
  

 

 

Tilburg University

Participeren met beleid

Heyne, G.A.W.M.

Publication date:
2000

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Heyne, G. A. W. M. (2000). Participeren met beleid: Een evaluatie van Participatieve Beleidsanalyse. IVA.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/5aee9d2d-29c5-43f3-bd8f-b7cdf7fd82df




Participeren met beleid

Een evaluatie van Participatieve Beleidsanalyse

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Katholieke Universiteit Brabant, op gezag

van de rector magnificus, prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van

een door het college voor promoties aangewezen commissie
in de aula van de Universiteit

op vrijdag 26 mei 2000 om 14.15 uur

door

Gerardus Anthonius Wilhelmus Maria Heyne

geboren op 16 december 1960 te 's-Hertogenbosch

---



Promotor: Prof.dr.J. L.A. Geurts

Copromotor: Dr.E Joldersma

Uitgever: IVA Tilburg
Prof. Cobbenhagenlaan 225, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Telefoonnummer: 013 - 4668480, telefax: 013 - 4668477

Omslag: Mariejos6 Eijkmans: 'Peiling'

Vormgeving: Bea van Wijk

Drukwerk: Van Spaendonck Drukkerij B.V, Tilburg

© 2000 IVA Tilburg/G.A.WM. Heyne ISBN 90-6835-358-6

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, nlicrofilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het IVA, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsondermek en advies, Tilburg en/of de auteur.

Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is

toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.



.

Stap voor stap, zo gaat dat met inzicht"

Gerard  't  Hooft.  De  Volkskrant  16 oktober  1999



Voorwoord

Na jarenlang als toegepast onderzoeker van het IVA het reguliere, kwantitatieve
onderzoek te hebben uitgevoerd, kreeg ik de mogelijkheid om mee te werken aan

de ontwikkeling van een spelsimulatie. Het ging om een spel waarin partijen uit
het veld van de ouderenzorg geconfronteerd zouden worden met een aantal

belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Het spel zou onder meer gebruikt moeten
worden om in interactie met maatschappelijke organisaties (zorginstellingen,
overheid, verzekeraars) opties voor beleid te ontwikkelen   voor de lokale   en
provinciale overheid. Door de ontwikkeling en toepassing van het spel raakte ik
enthousiast  voor  de meer interactieve manier van beleidsontwikkeling. Vanaf
1992 hebben de KUB en het IVA samen veel van dat soort projecten uitgevoerd.
Het ging daarbij om spelsimulaties, beleidsexercities, scenariostudies, et cetera,
allemaal toegepast in trajecten van interactieve of participatieve beleidsontwikke-

ling. In 1997 besloot ik om een proefschrift te gaan schrijven over de effectiviteit
van participatieve trajecten om zo een bijdrage te leveren aan kennis over hoe dit
soort trajecten het beste opgezet en uitgevoerd kan worden.

Ik ben nu ruim drie jaar verder en de studie is voltooid.  Het is tijd om daarvoor
een aantal mensen te bedanken. Eerst en voor alles ben ik dank verschuldigd aan

Jac Geurts. Hij is als mentor, als promotor, als directeur van het IVA en als
vriend van onschatbare waarde geweest voor mijn professionele en persoonlijke
ontwikkeling. Samen met Cisca Joldersma, mijn tweede promotor, vormde hij een
koppel waar iedere promovendus alleen maar van kan dromen: Cisca als de bad

cop, die genadeloos was in haar altijd terechte commentaar, Jac als de good cop,
die me dan met een aantal creatieve en pragmatische oplossingen weer op de been
hielp. Zonder die twee was dit boek niet afgekomen.
De cases in dit boek zouden nooit zijn gepubliceerd zonder de goedkeuring, de
medewerking en het commentaar van mijn opdrachtgevers. Ik bedank Tjeerd de
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Vries (Ministerie van LNV), Siegfried Eschen (Ministerie van Justitie), Arie
Meulepas (Provincie Noord-Brabant) en Cees Budding (Gemeente Breda) voor de
samenwerking.
Het IVA heeft op verschillende manieren een belangrijke bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het proefschrift. Ik heb geld en tijd gekregen, vooral ook aan
het einde van de rit toen ik me een aantal maanden heb kunnen afzonderen.  En er
was altijd de morele steun van mijn collega's: vooral van die van mijn 'eigen'
sectie Beleid, Organisatie & Personeel, maar zeker ook van de secties waar ik de
afgelopen jaren een tijdje heb mogen vertoeven: Arbeidsvraagstukken en Onder-
wijs & Cultuur. Het IVA is een prachtige club: spannende projecten, leuke
mensen, soms een puinhoop, meestal professioneel.
In die laatste maanden heb ik veel tijd doorgebracht op een kamer van de sociale
faculteit van de KUB.  Ik wil Ton Heijnen bedanken voor de gastvrijheid.
Ik wil de mensen bedanken die me hebben geholpen door interviews af te nemen,
verslagen te maken en teksten aan te leveren voor de empirische hoofdstukken:
Eveline van Dueren den Hollander, Jorn Bruining en Willem Jan Kemmeren.
Zonder Antoinette Lap had dit boek gewemeld van taal- en interpunctiefouten ;-)
en Bea van Wijk en Monique Seebregts hebben, zoals altijd enthousiast en betrok-
ken, gezorgd voor de lay-out.
De afgelopen drie jaar heb ik ZO'Il dertig keer een aantal dagen doorgebracht in
de Abdij Koningshoeven. Die tijd in het klooster heeft veel voor me betekend:
niet alleen in het schrijven van het proefschrift maar ook omdat ik maandelijks
aan de hectiek van de 'gewone' wereld kon ontsnappen en me kon laven aan de
rust en contemplatie in het klooster. Het bood relativering en nieuwe inzichten. Ik
wil de kloostergemeenschap danken voor de gastvrijheid. Ik hoop er nog lang
gebruik van te mogen maken.
In het klooster genoot ik van de morele steun van medebezoekers.  Een van hen
verdient een bijzondere vermelding: Leon de Caluwt. Tussen de middag liepen
we over de velden en door de bossen. We vertelden moppen, praatten over het
werk en over de rest van het leven en 's avonds deden we dat nog eens dunnetjes
over onder het genot van een Trappist.
Om een proefschrift te kunnen schrijven moet je van goeden huize komen.  Pa en

ma, bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben getoond. Het heeft

geholpen.
Veel promovendi gebruiken het voorwoord om zich publiekelijk bij het thuisfront
te verontschuldigen voor de veroorzaakte overlast. Dat hoef ik gelukkig niet te
doen. Volgens mij hebben mijn kinderen - Leen, Juul en Door - geen last gehad
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van mijn promotie-inspanningen. Integendeel, wanneer ik in het klooster zat,
konden ze tenminste ongestoord Goede Tijden, Slechte Tijden kijken. En weer
thuis  vond  ik het veel leuker om tijd aan hen te besteden dan aan het proe fschrift.
Daarom wil ik de kinderen maar vooral jou, lieve Seetje, bedanken voor het besef

dat jullie veel belangrijker zijn dan dit boek.

