probleem toen u aan dit project begon? 

• ja 

• nee 

 

vraag 9b 

Wat was dit probleem? 

……………………… 
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vraag 9c 

Wat was/is voor u de belangrijkste reden om deel te nemen aan dit project 

[PROJECTNAAM+STADSDEEL]? 

• ik wil(de)de belangen van onze achterban behartigen 

• ik wil(de) mijn ervaring / deskundigheid inbrengen 

• ik wil(de) informatie vergaren / op de hoogte blijven 

• ik wil(de) één (of meerdere) voorstel(len) tegenhouden 

• ik vind/vond het leuk om deel te nemen 

• het is/was een onderdeel van mijn werk(zaamheden) 

• anders 

vraag 9d 

Welke andere reden bedoelt u? 

……………………………. 

 

vraag 10a 

Was/is het voor u duidelijk wie de projectleider was/is? 

• ja 

• nee 

 

vraag 10b 

Wie is/was er volgens u verantwoordelijk voor het project? 

Er zijn meer antwoorden mogelijk. 

• iemand van de gemeente Eindhoven 

• iemand van een maatschappelijke instelling 

• bewoners 

• iemand van een onderneming 

• ik weet het niet 

 

vraag 11 

Wat vindt/vond u van de invloed van de projectleider op het resultaat? 

• de invloed is/was zeer klein 

• de invloed is/was klein 

• de invloed is/was niet groot, maar ook niet klein 

• de invloed is/was groot 

• de invloed is/was zeer groot 
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vraag 12 

Vindt u dat de projectleider vooral een positieve dan wel negatieve invloed heeft (gehad)? 

• de invloed van de projectleider op het resultaat is/was zeer positief 

• de invloed van de projectleider op het resultaat is/was positief 

• de invloed van de projectleider op het resultaat is/was niet positief en niet negatief 

• de invloed van de projectleider op het resultaat is/was negatief 

• de invloed van de projectleider op het resultaat is/was zeer negatief 

vraag 13 

We willen u enkele stellingen voorleggen over de rol van bewoners in projecten. 

Het gaat hierbij niet om een specifiek project, maar veel meer om uw algemene mening over 

bewoners in projecten. Geef voor iedere stelling aan of u het hiermee eens of oneens bent. 

 

 Zeer mee 

eens 

Eens Geen mening Oneens Zeer mee 

oneens 

I. Burgers maken het eindresultaat van 

het project beter 

     

II. Burgers zijn niet ter zake kundig      

III. Burgers zijn vooral trekkers      

IV. Burgers zorgen voor snelheid in het 

project  

     

V. Burgers leveren essentiële informatie      

VI. Burgers spelen vooral een 

symbolische rol 

     

VII.  Burgers doen mee uit eigen belang      

 

vraag 14 

Geeft u door middel van een rapportcijfer aan hoe u de rol van de gemeente Eindhoven in het 

project [PROJECTNAAM+STADSDEEL] beoordeelt? 

Een 1 staat hierbij voor extreem slecht, een 10 staat voor uitmuntend. 

 

vraag 15a 

Was er een gemeenteraadslid, wethouder of burgemeester actief betrokken tijdens het project 

[PROJECTNAAM+STADSDEEL]? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

• gemeenteraadslid 

• wethouder 

• burgemeester 

• geen van allen 

• ik weet het niet 
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vraag 15b 

Indien een gemeenteraadslid, wethouder en/of burgemeester aanwezig was/waren, heeft dit 

negatief of positief bijgedragen aan de voortgang van het project?  

• Zeer negatief 

• Negatief 

• Noch positief noch negatief 

• Positief 

• Zeer positief 

 

vraag 15c 

Is het gemeenteraadslid, de wethouder en/of de burgemeester op eigen initiatief of op 

uitnodiging aanwezig geweest? 

• De wethouder is op eigen initiatief aanwezig geweest 

• De wethouder is uitgenodigd om aanwezig te zijn 

• De burgemeester is op eigen initiatief aanwezig geweest 

• De burgemeester is uitgenodigd om aanwezig te zijn 

• Het gemeenteraadslid is op eigen initiatief aanwezig geweest 

• Het gemeenteraadslid is uitgenodigd om aanwezig te zijn 

• Ik weet het niet 

 

vraag 16a 

Hoe typeert u de inbreng van de gemeente Eindhoven aan het project 

[PROJECTNAAM+STADSDEEL]? 

U kunt slechts 1 antwoord kiezen. Kiest u voor het meest passende antwoord. 

• belangenbehartiging 

• oppositie geven / weerstand bieden 

• meedenken over de problemen 

• oplossingen aandragen 

• zich passief laten informeren 

• toehoorder 

• waakhond 

• geen mening 
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vraag 16b 

Hoe typeert u de inbreng van de maatschappelijke instelling(en) aan dit project? 

U kunt slechts 1 antwoord kiezen. Kiest u voor het meest passende antwoord. 

• belangenbehartiging 

• oppositie geven / weerstand bieden 

• meedenken over de problemen 

• oplossingen aandragen 

• zich passief laten informeren 

• toehoorder 

• waakhond 

• geen mening 

vraag 16c 

Hoe typeert u de inbreng van ondernemers aan dit project? 

U kunt slechts 1 antwoord kiezen. Kiest u voor het meest passende antwoord. 