Mei 2000
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1  Probleemstelling en onderzoeksvragen

1.1 Inleiding

"Het programma Pegasus gaat over de vraag hoe het ministerie van VROM de

komende jaren (nog) beter kan inspelen op de snelle veranderingen in de maat-
schappij  op  het   gebied  van  beleidsontwikkeling   en  besluitvorming.   Die  verande-

ringen gaan razendsnel. Inspraak lijkt een achterhaald concept, interactiviteit is
noodzaak geworden. Beleid wordt steeds vaker door maatschappelijke groeperin-

gen onderling gemaakt. De samenteving stelt ntt nbg hogere eisen aan communi-
catie  in alle fasen van de beleidscyclus,  dan aan het  begin van dit decennium.  De
(rijks)overheidmoet een nieuwe positie zoeken. Interactiviteit is hierbij het sleutel-
woord. Een interactievere vorm van beleidsontwikketing en besluitvorming is
nodig om uiteindelijk een steviger draagvlak voor het beleid te krijgen"  (Werkpro-
gramma Pegasus 1997-1999, ministerie van VROM).

Interactieve beleidsontwikkeling is in. Hierboven is een enkel citaat opgenomen
ter  illustratie  van die constatering, maar zonder moeite hadden  dat  er  veel  meer
kunnen zijn, geleend uit nom's van ministeries, provincies, gemeenten maar ook
van bedrijven. In de afgelopen jaren is bij beleidsmakers de behoefte naar ver-
nieuwende, interactieve, participatieve methoden van beleidsondersteuning
toegenomen. Een gezamenlijke karakteristiek van deze methoden is, dat plurifor-
me  groepen  van

' stakeholders' worden betrokken  in de analyse en ontwikkeling
van beleid. Deze methoden staan onder verschillende namen bekend, zoals

communicatieve, participatieve of interactieve beleidsanalyse.
Met de populariteit van participatie lijkt sprake te zijn van een internationale
trend, zowel op wetenschappelijk gebied als in de beleidspraktijk. Tegelijkertijd
doet zich een aantal risico's en problemen voor. Zo is in de bestuurspraktijk het
gevoel gegroeid dat 'debat moet'. Dat heeft geleid tot een 'hausse' van interactie-
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ve toepassingen en experimenten, wat vervolgens heeft geresulteerd in een zekere
debatmoeheid (Hoppe & Peterse, 1998: 6). In de populariteit van interactieve
beleidsontwikkeling schuilt nog een ander belangrijk risico, namelijk dat het te
pas en te onpas wordt toegepast, dus ook in situaties waarin het met opportuun is
om interactief te werk te gaan.  Het is van belang om de beleidspraktijk handvatten
te bieden op grond waarvan een dergelijke afweging beter kan worden gemaakt.

In het verlengde daarvan kan worden geconstateerd dat het feitelijk vormgeven
aan interactieve beleidsontwikkeling niet eenvoudig is. Interactieve beleidsontwik-
keling is meer dan het organiseren van een inspraakavond. Ik baseer die constate-

ring onder meer op mijn eigen ervaring als toegepast beleidsonderzoeker. In mijn
contacten met beleidsambtenaren hoor ik vaak de verzuchting: "ik begri)) wel dat
interactieve beleidsontwikkeling nodig is, maar hoe pak ik het aan?"

1.2  Beleidswetenschap en -praktijk

Vanuit verschillende disciplines wordt gepoogd een antwoord te formuleren op

deze vragen naar het 'wanneer' en 'hoe' van participatieve beleidsontwikkeling,
namelijk vanuit de bestuurs- en beleidswetenschappen' en vanuit de beleidsanaly-
se2. Er doet zich in het beantwoorden van deze vragen vanuit deze disciplines
evenwel een aantal problemen voor.
Vanuit de bestuurs- en beleidswetenschappen is er de erkenning of bevestiging dat
beleidsprocessen moeten worden gezien als politieke processen waarin onderhan-
deld  wordt over belangen (Van de Donk,  1993:  42): Er bestaat een indrukwek-

1         Beleidswetenschap is de discipline die zich bezighoudt met het produceren en toepassen van kennis
van en kennis in beleid (Lasswell,   1971).

2        De beleidsanalyse is de toegepaste vorm van de beleidswetenschap. De beleidsanalist moet weten-
schappelijke inzichten kunnen vertalen in tijdige en passende adviezen aan beleidsmakers en andere
participanten inbeleidsprocessen:  "beleidsanalyse is een toegepaste  sociale welenschap die veleriei
onderzoeksmethoden aanwendi in een context van argumentatie en publiek debat teneinde beleidsre
tevante  kennis  te  scheppen,  kritisch  te  beoordelen  en  le  communiceren"  (Dunn,1994.84).

3           Een dergelijke beschouwing wordt overigens niet door alle bestuurskundigen gedeeld. Van de Donk
( 1993) onderscheidt in de beleidswetenschap grofweg twee tradities: de schema-traditie en de arena-
traditie. De schema-traditie, met name tot wasdom gebracht door Hoogerwerf, ziet het beleidspro-
ces als een intellectueel ontwerpproces, waarin op basis van (bijna) volledige, wetenschappelijke
informatie, ontwikkelde alternatieven bij gegeven doelstellingen doel-rationele beleidsuitkomsten
kunnen worden gerealiseerd (Van de Donk, 1993: 38). Vanuit de arena-traditie wordt deze haast

wetenschappelijke invulling en vormgeving van beleidsprocessen bekritiseerd. Zo wordt gesteld dat
de in de schema-traditie aan individuele actoren toegeschreven doel-rationaliteit in de beleidspraktijk
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kende hoeveelheid publicaties waarin sturingsconcepten worden ontwikkeld die
impliceren dat interactie tussen overheid en samenleving noodzakelijk is om te
komen tot succesvol beleid.  In die zin hebben de bestuurs- en beleidswetenschap-

pen een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderkennen van het belang van
interactie. Echter, wanneer het gaat over het ontwerpen van beleid, dan kan de
sociale structurering van ontwerpprocessen als een 'vergeten' dimensie worden
beschouwd (Ringeling  & Van Vught,   1993:   199). De Nederlandse bestuurs-  en

beleidswetenschappen zijn vooral conceptueel  van aard (Toonen,   1995:  381)  en
er wordt weinig aandacht geschonken aan het vraagstuk op welke wijze beleids-

processen vormgegeven moeten worden, ofwel op welke wijze invulling kan
worden gegeven aan participatie van relevante stakeholders. Volgens Toonen

(1995) scheppen de bestuurskunde en beleidswetenschappen hun eigen werkelijk-
heid via de ontwikkeling van begrippen en symbolen. De rol van empirische
'ontdekkingen' in de ontwikkeling van de betreffende vakgebieden is beperkt. Hij
stelt vast dat veel onderzoek conceptueel of deductief van aard is en dat het

empirisch onderzoek conceptueel paradigmatisch is voorgeprogrammeerd. Opvat-
tingen over de wijze waarop beleid moet worden ontwikkeld, (zoals bijvoorbeeld

'doelgericht en consistent' of 'kunstzinnig en lerend') zijn ook vaker logisch
beredeneerd dan daadwerkelijk empirisch getest. De literatuur over de praktijk
van politiek-bestuurlijke besluitvorming kent een baaierd aan opvattingen, tegen-

stellingen en rivaliserende theoretische benaderingen. "Besmurs- en beleidsweten-

schappers proberen op verschillende manieren enige orde te scheppen in de
pluriformiteit van benaderingen. Soms wordt de ene benadering als idealistisch of
normatief en de ander als realistisch of empirisch gepresenteerd.  Het onderscheid
tussen normatieve of prescriptieve  en  descriptieve  of analytische benaderingen  is
in de bestuurskunde echter weinig duurzaam gebleken.  Het valt ook moeilijk in te

zien wat de zin is van een prescriptieve benadering die niet empirisch in de
praktijk is g«undeerd" (Toonen,   1995:  384).
Ten aanzien van de bijdrage vanuit de beleidsanalyse doet zich een ander pro-
bleem    voor.    In het laatste decennium   zijn in toenemende mate nieuwe
beleidsanalytische methoden ontwikkeld en toegepast. Maar tegelijkertijd is er

sprake van een kloof tussen beleidswetenschappers enerzijds en ontwikkelaars en

toepassers van participatieve beleidsanalytische instrumenten anderzijds. Veel

meestal moeilijk herkenbaar is, en al helemaal onzichtbaar in het gedrag van de systemen waarbin-
nen zij samenkomen om individuele keuzen om te zetten in voor grotere gehelen geldend beleid

(Van  de  Donk,   1993:  40).
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ontwikkelaars van instrumenten beschouwen zich niet eens als beleidsweten-
schappers en dat uit zich onder meer in de magere integratie van bestuurskundige
kennis en concepten en interactieve beleidsanalytische instrumenten (Geurts &
Mayer,  1996). Meer systematische studie naar toepassingen van panicipatieve
beleidsanalyse (PBA) is een stap om deze kloof te dichten.  Participatieve beleids-
analyse en de instrumenten die daarbij worden ingezet, worden in het  'veld',  de
dagelijkse praktijk, ontwikkeld; feitelijk vaak tijdens de toepassing ervan. Het is
van belang om deze initiatieven te beschrijven, te ordenen en te onderzoeken op
effectiviteit. Als dat niet gebeurt gaan idee8n, initiatieven en een hoop energie
verloren en is er geen leereffect in de professionele groep van beleidsanalisten.
Vanwege het toenemend gebruik van participatieve methoden is het van belang
om er ook vanuit wetenschappelijk perspectief meer aandacht aan te schenken.  Er
is nog maar weinig verklarend-empirisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van dit soort toepassingen.
Recentelijk is een aantal publicaties verschenen die de aandacht meer nadrukkelijk
richt op de vraag hoe participatie vormgegeven moet worden en wat verklaringen
kunnen zijn voor de effectiviteit van participatietrajecten (De Bruijn, Ten Heuvel-
hof, In 't Veld & Verlaan, 1998; Mayer & Geurts, 1998; Twaalfhoven, 1999;
Tijink, 1999; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2000). Dit veld overziend kan men
stellen dat er een begin is gemaakt met theorievorming over de effectiviteit van
PBA. Er is reeds veel casuistisch onderzoek gedaan. Voor de verdere theorievor-
ming is het van groot belang om ook uitgebreid toetsend onderzoek uit te voeren
om zo, op basis van grootschalige dataverzameling, te komen tot meer wetmatige
formuleringen over de effectiviteit van PBA. Om dit soort effectiviteitsonderzoek
te kunnen uitvoeren is een conceptueel model nodig om participatietrajecten te
kunnen beschrijven en te analyseren. In deze studie worden inzichten uit de
bestuurs- en beleidswetenschappen en de beleidsanalyse gecombineerd om een
dergelijk model te ontwikkelen. Er wordt voortgebouwd op het werk van Geurts
& Mayer (1996) en Mayer (1997), die een aanzet hebben gedaan tot het ontwikke-
len van een conceptueel model, gebaseerd op een intensieve studie van de interna-
tionale beleidsanalytische en bedrijfskundige literatuur. Dit model wordt verder
ontwikkeld door het aan te vullen met een aantal inzichten uit de bestuurs- en
beleidswetenschappen. Door het uitvoeren van vier casestudies wordt bezien wat
er komt kijken bij het onderzoekbaar en toetsbaar maken van dit conceptueel
model. In die zin is dit onderzoek te beschouwen als 66n stap in de richting van
grootschaliger toetsend onderzoek naar de effectiviteit van PBA. In deze studie zal
die taak als volgt worden opgevat. Het gaat erom te zoeken naar een overzichtelij-
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ke (zuinige) set van factoren die van groot belang is bij het verklaren van de
effectiviteit van PBA. Voor een toetsend onderzoek is een informatief en zuinig
model een eerste vereiste.  Op de eerste plaats zal daarom het model van Geurts
& Mayer worden uitgebreid met sturingstheoretische variabelen. Op die manier
ontstaat een modelstructuur waarin veel mogelijke verklaringen van effectiviteit
zijn vervat. De casestudies worden gebruikt om de begrippen en relaties in het
model empirisch onderzoekbaar te maken en inzicht te krijgen in de modelelemen-
ten die van belang zijn om bij nadere toetsing van het model in elk geval mee te
nemen. Voordat het model van Geurts & Mayer meer in detail wordt beschreven,
is het nuttig in te gaan op de verschillende vormen van beleidsanalyse (Mayer,
1997).

1.3   Traditionele en participatieve beleidsanalyse (TBA en PBA)

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen traditionele en participatieve beleids-

analyse. Het traditionele model van beleidsanalyse is gebaseerd  op drie funda-
mentele methodologische assumpties. Het gaat uit van een ontologisch realisme,
er wordt een (neo-)positivistisch beeld van kennis gehanteerd en er is sprake van
een  instrumentele en technocratische conceptie van rationaliteit (Mayer,   1997:

24). Dat betekent  dat  er een groot geloof  is in wetenschappelijke kennis  en

expertise als de belangrijkste basis voor (betere) beslissingen. In het concept van
TBA is objectieve empirische kennis mogelijk en wordt gestreefd naar het hoogste
niveau van rationaliteit. Dit impliceert een belangrijke nadruk op analytische
methoden en technieken. Beleidsanalyse is het domein van de ervaren en neutrale
wetenschapper. Argumenten en meningen van stakeholders, burgers en politici
zijn van ondergeschikt belang. Durning  (1993: 297) verwoordt zijn kritiek  op
TBA als volgt:  "It is antidemocratic...", maar dat niet alleen want ".. .itspositivis-
tic framework creates a mistaken view of the analytic task and therefore yields  bad
advice". Dat is mogelijk de reden waarom het gebruik van sociaal-wetenschappe-
lijke kennis door beleidsmakers tegenvalt. Dat komt onder meer tot uiting in
studies die bekend staan onder de naam "Utilization of Knowledge" (Caplan,
1979, Weiss, 1977; Weiss & Bucuvalas, 1980, Lindblom & Cohen, 1979,
Rodgers, 1988 aangehaald in Mayer 1997: 29). Een van de bevindingen luidt dat
het instrumentele gebruik van kennis (de aanwijsbare vertaling van kennis in
beleidsbeslissingen of -acties) gering is (Mayer, 1997: 29).
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Naar aanleiding van deze kritiek is er sinds het begin van de jaren tachtig een
enorme hoeveelheid literatuur gepubliceerd over alternatieve vormen van beleids-
analyse die samen panicipatory policy analysis worden genoemd (onder andere
DeLeon 1992, 1994; Durning, 1993; Fisher 1993a, 1993b, 1993c; White, 1994)
en die wij in het vervolg participatieve beleidsanalyse, PBA, zullen noemen.
Geurts & Mayer (1996: 11) omschrijven PBA (in het verlengde van de delinitie
van Dunn,  1994:  84)  als volgt:   " Participatory policy  analysis  is  an applied  social
science  discipline,  which uses  multiple methods  of inquiry,  argument  and process
facilitation, to assist a pluriform set of stakeholders in a policy network, to
explore and exchange in a direct interaction with each other their different mental
maps    regarding   values,    definitions,    causes   and   solutions    of  problems   and   to
develop and test  as  effectively as  needed a shared and  robust policy  theory of an
issue.  The  ultimate  goal  is to improve  the  problem solving  capacity  of the  indivi-
dual  stakeholder and the policy  network as  a whole". Welke zijn nu de belang-
rijkste onderscheidende karakteristieken van PBA ten opzichte van TBA? Om hier
meer zicht op te krijgen, ontleden we de bovenstaande definitie van PBA. De
volgende elementen zijn te onderscheiden:

a.        Multiple  methods   of  inquiry. Er worden meerdere methoden gebruikt om
informatie boven tafel te krijgen. Dat betekent dat de beleidsanalist het
gebruik van kwantitatieve methoden van dataverzameling kan afwisselen met
kwalitatieve methoden. Dat kan van belang zijn om een 'robuuste kennis-
huishouding' (Rip, 1991) te cretren op grond waarvan het debat over het
beleidsissue in kwestie kan plaatsvinden.
Er  is hier nog geen sprake van een onderscheidende karakteristiek.  Het  is

principieel niet uitgesloten dat binnen TBA gebruik wordt gemaakt van
verschillende methoden van onderzoek. TBA sluit noch het gebruik van
kwantitatieve noch van kwalitieve methoden uit, ook niet binnen 66n en
hetzelfde project.

b.       Methods of process facilitation,  to assist a pluriform set of stakeholders in a
policy network, to explore and exchange in a direct interaction with each
other their different mental maps regarding values, definitions, causes and
solutions€fproblems. Stakeholders gaan op enigerlei wijze 6611 of meerdere
malen direct met elkaar in debat in een beleidsproces en wel om te komen
tot probleemformulering, het genereren van oplossingsrichtingen, het maken
van  keuzes  of het formuleren van beleid. De beleidsanalist of iemand  na-
mens hem of haar faciliteert dit proces.
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Hier zijn twee onderscheidende karakteristieken te onderkennen: participatie
door stakeholders in het beleidsproces en een faciliterende rol van de be-
leidsanalist. Echter, de faciliterende rol van de beleidsanalist is niet per se
noodzakelijk om een traject van beleidsanalyse als participatief te karakteri-
seren.

c.        Develop  and  test  policy(-theory). lien beleidstheorie is de combinatie van

belangen, argumenten en waarden die partijen hanteren ten aanzien van een

bepaald beleidsissue (Hoogerwerf, 1992: 39, aangehaald in Geurts &
Mayer,  1996). In een participatief proces vindt uitwisseling plaats tussen

partijen over deze beleidstheorie8n of elementen daarvan, om zo te komen
tot een meer collectieve beleidstheorie. Geurts & Mayer (1996) pleiten voor
een meer realistische verwachting van wat kennis vermag. Zij stellen aan de
orde wat de cognitieve en instrumentele bijdrage vanuit de beleidsanalyse
kan zijn in het participatief ontwikkelen van een (gezamenlijke) beleidstheo-
rie. Het is de verwachting dat participatie leidt tot een rijker scala van (be-
leids)ideeen en theorieen. De veronderstelde toegevoegde waarde aan de

rijkdom en robuustheid van nieuw beleid is hoog. En, nogmaals, het is van
belang om te constateren dat al in een vroeg stadium participanten worden

betrokken bij een ex ante evaluatie van beleid.
d.         Improve  the  problem  solving  capacity  of  the  individual  stakeholder  and  the

policy network as  a whole. Ret netwerk als geheel en de individuele actoren
in het netwerk moeten er uiteindelijk beter van worden.  In of naar aanleiding
van het PBA-traject moeten zij in staat zijn het betreffende beleidsissue

(beter) op te lossen.
Ook dit is een belangrijke onderscheidende karakteristiek van PBA ten
opzichte van TBA. In TBA is het niet of minder relevant of de individuele
actoren van een netwerk of het netwerk als geheel tot een goede oplossing

weten te komen. Relevant binnen TBA is bovenal het objectief vaststellen
van de beste oplossing, ongeacht de opvattingen en meningen van de stake-

holders.
Samenvattend kan gesteld worden dat de participatie van stakeholders in 66n of
enkele fasen van het beleidsproces de belangrijkste karakteristiek en de verwachte
meerwaarde van PBA is.
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1.4  Naar een conceptueel model

Zoals gesteld is er behoefte aan een verklaringsmodel waarmee de verschillende
PBA-vormen kunnen worden beschreven en empirisch vergeleken. Om te voor-
zien in deze behoefte hebben Geurts & Mayer (1996) hiervoor een conceptueel
model ontwikkeld. Geurts & Mayer beschrijven hun model in ontwerptermen: wat
weten we van de verklarende factoren en hoe kan dat inzicht worden gebruikt om
effectieve PBA-trajecten te ontwerpen? In het model wordt de effectiviteit van
PBA-trajecten beschouwd als de afhankelijke variabele. De onafhankelijke varia-
belen zijn (a) contextanalyse, (b) gekozen strategie en (c) het ontwerp (zie figuur
1.1).  In een contextanalyse wordt bezien wat de behoeften  van een initiator van
een PBA-traject zijn. Deze mondt uit in een keuze voor een bepaalde beleidsstra-
tegie   (al   dan niet participatieD. Deze voorgenomen strategie wordt vervolgens
vertaald in een aantal ontwerpstappen. Het model impliceert een aantal veronder-

stellingen over de effectiviteit van een PBA-traject in relatie tot (a) de wijze
waarop de contextanalyse is uitgevoerd, (b) de strategie die op grond daarvan is