• belangenbehartiging 

• oppositie geven / weerstand bieden 

• meedenken over de problemen 

• oplossingen aandragen 

• zich passief laten informeren 

• toehoorder 

• waakhond 

• geen mening 

vraag 16d 

Hoe typeert u de inbreng van bewoners aan dit project? 

U kunt slechts 1 antwoord kiezen. Kiest u voor het meest passende antwoord. 

• belangenbehartiging 

• oppositie geven / weerstand bieden 

• meedenken over de problemen 

• oplossingen aandragen 

• zich passief laten informeren 

• toehoorder 

• waakhond 

• geen mening 

Dit laatste blok vragen gaat over de samenwerking tussen de verschillende deelnemers van 

het project. Het gaat aan de ene kant om de manier waarop er samengewerkt is; hoe het 

proces is ingericht. Aan de andere kant gaat het om de (tussentijdse) resultaten die zijn 

gehaald. 
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vraag 17 

Welke mogelijkheden heeft u gehad om het resultaat van het project te beïnvloeden? 

• ik heb informatie gegeven 

• ik heb meegedacht 

• ik heb meegepraat 

• ik heb meebeslist 

vraag 18 

Hoe serieus wordt/bent u behandeld door de gemeente Eindhoven of maatschappelijke 

instelling? 

• helemaal niet serieus 

• niet serieus 

• serieus 

• heel serieus 

vraag 19 

Wat vindt/vond u van de onderlinge sfeer tussen de betrokken partijen binnen uw project? 

• zeer slechte sfeer 

• slechte sfeer 

• geen goede maar ook geen slechte sfeer 

• goede sfeer 

• zeer goede sfeer 

vraag 20 

Hoeveel tussentijds overleg heeft u gehad met de leden van uw achterban (in de periode 

september 2008 - september 2009)? 

• geen overleg 

• heel weinig overleg 

• weinig overleg 

• veel overleg 

• heel veel overleg 

vraag 21 

Heeft u in het project [PROJECTNAAM+STADSDEEL] voldoende mogelijkheden 

gekregen om met uw achterban te overleggen? 

• onvoldoende mogelijkheden 

• voldoende mogelijkheden 

• ik weet het niet 



 42

vraag 22 

Heeft u tussentijds overleg gehad met collega's van uw afdeling of andere gemeentelijke 

onderdelen over de procesgang en resultaten van dit project? 

• ja 

• nee 

 

vraag 23 

Werkte dit overleg (met collega's van uw afdeling) vooral belemmerend of bevorderend voor 

het resultaat van het project? 

• zeer belemmerend 

• belemmerend 

• niet belemmerend maar ook niet bevorderend (het maakte geen verschil/neutraal) 

• bevorderend 

• zeer bevorderend 

vraag 24 

Hoe tevreden bent u over het resultaat van dit project [PROJECTNAAM+STADSDEEL]? 

We bedoelen hiermee het (tussentijds) resultaat dat in de periode september 2008 - 

september 2009 is behaald. 

• zeer ontevreden 

• ontevreden 

• niet ontevreden, maar ook niet tevreden 

• tevreden 

• zeer tevreden 
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vraag 25 

Wie neemt/nam, volgens u, in het algemeen de belangrijkste beslissingen over inhoudelijke 

zaken in dit project? 

bewoners 

• individuele bewoners 

• georganiseerde bewoners, zoals een bewonersplatform 

een maatschappelijke instelling 

• Woningcorporatie 

• Politie 

• Onderwijsinstellingen 

• Welzijnsorganisatie 

• Zorginstellingen 

• Anders 

de gemeente Eindhoven 

• een ambtenaar 

• een gemeenteraadslid 

• een wethouder 

ondernemers 

• ondernemers 

 

vraag 25a 

Welke andere maatschappelijke instelling bedoelt u? 

……………………………………………………… 

 

vraag 26 

Hoe tevreden bent u over de mate waarin uw inbreng is terug te zien in het resultaat van dit 

project? 

• zeer ontevreden 

• ontevreden 

• niet ontevreden, maar ook niet tevreden 

• tevreden 

• zeer tevreden 
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vraag 27 

Toen het project begon, was het voor u voldoende duidelijk wat u van u deelname kon 

verwachten? 

• ja, zeer duidelijk 

• ja, duidelijk 

• nee, onduidelijk 

• nee, zeer onduidelijk 

• ik weet het niet 

vraag 28 

Komt het resultaat overeen met wat u ervan had verwacht toen u aan dit project begon? 

• beneden verwachting 

• volgens verwachting 

• boven verwachting 

• ik had geen duidelijke verwachtingen 

vraag 29 

Vindt u dat de gemeente Eindhoven tijdens de periode dat het project liep/tot nu toe 

voldoende heeft gecommuniceerd over de voortgang en resultaten van het project? 

• ja, de gemeente heeft steeds heel actief gecommuniceerd over de voortgang en de 

behaalde resultaten 

• ja, de gemeente communiceerde regelmatig over de voortgang en de behaalde 

resultaten 

• nee, de gemeente heeft te weinig gecommuniceerd over de voortgang en de behaalde 

resultaten 

• ik weet het niet 

vraag 30 

Is voor u duidelijk hoe de gemeente Eindhoven zal omgaan met de uitkomsten van dit 

project [PROJECTNAAM+STADSDEEL]? 

• ja 

• nee 

 

vraag 31 

Is uw houding ten opzichte van de gemeente Eindhoven veranderd door uw deelname aan dit 

project? 