gekozen en (c) de wijze waarop deze strategie in ontwerpstappen is uitgewerkt.
Deze veronderstellingen zullen in een later stadium nader worden uitgewerkt.
Er was, zoals gesteld, tot voor kort nog weinig systematische theorievorming over
PBA. Het model van Geurts & Mayer (1996) en Mayer's dissertatie daarover
(1997) vormen een poging daartoe, tot stand gekomen na een intensieve studie
van de internationale beleidswetenschappelijke en beleidsanalytische literatuur.
Internationale erkenning van onder andere Durning (1998) op dit werk, stimuleer-
de  de Tilburgse onderzoeksgroep verder  te  gaan  op de ingeslagen  weg.
Het model van Geurts & Mayer is echter een vrij algemeen beleidsanalytisch
kader, dat, ten behoeve van deze studie, verbijzonderd zal worden naar participa-
tieve trajecten in de publieke sfeer. Zij besteden bijvoorbeeld weinig aandacht aan
de redenen en omstandigheden waarom een publieke beleidsinitiator participatie
zou bevorderen, of hoe, waarom en wanneer de overheid een sturende rol in de
samenleving kan vervullen door gebruik te maken van interactieve methoden van

(zelf)sturing. Ten behoeve van de beschrijving en analyse van een aantal PBA-

trajecten zal in deze studie deze verbijzondering van het conceptueel model van
Geurts & Mayer worden uitgevoerd.
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1.6  Aard en opzet van de studie

Het doel van de studie
Het doel van deze studie is wetenschappelijk en maatschappelijk van aard. Weten-
schappelijk omdat het een bijdrage wil leveren aan het zoeken van verklaringen
voor het succes van PBA-trajecten en het ontwerpen van onderzoek voor dat doel.
De doelstelling is maatschappelijk omdat inzicht in de relatie tussen ontwerp van
PBA-trajecten en effectiviteit uiteindelijk moet leiden tot betere besluitvorming en
betere besluiten.

Aard van het onderzoek (de focus van de studie)
Het conceptueel model van waaruit deze studie wordt gestart, veronderstelt
weliswaar een aantal causale relaties, maar het gaat te ver om te spreken van een
uitgewerkte causale theorie. Het model van Geurts & Mayer is op te vatten als
een ordeningsmodel waarin (clusters van) variabelen zijn opgenomen die belang-
rijk zouden kunnen zijn in het verklaren van de effectiviteit van PBA-trajecten.
Zou er sprake zijn geweest van een uitgewerkt theoretisch en causaal model, dan
was het mogelijk geweest om precieze hypothesen te formuleren die in deze studie
hadden kunnen worden getoetst. In deze studie wordt wel een aanzet tot een
causaal model ontwikkeld en een aantal hypothesen geformuleerd. Het concep-
tueel model wordt gebruikt als leidraad voor beschrijving en als een zoekstructuur
voor mogelijke verbanden. Er worden samenhangen verondersteld tussen de
verschillende clusters van variabelen maar die betekenen vooralsnog niet veel
meer als "heeft wat te maken met". Het onderzoek begint echter niet vanaf nul.
Het model zal worden gebruikt als een zoekstructuur voor te meten variabelen en
relaties die het naspeuren waard zijn, en die mogelijk een verklaring bieden voor
het al dan niet effectief zijn van PBA-trajecten.
Het veronderstelt uitgebreide dataverzameling en analyse om nauwkeurig in kaart
te brengen in welke mate en in welke richting er sprake is van causale verbanden
tussen de variabelen  in het conceptueel model.   Dat  is  op enig moment zeker  te

doen, maar het is allereerst van belang om een meer globaal zicht te krijgen op de
relaties tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Het gaat om een
eerste 'grove' sortering van relevante en minder relevante variabelen, een specifi-
cering van relatief brede concepten en rudimentaire causale mechanismen. Dat
brengt ons bij de vraag of dit een exploratief of een toetsend onderzoek is.  Swan-

born (1984: 113) stelt dat er sprake is van exploratief onderzoek wanneer wordt
gestart met 'open vragen' en de sociale werkelijkheid beschrijvend wordt bena-
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derd om tot een voorlopig antwoord op die vragen te komen. Er is sprake van
toetsend onderzoek wanneer wordt gestart met, zij het voorlopige, antwoorden op
vragen, met als doel die aan de werkelijkheid te toetsen; "is het wel zo zoals wij
denken dat het is?" De essenti8le verschillen tussen toetsend en exploratief onder-
zoek zijn zowel de stand van kennis aan het begin van het onderzoek en de wijze
waarop vervolgens de empirische cyclus wordt doorlopen. Bij exploratie gebeurt
dat op een open, iteratieve wijze en met een rijke datastructuur, waarmee mogelij-
ke verklaringen achtereenvolgens worden uitgeprobeerd  en  in  die  zin

'
getoetst' .

Bij toetsing wordt de empirische cyclus slechts 66n keer doorlopen omdat de
onderzoeker precies denkt te weten van welke uitspraken de empirische houdbaar-
heid moet worden onderzocht en omdat van te voren nauwkeurig kan worden
vastgelegd waar en hoe de te onderzoeken verschijnselen kunnen worden waarge-
nomen. In deze zin gedefinieerd zijn de onderzoekstypen polen op een continuum.
In de praktijk is een onderzoek meer of minder explorerend en toetsend tegelijker-
tijd. Zoals uit onze onderzoeksopzet zal blijken, volgen we zoveel mogelijk een
toetsende benadering. We willen vanuit ons conceptueel model achterhalen welke
factoren relevant zijn voor het verklaren van effectiviteit. Het zeer brede model

is leidraad bij de beslissing over welke variabelen gegevens moeten worden
verzameld en hoe de gegevens moeten worden geanalyseerd.  Maar dit onderzoek
heeft tevens een exploratief element. Gezocht wordt naar antwoorden op de
volgende vragen. Hoe zijn de verschillende begrippen te meten? Hoe zijn de
modelvariabelen met elkaar in verband te brengen? Hoe is het onderzoeksobject
(een PBA-traject) precies af te grenzen? Wellicht is deze studie het best te om-
schrijven als een 'oefening' in het toetsen van een PBA-verklaringsmodel. Het is
zeker geen toetsing in de strenge en ideaaltypische definitie van dat begrip. Het
is een voorbereiding  op  weg  naar  een meer volledige toetsing.