• ja, negatiever geworden 

• ja, positiever geworden 

• nee 

• ik weet het niet 
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vraag 32 

Door mijn deelname aan dit project... 

Door mijn deelname aan dit project Zeer mee 

eens 

Eens Geen 

mening 

Oneens Zeer mee 

oneens 

I. heb ik veel geleerd      

II. heb ik meer contact gekregen met 

andere Eindhovenaren en 

maatschappelijke groepen in mijn 

omgeving 

     

III. heb ik meer zicht gekregen op hoe 

de gemeente besluiten voorbereid 

en neemt 

     

V. voel ik me meer onderdeel van mijn 

gemeenschap 

     

VI. ben ik beter in staat om mijn mening 

over problemen en oplossingen in 

mijn stadsdeel of buurt te vormen 

     

VII. voel ik me meer verantwoordelijk 

voor wat er gebeurt in mijn buurt of 

wijk 

     

 

vraag 33 

Hoeveel tijd per week besteedt u gemiddeld aan dit soort projecten? 

……………………………………………………………………… 

 

vraag 34 

Zou u, uitgaande van de (voorlopige) resultaten een volgende keer weer meedoen aan een 

dergelijk project? 

• ik doe de volgende keer zeker niet mee 

• ik doe de volgende keer waarschijnlijk niet mee 

• ik doe de volgende keer waarschijnlijk weer mee 

• ik doe de volgende keer zeker weer mee 

• ik weet het niet 

vraag 34a 

Wilt u uw antwoord toelichten, dan kunt u dit hieronder noteren. U kunt dit vak ook leeg 

laten en op 'verder' klikken. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

vraag 35 

Hoeveel jaar ervaring heeft u met het deelnemen aan dit soort projecten? 

……………………………………………………………………………. 
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Tot slot willen we u graag enkele algemene vragen stellen. 

 

vraag 36 

Wat is uw geslacht? 

•  man 

•  vrouw 

 

vraag 37 

Wat is uw leeftijd? 

…………………….. 

 

vraag 38 

Wat is de hoogste schoolopleiding die u hebt afgerond? 

• lager beroepsonderwijs, mavo of vmbo of lager 

• havo, vwo 

• middelbaar beroepsonderwijs, leerlingwezen 

• hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs 

• anders 

Heeft u nog opmerkingen over het/de project(en) waar u aan hebt deelgenomen? 

• ja 

• nee 

U kunt hieronder uw opmerkingen over de projecten invullen. 

………………………………………………………………… 

 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst? 

• ja 

• nee 

U kunt uw opmerking hieronder invullen. 

………………………………………….. 

 

Wilt u deelnemen aan de verloting van de 5 VVV-bonnen  ter waarde van € 20,-? 

• ja 

• nee 

 

Hebt u interesse in een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek? 

• ja 

• nee 
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U kunt hieronder het e-mailadres invullen waar de samenvatting van het onderzoek naar 

gestuurd kan worden of waar u bericht krijgt over of u één van de winnaars van een VVV-

bon bent. Uiteraard wordt dit adres niet voor andere doeleinden gebruikt. Prijswinnaars 

worden voor 1 december 2009 per e-mail op de hoogte gebracht. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wij danken u hartelijk voor u medewerking en tijd! 

 

Contactgegevens: 

Voor vragen over technische aspecten van deze vragenlijst: 

Drs. Marije Oudejans 

CentERdata 

Universiteit van Tilburg  

013 4668327 

 

Voor vragen over het onderzoek: 

Dr. Laurens de Graaf 

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur 

Universiteit van Tilburg 

013 466 8136 

 

Johan Bodd 

Fontys Hogeschool Social Studies 

06 126 4444 1 
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Bijlage 2: Statistische analyse 

 

 

Deze bijlage is bedoeld om de eerste statistische analyses van de vragenlijst voor te leggen 

aan de opdrachtgever. Het moet dan ook gezien worden als tussenrapportage van de 

resultaten van de vragenlijst.  

 

Deze bijlage behandeld de volgende onderdelen. 

1. respons 

2. algemene beschrijving van de respondenten 

3. algemene analyse voor gemeente Eindhoven 

4. analyse per deelnemer  

� burgers; 

� ambtenaren van de gemeente Eindhoven; 

� maatschappelijke instellingen; 

� ondernemers. 

 

Leesinstructie 

In de titel van de weergegeven grafieken staat de belangrijkste conclusie van de betreffende 

grafiek weergegeven. 
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1. Respons 

Dit onderzoek is afgenomen van 25 november t/m 20 december 2009 onder deelnemers aan 

interactieve projecten die in de periode september 2008 – september 2009 binnen de 

gemeente Eindhoven werden uitgevoerd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van 

CENTERDATA, een onderzoeksbureau dat gelieerd is aan de Universiteit van Tilburg en 

gespecialiseerd is in het opzetten en uitvoeren van grootschalige (veelal) digitale enquêtes.  

 

Op 23 november 2009 is, voorafgaand aan het veldwerk, een aankondiging per e-mail 

verstuurd uit naam van de gemeente Eindhoven. Op 9 december 2009 is aan de personen die 

nog niet aan de vragenlijst hadden deelgenomen, per mail gevraagd of zij alsnog de 

vragenlijst wilden invullen. De vragenlijst is verstuurd naar 369 personen. De e-mailadressen 

van deze 369 personen zijn geselecteerd op basis van gegevens die zijn aangeleverd door de 

gemeente Eindhoven. De onderzoekers hebben deze selectie zoveel mogelijk aangevuld. In 

totaal zijn 189 van de genodigden gestart met het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst 

werd afgebroken door 37 respondenten. 152 respondenten hebben de vragenlijst in zijn 

geheel ingevuld (responspercentage 41%). Over de type deelnemers was de verdeling als 

volgt (zie tabel 1): 

 

Tabel 1: Respons per type deelnemer 

Type deelnemer Absoluut Relatief (%) 

Bewoners 63 41 

Ondernemers 7 5 

Ambtenaren 28 18 

Maatschappelijke instellingen 54 36 

Totaal 152 100 

 

 

Weergave resultaten 

Indien niet anders staat aangegeven bij de getoonde grafieken is het aantal respondenten 189 

(N=189; 152 +37). In de analyses per groep deelnemers is de respons lager omdat de analyse 

gebaseerd is op een deel van de totale respons. We geven de data nu met name in 

grafiekvorm weer, omdat dit een duidelijker beeld geeft dan cijfers in tabellen. Bij iedere 

grafiek hebben we een korte analyse genoteerd om aan te geven wat de analyse inhoudt en 

betekent. Enkele analyses zijn al vergeleken met de uitkomsten van de statistische analyse 

uit het jaar 2006. 
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2.  Algemene beschrijving van de respondenten 

De algemene beschrijving van de respondenten is gebaseerd op de indicatoren geslacht, 

leeftijd en opleidingsniveau. In de nu volgende grafieken staan de resultaten weergegeven. 

Ook geven we weer hoeveel tijd een deelnemer gemiddeld per week kwijt is aan het project 

en hoeveel jaar ervaring een respondent gemiddeld heeft met dit soort projecten. 

 

Grafiek1: 63% van de respondenten is man. 37% is vrouw. In 2006 was deze verhouding 

respectievelijk 72% om 28%. We zien dat in 2009 de verhouding man - vrouw meer is 

verschoven richting vrouw. 

 
Tabel 2: de man - vrouwverhouding (in %) per type deelnemer 

Type deelnemer Man Vrouw 

Bewoners (N=63) 62 38 

Ondernemers (N=7) 85 15 

Ambtenaren (N=28) 71 29 

Maatschappelijke instellingen (N=54) 57 43 

Totaal 63 37 
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Grafiek 2: De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is nagenoeg gelijk als in 2006 

(51,36jaar). In 2009 is dit: 51,78 jaar 

 
 

Tabel 3: de gemiddelde leeftijd per type deelnemer in 2009 

Type deelnemer Gemiddelde leeftijd 

Bewoners (N=63) 57 

Ondernemers (N=7) 47 

Ambtenaren (N=28) 47 

Maatschappelijke instellingen (N=54) 49 

Totaal 52 
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Grafiek 3: 70% van de respondenten heeft HBO of WO als hoogst genoten opleiding 
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Grafiek 4: Een deelnemer besteedt gemiddeld 9 uur en 25 minuten per week aan dit soort 

projecten. Er is sprake van een grote spreiding.  

 

 
 

Tabel 4: de tijd die een deelnemer gemiddeld per week aan het project besteed 

Type deelnemer Gemiddelde tijd per week 

Bewoners (N=63) 6 uur en 28 minuten 

Ondernemers (N=7) 16 uur en 27 minuten 

Ambtenaren (N=28) 11 uur en 28 minuten 

Maatschappelijke instellingen (N=54) 11 uur 

Totaal 9 uur en 25 minuten 
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Grafiek 5: Gemiddeld hebben respondenten 8 jaar en 1 maand ervaring met dit soort 

projecten. Ook hier is een grote spreiding te zien.  

 

 
 

Tabel 5: het aantal jaar ervaring met interactieve projecten per deelnemer  

Type deelnemer Gemiddeld aantal jaren 

Bewoners (N=63) 8 jaar 

Ondernemers (N=7) 15 jaar en 7 maanden 

Ambtenaren (N=28) 6 jaar en 4 maanden 

Maatschappelijke instellingen (N=54) 8 jaar en 1 maand 

Totaal 8 jaar en 1 maand 
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3. Algemene analyse 

 

Grafiek 6: 75% van de onderzochte projecten lopen nog door in 2010 

N=181 
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Grafiek 7: 40% van de respondenten hebben aan het project deelgenomen als bewoner, 18% 

als ambtenaar, 36% als medewerker van een maatschappelijke instelling en 6% als 

ondernemer 

N= 172 

 



 58

Grafiek 8: De gemeente Eindhoven was volgens de respondenten in 61% van de gevallen de 

initiatiefnemer van het project. In 23% van de gevallen lag het initiatief bij bewoners.  

N=169 
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Grafiek 9: 36% van de respondenten vindt dat ‘een ambtenaar’ de belangrijkste stempel 

heeft gedrukt op de voortgang en resultaten van het project. 24% vindt dat ‘georganiseerde 

bewoners’ de belangrijkste stempel hebben gedrukt. 

N= 166 
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Grafiek 10: 35% van de respondenten vindt dat georganiseerde bewoners onmisbaar zijn bij 

het project. Op de voet gevolgd door ‘een ambtenaar’ (22%)  

N = 165 
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Grafiek 11: 42% van de respondenten zegt dat de belangrijkste reden om deel te nemen is: 

‘het is een onderdeel van mijn werk’. 33% zegt dat zij de belangen van hun achterban willen 

behartigen. 