De locus van de studie
Om een vergelijking tussen PBA-projecten mogelijk te maken is het van belang

om projecten te selecteren van gelijke aard. Dat wil zeggen dat de beleidsproces-
sen waarvan PBA-projecten deel uitmaken, vergelijkbaar moeten zijn. Geurts &
Mayer (1996: 17) hebben een typologie gemaakt van mogelijke PBA-trajecten in
verschillende situaties.   Deze is weergegeven in tabel  1.1.
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Tabel   1.1:    Een  typologie  van  situaties  van  participatieve  beleidsontwikkeling.

intraorganisationeel interorganisationeel
horizontaal verticaal horizontaal verticaal

oud multi-departe- personeels-
' standardisation- aanbieder/

mentale mana- vergaderingen meetings' tussen afnemer
gement teams bedrijven consultatie in

pri.
industrie

vaat nieuw multi-functione- organisatie- multi-company consumenten-
le teams in brede partici- meetings participatie in
product creatie- patieve product-
processen strategie- ontwikkeling

ontwikkeling
oud adviesraden 'klassieke'

burger-
participatie

pu- idem als kwadrant hierboven

bliek lileuw maar dan voor publieke PPP'$ en conve- de burger als
organisaties nanten, overieg klant in klan-

tussen overheid tenfora
en maatschappe-
lij ke partijen

Het onderscheid tussen privaat en publiek moge duidelijk zijn, evenals het onder-
scheid tussen intra- en interorganisationeel. Het onderscheid horizontaal-verticaal
verwijst naar de beschikbaarheid en distributie van autoriteit, macht, budget,
kennis, technologie, et cetera.  In het geval van horizontale relaties  is er sprake
van een min of meer gelijkwaardige verdeling van dit soort bronnen. Het laatste
onderscheid, dat tussen oud en nieuw, heeft te maken met de mate waarin partici-
patie is geinstitutionaliseerd. Zo worden sommige PBA-projecten uitgevoerd in
een situatie waarin sprake is van formeel geinstitutionaliseerde systemen van
participatie; dit wordt bedoeld  met  'oud'. Ten behoeve van andere projecten
worden nieuwe arrangementen voor participatie ontwikkeld, al dan niet tijdelijk.
Deze vormen van participatie zijn vaak niet uitgebreid getest.
Idealiter zouden cases kunnen worden onderzocht in elk van de 0Ilderscheiden
cellen. Na een vergelijking van cases binnen en tussen cellen kunnen dan uitspra-
ken worden gedaan over verklarende factoren voor de effectiviteit van PBA-
projecten, al dan niet gedifferentieerd naar cellen of clusters van cellen. De
aandacht in deze studie zal evenwel enkel uitgaan naar cases in de gearceerde cel,
namelijk die op het snijvlak van interorganisationeel/horizontale relaties/publieke
sector. Aan die keuze liggen inhoudelijke en pragmatische overwegingen ten
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grondslag Vanuit het Tilburgse onderzoeksprogramma, waar dit onderzoek uit
voortkomt, wordt vooral  PBA als instrument in het publieke domein bestudeerd.
Om de effectiviteit van die vorm van PBA beter te kunnen verklaren is aansluiting
nodig tussen de beleidsanalytische en bestuurswetenschappelijke literatuur. Dat
betekent dat, meer dan Geurts & Mayer (1996) in hun model doen, aandacht zal
worden besteed aan bestuurswetenschappelijke noties over sturing. Deze hebben
betrekking op de verhouding tussen overheid en samenleving in beleidsprocessen

en besluitvorming. Dat heeft met name betrekking op interorganisationele publie-
ke beleidsprocessen (c.q. de vier cellen rechtsonder in de tabel). In deze beschou-
wen we geinstitutionaliseerde vormen van participatieve beleidsontwikkeling en
besluitvorming (c.q. de twee bovenste cellen van deze vier) als wat minder
interessant en wel omdat het belang van PBA met name is gericht op het onder-
steunen en faciliteren van nieuwe en ad hoc vormen van participatie. Het is ook
met  name  in die gevallen  dat er behoefte  is aan ondersteuning. Resteert  het
onderscheid tussen participatie door maatschappelijke groeperingen en participatie
door burgers.  Op dit punt komt de meer pragmatische overweging aan de orde.
Cases als zuivere vormen van de laatste variant hebben we niet zelf voorhanden.
Van cases uit de gearceerde cel is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar:
zowel in geschreven vorm als in de vorm van contacten met de betreffende
netwerken van actoren (c.q. potentiele respondenten).

Aard onderzoekseenheden
In het onderzoek staat mede de vraag centraal of het ontwikkelde conceptuele
model toetsbaar en onderzoekbaar is.  Om die vraag te kunnen beantwoorden zal
het model worden gebruikt om vier PBA-projecten te beschrijven en te analyseren
om te achterhalen wat de effectiviteit van deze PBA-projecten is en hoe effectivi-
teit, of het uitblijven daarvan, kan worden verklaard. De geselecteerde PBA-
projecten zijn de onderzoeksobjecten. PBA-projecten maken veelal deel uit van
langer lopende beleidsprocessen. PBA-projecten worden geinitieerd om beleids-

processen te onderbouwen of te ondersteunen. Beleidsprocessen kunnen worden
gezien als opgebouwd uit verschillende fasen, stromen of ronden (in hoofdstuk 2
wordt hier uitvoeriger op ingegaan). PBA-trajecten kunnen betrekking hebben op
een of enkele fasen, stromen of ronden en omvatten dus niet per se het gehele
beleidsproces. Vaak wordt ingehaakt bij een reeds langer lopend beleidsproces.
Zo komt het ook voor dat een PBA-project enkel tot doel heeft beleidsopties te
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genereren en dat de feitelijke, formele besluitvorming pas plaatsvindt na afronding
van het PBA-project4.
Het is van belang om vast te stellen in welke stap, ronde of fase van een beleids-

proces een PBA-project is uitgevoerd om te bepalen hoe effectiviteit vervolgens
gemeten moet worden. Effectiviteitsmeting heeft dus niet per se betrekking op het
uiteindelijk geimplementeerde beleid. Effectiviteit kan ook worden gezien als de
bijdrage van PBA aan een specifieke fase in het beleidsproces, bijvoorbeeld de
probleemformulering of het in kaart brengen van beleidsopties.
De onderzoekseenheden zijn uitgevoerde PBA-trajecten als onderdeel van
beleidsprocessen waarin met behulp van PBA wordt gepoogd specifieke doelen te
realiseren. Welke effecten gemeten zullen worden, is afhankelijk van de gestelde
doelen in het specifieke PBA-project. In hoofdstuk 2 bakenen we de PBA-projec-
ten als onderzoeksobjecten nauwkeuriger af en in hoofdstuk 3 wordt het effectivi-
teitsbegrip nader omschreven.

Vergelijkende en retrospectieve casestudies als onderzoeksstrategie
De te onderzoeken PBA-projecten zijn uitgevoerd in opdracht van klanten. Er was

bij de uitvoering van de PBA-projecten weinig tijd en gelegenheid om uitgebreid
en flankerend wetenschappelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van de
uitvoering en de effecten tijdens en naar aanleiding van het project.  Af en toe was
er de mogelijkheid om vragen te stellen aan opdrachtgever en/of aan participanten
van het PBA-project over het verloop van het project en de uitkomst daarvan. Om
die reden is er sprake van een retrospectief onderzoek want een groot deel van de
dataverzameling heeft achteraf plaatsgevonden.
Timmerhuis (1997) hanteert in haar studie naar Human Resource-beleid in weten-

schapsorganisaties het volgende argument om te kiezen voor casestudies als

4        Hier is een opmerking op zijn plaats over de relatie tussen beleidsontwikkeling en besluitvorming.
Besluitvorming wordt vaak beschouwd als een nadrukkelijk te onderscheiden onderdeel van het
totale beleidsproces.   Dat zou impliceren dat participatieve beleidsontwikkeling of participatieve
beleidsanalyse niet hetzelfde is als participatieve besluitvorming. Volgens die zienswijze is besluit-
vorming het sluitstuk van een beleidsproces waarbij meestal sprake is van geinstitutionaliseerde,
politieke besluitvorming. In die zin kan het democratisch systeem worden opgevat als de institutio-
nalisering van burgerparticipatie in de uiteindelijke besluitvorming. In een breder perspectief op wat
besluitvorming is, is elke stap die leidt tot het verkennen, analyseren en verkleinen van beleidsmo-

gelijkheden een bijdrage aan of een vorm van besluitvorming. In die zin is beleidsontwikkeling
moeilijker scherp te onderscheiden van besluitvorming. Participatie in beleidsontwikkeling kan
volgens die zienswijze worden beschouwd als het vergroten van het democratisch gehalte van de
besluitvorming. Geinstitutionaliseerde participatie wordt aangevuld met participatie in de beleids-
voorbereiding.
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onderzoeksstrategie:  " de  situationele verwevenheid van HR-beleid in een concrete
organisatie roept de behoefte op aan dieptebeelden en aan het behoud van zicht
op samenhangen tussen het directe object en de context waarin het zich afspeelt" .
Volgens Timmerhuis lenen andere onderzoeksstrategieen dan casestudies zich
minder goed voor het inzichtelijk maken van processen in hun context. Zij onder-
bouwt dat door Yin' s definitie van casestudies weer te  geven: "A case study is an
empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life
context; when boundaries between phenomenon and context are not clearly
evident;  and in which multiple sources  of evidence  are  used"  (Yin, 1989:23). Dat
argument  is  ook van toepassing  in deze studie. Figuur 1.1 suggereert  dat  een

'juiste fit' tussen een PBA-traject en de beleidscontext rond dat traject mogelijk
een belangrijke verklaring is voor het succes van een PBA-traject. Om zicht te
krijgen op de inbedding van PBA-projecten (het object van studie) in beleidspro-
cessen (de context), ligt het voor de hand om een diepte-analyse uit te voeren in
de vorm van casestudies. Een en ander neemt niet weg dat we ons nadrukkelijk
bewust zijn van de beperkingen van deze studie: a) operationalisatie in de richting
van en ten behoeve van retrospectieve analyse en b) aan de hand van cases waar
we zelf toegang toe hadden en voldoende informatie over hadden.  Dit is zeker ook
een pragmatische keuze geweest, die samenhangt met de positie van de auteur als

praktijkonderzoeker.

1.7  Voorbereiding en uitvoering van het onderzoek

Het onderzoeksproces in een meervoudige casestudie kan schematisch worden
weergegeven (zie figuur  1.2).

a. Ontwikkeling conceptueel model
Ook in deze studie wordt eerst een conceptueel model ontwikkeld om cases te
beschrijven en te analyseren en om indicaties van mogelijke verbanden te vinden.
In hoofdstuk 2 wordt het conceptueel model nader beschreven. De componenten
voor het conceptueel model worden ontleend aan bestaande modellen voor be-
leidsanalyse, sturing en beleidsprocessen en aan het conceptueel model van Geurts
& Mayer (1996) waarin een eerste aanzet wordt gedaan om PBA-trajecten te
kunnen beschrijven en analyseren.
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uitvoering enketvoudige meervoudigeontwerp casestudies en interpretatie casestudie
C               'C               )   *    ,

1 eerste case  -
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, vergeluking
1 - cases
i selectie • analyse en rapportage

theorie-      *  ontwikkeling
V

aanpassing
theorie

ontwikkeling tweede case

- onderzoeks- _ - • dataverzameling    -
designs • analyse en rapportage

V

conclusies
t.a.v. beleid

-D· overige cases        -

Figuur 1.2:   Het onderzoeksproces in een meervoudige casestudie (ontleend aan Yin,
1994: 49).

b. Ontwikkeling onderzoeksontwerp
In hoofdstuk 3 is een onderzoeksdesign geconstrueerd. Dit leidt tot een protocol
voor de uitvoering van de casestudies, ofwel tot een logistiek van het onderzoeks-
proces waarin is aangegeven a) de aard van de te verzamelen data, b) de wijze
van dataverzameling, en c) de wijze waarop de verzamelde data kunnen of moeten
worden geinterpreteerd.

c. Caseselectie
In de probleemstelling moet duidelijk worden gemaakt of het gaat om 'cases op
zich' of cases als  'pars pro toto' (Swanbom,  1994: 325). Anders gezegd, moet er
kennis worden verzameld over een bepaalde case hier en nu of moeten 66n of
meer cases worden geselecteerd als steekproef, als pars pro toto uit een breder
domein waarover uitspraken kunnen worden gedaan? In deze studie is het laatste
het geval. Het is weliswaar ook het doel om verklarende uitspraken te doen over
de effectiviteit van individuele PBA-trajecten, maar dit staat in het licht van het
doel om in meer algemene zin uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van
PBA.  Vervolgens doet zich de vraag voor of kan worden volstaan met 66n case of

17



dat een aantal cases gekozen moet worden. Yin stelt dat de keuze voor 66n case
opportuun is  in een situatie als de volgende: " Wanneer   66n   of  meer   theoriein
zodanig gepreciseerd zijn dat concurreren<ie voorspellingen kunnen worden
afgeleid onder gespecificeerde condities,  en die condities zijn in een bepaald geval
gerealiseerd, dan zou het onderzoek van idn case kunnen volstaan om een theorie
te steunen Ofte weerleggen" (aangehaald in Swanborn, 1994: 326). Die situatie is
hier  niet van toepassing.  Er  is  nog geen sprake  van een uitgewerkte en onder-
bouwde theorie die zou kunnen worden ondersteund ofweerlegd. In de 'exploratie
van de toetsing',  die  in deze studie wordt uitgevoerd,   is  het van belang  om
verschillende cases nader te onderzoeken en met elkaar te vergelijken.