N = 163 
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Grafiek 12: Voor 88% van de deelnemers aan de projecten is duidelijk wie de projectleider 

is 

N = 163 
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Grafiek 13: 52% van de deelnemers vindt de invloed van de projectleider op het resultaat 

groot. 10% vindt de invloed zeer groot. 

N = 146 
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Grafiek 14: 80% van de respondenten vindt dat de projectleider vooral een positieve invloed 

heeft 

N = 144 
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Grafiek 15: 84% van de respondenten vindt dat bewoners het eindresultaat van het project 

beter maken 

N = 160 
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Grafiek 16: 61% van de respondenten is het oneens met de stelling dat bewoners niet ter 

zake kundig zijn. 

N = 160 
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Grafiek 17: Er is verdeeldheid over de stelling dat bewoners vooral trekkers zijn. 28% is het 

hiermee oneens. 24% is het ermee eens. 27% is neutraal. 

N = 160 
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Grafiek 18: Er is verdeeldheid over de stelling dat bewoners zorgen voor snelheid in het 

project. 28% is het hiermee oneens. 22% is het ermee eens. 28% is neutraal. 

N = 160 
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Grafiek 19: 89% van de respondenten vindt dat bewoners essentiële informatie leveren 

N = 160 
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Grafiek 20:75% van de respondenten is het ermee oneens dat bewoners vooral een 

symbolische rol spelen. 

N=160 
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Grafiek 21: Er is matige verdeeldheid over de stelling dat bewoners meedoen uit eigen 

belang 

N= 160 
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Grafiek 22: respondenten geven gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer over de rol van de 

gemeente Eindhoven in het project. In het onderzoek dat we over het jaar 2006 hebben 

uitgevoerd was dit 6,54. Er is dus sprake van een lichte stijging. Er is wel een brede 

spreiding in cijfers te zien (zie ook tabel 6). 

N = 159 

 

 
Tabel 6: het gemiddelde raportcijfer per type deelnemer 

Type deelnemer Rapportcijfer 

Bewoners (N=63) 6.4 

Ondernemers (N=7) 5.4 

Ambtenaren (N=28) 7.4 

Maatschappelijke instellingen (N=54) 7.1 

Totaal 6.8 
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Grafiek 23: de inbreng van de gemeente Eindhoven wordt met name getypeerd als 

‘meedenken over de problemen’ (45% van de deelnemers) en 20% zegt dat dit vooral ‘het 

aandragen van oplossingen’ is.  

N = 158 
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Grafiek 24: de inbreng van maatschappelijke instellingen wordt met name getypeerd als 

‘meedenken over de problemen’ (34% van de deelnemers) en 26% zegt dat dit vooral ‘het 

aandragen van oplossingen’ is. 17% zegt ‘belangenbehartiging’.  

N= 158 
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Grafiek 25: de inbreng van bewoners wordt met name getypeerd als ‘meedenken over de 

problemen’ (45% van de deelnemers) en 19% zegt belangenbehartiging. 18% zegt dat dit 

vooral ‘het aandragen van oplossingen’ is. 

N= 158 
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Grafiek 26: 17% van de deelnemers heeft informatie gegeven. 17% heeft meegedacht. 32% 

heeft meegepraat en 34% heeft meebeslist. 

N = 129 
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Grafiek 27: 85% van de respondenten vindt dat ze positief zijn behandeld door de gemeente 

Eindhoven of de maatschappelijke instelling. In vergelijking met 2006 is dit een lichte 

stijging. Toen was dit 79,6%. Echter, toen ging de vraag alleen over de gemeente Eindhoven, 

terwijl er nu ook naar maatschappelijke instellingen is gevraagd. 

N=129 
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Grafiek 28: 74% van de respondenten vindt de onderlinge sfeer positief. 

N = 157 
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Grafiek 29: 35% van de respondenten heeft weinig tussentijds overleg gehad met de 

achterban, terwijl 48% veel heeft overlegd. In 2006 scoorde ‘veel tussentijds overleg’ 56% 

en ‘weinig tussentijds overleg’ 25%. Er is dus minder tussentijds overleg in de periode 

september 2008- september 2009, dan in het jaar 2006. 

N= 128 
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Grafiek 30: 71% van de respondenten vindt dat ze voldoende mogelijkheden hebben 

gekregen om met hun achterban te overleggen. 20% vindt dit onvoldoende. Een 

vergelijkbaar beeld zien we in het jaar 2006 

N = 72; deze vraag is alleen voorgelegd aan bewoners 
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Grafiek 31 en 32: 83% van de professionals (ambtenaren en maatschappelijke instellingen) 

hebben overleg gehad met collega’s of andere afdelingen. Dit overleg werkte vooral 

bevorderend 

N= 84; deze vraag is alleen aan ambtenaren en maatschappelijke instellingen voorgelegd. 

 

 
N=72; idem
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Grafiek 33: 65% van de respondenten is tevreden over het resultaat van dit project. In 2006 

was dit 53,8%. Een duidelijke stijging. 

N= 156 
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Grafiek 34: Net als in 2006 vinden respondenten dat ‘een ambtenaar’ (43%) de belangrijkste 

beslissingen neemt over inhoudelijke zaken in het project.  

N= 155 
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Grafiek 35: 67% van de respondenten is tevreden over de mate waarin hun inbreng is terug 

te zien in het resultaat van dit project. In 2006 was dit 57,9%. Een stijging van 9% ten 

opzichte van 2006. 

N=154 
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Grafiek 36: Voor 65% van de deelnemers was het vooraf voldoende duidelijk wat er 

verwacht kon worden van deelname aan het project. Voor 29% was het onduidelijk. 

N= 153 
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Grafiek 37: 53% van de respondenten geeft aan dat het resultaat overeenkomt met wat ze 

ervan verwachtten toen ze aan het project begonnen. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van 

2006. 19% scoort ‘boven verwachting’ en 19% scoort ‘beneden verwachting’. In 2006 

scoorde 30% van de respondenten in de categorie ‘beneden verwachting’. Het lijkt erop dat 

resultaten en verwachtingen meer op elkaar aansluiten in 2009 dan in 2006. 

N= 153 
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Grafiek 38: 66% van de respondenten (exclusief de ambtenaren) vindt dat de gemeente 

Eindhoven voldoende heeft gecommuniceerd over de voortgang en resultaten van het project 

N= 153 
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Grafiek 39: Voor 62% van de respondenten (exclusief ambtenaren) is duidelijk hoe de 

gemeente Eindhoven zal omgaan met de uitkomsten van dit project. Voor 38% is dit niet 

duidelijk. In 2006 was de verhouding 48% (wel duidelijk) en 52% (niet duidelijk). Er is dus 

sprake van een verbetering. 

N=153 
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Grafiek 40: 46% van de deelnemers geeft aan dat de houding ten opzichte van de gemeente 

Eindhoven niet is veranderd door de deelname aan het project. 45% zegt dat ze een 

positievere houding hebben gekregen. In 2006 zeiden 62% van de deelnemers dat hun 

houding niet veranderd was door deelname.  

N= 125 
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Grafiek 41: 48% van de respondenten geeft aan dat ze een volgende keer zeker weer 

meedoen met een dergelijk project. Er sprake van een kleine teruggang. De antwoorden zijn 

iets negatiever dan in 2006: 55% 

N= 152 

 

 



 91

 

Grafiek 42: Het valt op dat met name die projecten uitschieters laten zien, die relatieve 

nieuwkomer (Woensel Noord en Zuid) zijn ten opzichte van 2006.  
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Grafiek 43: 42% van de respondenten geeft aan veel geleerd te hebben door de deelname 

aan het project 
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Grafiek 44: 51% van de deelnemers zegt dat ze door dit project meer contact hebben 

gekregen met andere Eindhovenaren en maatschappelijke groepen.  
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Grafiek 45: Net als de grafiek over meer contact met andere groeperingen, hebben 

deelnemers meer zicht gekregen op hoe de gemeente besluiten voorbereidt en neemt. 
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Grafiek 46: 47% van de deelnemers voelt zich meer onderdeel van zijn/haar gemeenschap 

door de deelname aan het project.  
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Grafiek 47: Deelname aan dit soort projecten heeft ook een direct effect op 

meningsvorming. 
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Grafiek 48: Deelname aan dit soort projecten heeft ook een direct effect op verantwoord 

burgerschap. 
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Grafiek 49: 56% van de respondenten geeft aan dat er een wethouder actief betrokken was. 

 
Grafiek 50: Als een wethouder actief betrokken is bij het project, dan heeft dit vooral een 

positief effect, aldus de meeste respondenten. 
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Grafiek 51: de betrokken wethouder is meer op uitnodiging dan op eigen initiatief betrokken 

geweest/geraakt bij het project. 
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Grafiek 52: Van de respondenten die bevraagd zijn, speelden de meeste projecten in de 

stadsdelen Woensel Noord en Woensel Zuid.  
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Grafiek 53: Volgens meer dan de helft van de respondenten is vooral de gemeente 

Eindhoven verantwoordelijk voor het project.  
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4. analyse per type deelnemer 
 

Bewoners (N=63) 
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Grafiek 54: Bewoners vinden dat bewoners (georganiseerd of individueel) de belangrijkste 

stempel op de voortgang en de resultaten van het project hebben gedrukt. Ook ambtenaren 

drukken een belangrijke stempel. 
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Grafiek 55: Bewoners vinden dat bewoners (georganiseerd of individueel) onmisbaar. Ook 

hier noemen zij ambtenaren onmisbaar. 
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Grafiek 56: 60% van de bewoners doen met name mee om de belangen van hun achterban 

te behartigen. 
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Grafiek 57: 46% van de bewoners typeren de inbreng van de gemeente Endhoven aan het 

project als ‘meedenken over de problemen’. 
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Grafiek 58: 37% van de bewoners typeren de inbreng van maatschappelijke instellingen aan 

het project als ‘meedenken over de problemen’. 
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Grafiek 59: 52% van de bewoners typeren de inbreng van bewoners aan het project als 

‘meedenken over de problemen’. 
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Grafiek 60: bewoners geven aan dat ze vooral meegepraat en meebelist hebben om het 

resultaat van het project te beïnvloeden. 
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Grafiek 61: 35% van de bewoners vindt dat ambtenaren de belangrijkste beslissingen nemen 

over inhoudelijke zaken in dit project. 25% van de bewoners vindt dat bewonersorganisaties 

de belangrijkste beslissingen nemen. 
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Grafiek 62: bewoners zijn tevreden over de mate waarin hun inbreng is terug te zien in het 

resultaat van het project. 
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Grafiek 63: Voor 70% van de bewoners was het voldoende duidelijk wat er van hun 

deelname verwacht kon worden. 
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Grafiek 64: 68% van de bewoners zegt dat het resultaat boven of volgens verwachting 

overeenkwam met de verwachting die ze er vooraf over hadden. 25% van de bewoners geeft 

aan dat het resultaat beneden verwachting was. 
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Grafiek 65: 31% van de bewoners geeft aan dat de gemeente te weinig heeft 

gecommuniceerd over de voortgang van behaalde resultaten. 
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Grafiek 66: voor (62% van de) bewoners is het duidelijk hoe de gemeente Eindhoven zal 

omgaan met de uitkomsten van dit project. 
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Grafiek 67: 36% van de bewoners geeft aan dat hun houding ten opzichte van de gemeente 

niet veranderd is. 58% geeft aan dat hun houding positiever is geworden. 
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Ondernemers (N=7) 
Vanwege de lage respons onder ondernemers geven wij nu alleen die analyses weer die 

relevant zijn. Door de lage response zijn de analyses minder betrouwbaar. De data zijn 

gevoeliger voor uitschieters door het lage aantal respondenten. Er moet dus voorzichtig mee 

om worden gegaan.
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Grafiek 68: het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven over de rol van de 

gemeente Eindhoven is een 5,4. Dit is een onvoldoende en lager (6,0) dan in 2006. Uit de 

grefiek blijkt dat er drie respondenten zijn geweest die een 5 of lager hebben gegeven. 
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Grafiek 69: 43% van de ondernemers typeert hun eigen inbreng in dit project als 

‘oplossingen aandragen’. Dit verschilt met de andere type deelenemers. Zij zien hun rol voral 

als ‘meedenken over problemen.’ 
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Grafiek 70: 57% van de ondernemers vindt dat hij/zij serieus behandeld is door de gemeente 

Eindhoven of maatschappelijke instelling. 43% voelt zich juist niet serieus behandeld. 
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Grafiek 71: onder de ondernemers is er verdeeldheid over de tevredenheid over de 

resultaten van het project. 
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Grafiek 72: 57% van de ondernemers vindt dat ‘een ambtenaar’ de belangrijkste 

beslissingen nemt over inhoudelijke zaken in het project. 
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Maatschappelijke instellingen (N=54) 
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Grafiek 73: 43% van de medewerkers die bij maatschappelijke instellingen werkzaam is, 

zegt dat ‘een ambtenaar’ de belangrijkste stempel op de voortgang en de resultaten van het 

project heeft gedrukt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

Grafiek 74: medewerkers die bij maatschappelijke instellingen werkzaam  zijn, vinden 

‘georganiseerde bewoners, zoals een bewonersorganisatie’ en ‘een ambtenaar’ onmisbaar bij 

het project. 
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Grafiek 75: 62% van de medewerkers die bij maatschappelijke instellingen werkzaam zijn, 

zegt dat de belangrijkste reden om deel te nemen: ‘het is een onderdeel van mijn werk’ is. 
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Grafiek 76: medewerkers die bij maatschappelijke instellingen werkzaam zijn, typeren de 

inbreng van de gemeente Eindhoven vooral als ‘meedenken over problemen’.  
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Grafiek 77: medewerkers die bij maatschappelijke instellingen werkzaam zijn, typeren de 

inbreng van zichzelf als ‘oplossingen aandragen’.  
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Grafiek 78: medewerkers die bij maatschappelijke instellingen werkzaam zijn, typeren de 

inbreng van bewoners vooral als ‘meedenken over problemen’.  
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Grafiek 79: Medewerkers van maatschappelijke instellingen hebben vooral ‘meegepraat’ 

een ‘meebeslist’ om het resultaat van het project te beïnvloeden. 
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Grafiek 80: Medewerkers van maatschappelijke instellingen vinden dat ze serieus 

behandeld zijn door de gemeente Eindhoven. 
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Grafiek 81: ‘een ambtenaar’ neemt volgens medewerkers van maatschappelijke instellingen 

de belangrijkste beslissing over inhoudelijke zaken in het project. 
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Grafiek 82: 67% van de medewerkers van maatschappelijke instellingen is tevreden over de 

mate waarin hun inbreng is terug te zien in het resultaat van het project 
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Grafiek 83: Voor bijna 30% van de medewerkers van maatschappelijke instellingen was het 

niet duidelijk wat er van hun deelname werd verwacht. 
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Grafiek 84: 18% van de medewerkers van maatschappelijke instellingen had geen duidelijke 

verwachting over het resultaat van het project, toen ze aan het project begon. 
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Grafiek 85: 68% van de medewerkers die werkzaam zijn bij maatschappelijke instellingen 

vindt dat de gemeente Enindhoven voldoende heeft gecommuniceerd over de voortgang en 

resultaten van het project. 
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Grafiek 86: 62% van de medewerkers die werkzaam zijn bij maatschappelijke 

instellingengeeft aan dat hun houding ten opzichte van de gemeente Eindhoven niet is 

veranderd door deelname aan dit project. 
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Ambtenaren (N=28) 
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Grafiek 87: Bijna 50% van de ambtenaren geeft aan dat ‘een ambtenaar’ de belangrijkste 

stempel drukt op de voortgang en de resultaten van het project. 
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Grafiek 88: ‘Georganiseerde bewoners, zoals een bewonersorganisatie’ zijn, volgens 47% 

van de ambtenaren, onmisbaar bij het project. 
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Grafiek 89: 84% van de ambtenaren geeft aan dat de reden waarom ze meedoen aan het 

project is: ‘het is een onderdeel van mijn werk.’ 
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Grafiek 90: ambtenaren typeren de inbreng van hun eigen gemeente aan het project als 

‘oplossingen aandragen.’ 
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Grafiek 91: ambtenaren typeren de inbreng van maatschappelijke instellingen aan het 

project vooral als het ‘meedenken over problemen.’ 
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Grafiek 92: ambtenaren typeren de inbreng van bewoners aan het project als ‘meedenken 

over problemen.’ 
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Grafiek 93: 46% van de ambtenaren geeft aan dat ‘een ambtenaar’ de belangrijkste 

beslissingen neemt over inhoudelike zaken in het project 
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Grafiek 94: 83% van de ambtenaren geeft aan dat de resultaten van het project volgens of 

zelfs boven verwachting waren. 
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Bijlage 3: Respondenten interviews 

De volgende respondenten zijn geïnterviewd. Respondenten zijn geanonimiseerd 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 Type respondent Datum 

1.  Gemeente Eindhoven* 04-02-2010 

2.  Gemeente Eindhoven* 12-02-2010 

3.  Gemeente Eindhoven* 18-02-2010 

4.  Gemeente Eindhoven* 29-01-2010 

5.  Gemeente Eindhoven* 29-01-2010 

6.  Gemeente Eindhoven* 16-12-2009 

7.  Woningcorporatie in Eindhoven** 11-02-2010 

8.  Woningcorporatie in Eindhoven** 12-02-2010 

9.  Woningcorporatie in Eindhoven** 11-02-2010 

10.  Inwoner van Eindhoven 01-02-2010 

11.  Inwoner van Eindhoven 22-01-2010 

12.  Inwoner van Eindhoven 21-01-2010 

13.  Inwoner van Eindhoven 22-01-2010 

14.  Inwoner van Eindhoven 15-01-2010 

15.  Welzijnsinstelling in Eindhoven 04-02-2010 

16.  Welzijnsinstelling in Eindhoven 17-02-2010 

17.  Vereniging Nederlandse Gemeenten 28-01-2010 

18.  Expertmeeting over burgerparticipatie bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

16-02-2010 

19.  Gesprek over burgerparticipatie met de provincie Noord 

Brabant 

25-01-2010 

20.  Gesprek student communicatie, Hogeschool Den Haag die 

onderzoek doet naar burgerparticipatie in Eindhoven 

08-02-2010 

* Het gaat o.a. om een wijkcoördinator, gebiedscoördinator, procesmanager, 

sectorhoofd en een medewerker personeelszaken. 

** We hebben twee personen van twee corporaties gesproken die meer op 

beleidsmatig, strategisch niveau opereren. De andere persoon is werkzaam in de 

uitvoering. 
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Bijlage 4: Topiclist semigestructureerde interviews 
 

Introductie:  

• Doel van het gesprek: stand van zaken burgerparticipatie in Eindhoven. Op basis van uw 

ervaring. 

• Opname: vind u het goed dat ik het gesprek opneem? 

• Interview duurt plusminus 1 uur 

 

Over de respondent  

Kunt u in het kort iets over uzelf en uw achtergrond vertellen? (Naam, functie etc.) 

 

Burgerparticipatie: waar hebben we het over 

• Wat is volgens u burgerparticipatie? 

• Wat zijn (kern)voorwaarden voor burgerparticipatie? 

• Wat is typisch Eindhovens aan burgerparticipatie? 

• Waarom zet de gemeente Eindhoven burgerparticipatie in volgens u? Hoe werkt 

burgerparticipatie in de praktijk? 

• Zijn er verschillen hoe de gemeente Eindhoven bedoelt en hoe het in de praktijk gaat? 

 

Optioneel: kies een project waarbij burgerparticipatie een belangrijk rol speelt: 

• Beschrijf het project eens 

• Welk maatschappelijk probleem wil dit project oplossen? (Kortom, waartoe dient dit 

project?)  

• Waaruit blijkt dat hier sprake is van burgerparticipatie? 

• Waarom wordt er burgerparticipatie ingezet? 

• Wie zijn erbij betrokken? Wat doen die actoren? Geef voorbeelden 

• Hoe is burgerparticipatie georganiseerd? 

o Wie was de initiatiefnemer? 

o Wat doet de gemeente? 

o Wie heeft de leiding over dit project? 

o Wordt er gecommuniceerd? Zo ja, hoe? 

o Wie neemt er volgens u de belangrijkste beslissingen? 

o In welk stadium bent u betrokken door de gemeente? 

o Wat is de rol van de andere betrokkenen? 

o Heeft u het beleid of beslissingen van de gemeente (uw project) beïnvloed? Zo 

ja hoe en waar bleek dat uit?  

• Welke rol speelt de gemeenteraad volgens u bij burgerparticipatie? 

 

Lessen voor de toekomst 

Als u de gemeente Eindhoven zou mogen adviseren: wat zou er op het gebied van 

burgerparticipatie verbeterd moeten worden? Op kort termijn? Op lange termijn? 

 

Nabrander? 

o Zijn er nog zaken die u ons/mij wilt vertellen, maar die nog niet ter sprake zijn 

geweest? 