De volgende criteria in de selectie van cases worden onderscheiden (Swanborn,
1994: 332):
1.        minimalisering van variantie op veronderstelde oorzaken,
2.    maximalisering van variantie op veronderstelde oorzaken,
3.          minimalisering van variantie op gevolg(en),
4.    maximalisering van variantie op gevolg(en),
5.        selectie van cases in verschillende fasen van ontwikkeling
De werkwijzen 3 en 4 worden door Swanborn afgewezen: de procedures zijn niet
efficient omdat het moeilijk is vat te krijgen op het onderliggende gewicht van
diverse oorzaken: Werkwijze  1   staat in dienst van onderzoek  naar de betrouw-
baarheid van conclusies en gaat logisch vooraf aan werkwijze 2, waarin met name

de reikwijdte van de conclusies beproefd wordt. Gezien de fase waarin het onder-
zoek naar de effectiviteit van PBA zich bevindt, lijkt de (ook praktisch noodzake-

lijke keuze) voor werkwijze  1 zinvol. Minimalisering  van de variantie op veron-
derstelde oorzaken wordt in deze studie gerealiseerd doordat cases met de volgen-
de karakteristieken zijn geselecteerd.

a.    Vergelijkbare context
Dat de context  van de verschillende cases vergelijkbaar  is, kan worden
herleid uit tabel  1.1.  Er is nadrukkelijk gekozen voor publiek interorganisa-
tionele beleidskwesties waarin sprake is van horizontale machtsverhoudin-

gen.

5        In het geval van werkwijze 4 lijkt dat duidelijk. In het geval van werkwijze 3 worden bijvoorbeeld
enkel 'succes-stories' geselecteerd. Een dergelijk design is zwak omdat niet bekend is of wellicht
dezelfde veroorzakende condities ook bij de minder succesvolle cases optreden.
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b.    Vergelijkbare beleidsstrategieen
In alle gevallen gaat het om beleidsprocessen waarbij gekozen wordt voor
een participatiestrategie.

c.    Vergelijkbare behoeften
In elk van de onderzochte projecten bestond er bij de initiator (c.q. op-
drachtgever) de behoefte om te komen tot een aantal strategische scenario's.

In dit onderzoek zijn vier PBA-projecten geselecteerd en dus vier casestudies

uitgevoerd. Een en ander is in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1.2. Cases.

Projecttitel Opdrachtgever Doel Periode

"Recreatie 2020" Ministerie van LNV Het ontwikkelen van maart 1996-
een toekomstgerich- maart 1997
te beleidsvisie op
recreatie

"Regiovisie Justitie" Ministerie van Een toekomstgerich- december 1996-
Justitie te verkenning naar oktober 1997

visies op een zelf-
sturende regio

"Strategische visie Provincie Noord- Opzetten en uitvoe- februari 1998-
Milieu, Economie & Brabant ren van een strate- mei 1999
Ruimte" gisch debat over

milieu, economie en
ruimte

"Strategisch- Gemeente Breda Ontwikkelen strate- december  1996-
economische visie" gische visie op de juni 1998

Bredase economie

d. Uitvoering casestudies
Yin (1994) schrijft voor dat in geval van een meervoudige casestudie in eerste
instantie een of twee cases worden uitgevoerd. Op grond van de bevindingen
kunnen probleemstelling, onderzoeksontwerp en onderzoeksinstrumenten zo nodig
worden aangepast. Dat impliceert tevens dat volgens andere criteria cases kunnen

worden  geselecteerd.   In  deze   studie   is  allereerst  de casestudie Recreatie 2020
uitgevoerd. Aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst zijn interviews
uitgevoerd met personen die direct of indirect bij dat project betrokken zijn
geweest. De verzamelde gegevens zijn, samen met informatie uit relevante
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projectdocumenten, volgens een voorgeschreven stramien verwerkt tot een eerste
caserapportage. Deze vormde de basis voor de uiteindelijke casebeschrijving. Op
grond van deze eerste case zijn kleine aanpassingen aangebracht aan het onder-
zoeksontwerp, de vragenlijst en het voorgeschreven stramien voor rapportage.
Vervolgens zijn volgens dezelfde procedure vijf aanvullende casestudies uitge-
voerd. Bij nader inzien bleek  dat twee cases uiteindelijk niet pasten binnen  de
focus  van het onderzoek (zie tabel  1.1).  Er  werd niet tegemoet gekomen  aan het
geformuleerde criterium van caseselectie.

e.     Het formuleren van conclusies; werkwijze bij casevergelijking
In hoofdstuk 8 worden de verschillende cases met elkaar vergeleken. Dat zal
gebeuren aan de hand van een analysemodel dat in hoofdstuk 3 wordt beschreven.
Er worden meer generieke uitspraken gedaan over de effectiviteit van PBA-
projecten en de invloed daarop van de onderscheiden variabelen. Vervolgens zal
worden aangegeven hoe, gezien de ervaring met de vier cases, het gehanteerde
model handzaam is te maken om op grote schaal PBA-trajecten te evalueren.
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2  Het conceptueel model

2.1 Inleiding

In deze studie wordt een conceptueel model ontwikkeld aan de hand waarvan
PBA-trajecten kunnen worden beschreven en hun effectiviteit wordt verklaard. In
dit hoofdstuk worden de componenten aangeleverd voor een dergelijk conceptueel
model. Dat zal gebeuren in een aantal stappen, waama we de verschillende
componenten zullen integreren. Allereerst zal in paragraaf 2.2 aandacht worden
besteed aan verschillende vormen van participatieve beleidsanalyse: het pluralis-
tisch model, het kritisch model, het constructivistisch model en een strategisch
model (Mayer, 1997). Geurts & Mayer (1996) hebben het strategisch model als
uitgangspunt genomen om hun conceptueel model te formuleren voor het evalu-
eren van PBA-trajecten. Dit model zal in paragraaf 2.3 in hoofdlijnen worden
besproken. Dit conceptueel model heeft een aantal tekortkomingen. Wat ontbreekt
is een perspectief op beleidsprocessen en sturingsrelaties. PBA-trajecten vormen
onderdelen van beleidsprocessen. Om PBA-trajecten te beschrijven is een perspec-
tief nodig op het beleidsproces waarbinnen het PBA-traject wordt uitgevoerd. Er
zijn in de bestuurskunde verschillende reconstructiemodellen om beleidsprocessen
te beschouwen: het fasenmodel, het stromenmodel en het rondenmodel.  In para-
graaf 2.4 worden deze beschreven  en zal worden aangegeven  voor welk recon-

structieperspectief zal worden gekozen. Die keuze bepaalt mede de wijze waarop
de betreffende PBA-trajecten in relatie tot het beleidsproces worden beschreven:

als 66n fase of een opeenvolging van verschillende fasen in het beleidsproces, als
een stroom dan wel een combinatie van verschillende stromen of als een ronde of
een opeenvolging van verschillende ronden in het beleidsproces. Kortom, een
dergelijk perspectief helpt om het onderzoeksobject, een PBA-traject, te definie-
ren  en te plaatsen  in een context. Datzelfde geldt  voor het definieren  van  de

afhankelijke variabele effectiviteit. Een volgende aanvulling op het conceptueel
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model van Geurts & Mayer heeft te maken met de plaatsing van het beleidsproces
in een sturingscontext. Elk beleidsproces is ingebed in een bepaalde sturingscon-
text.  En ook hiervoor geldt dat er verschillende perspectieven of modellen zijn om

een sturingscontext te analyseren; bijvoorbeeld een hierarchisch model, een
marktconform model, een netwerkmodel en een contingent model van sturing.  De
beschrijving van verschillende sturingsmodellen zal plaatsvinden in paragraaf 2.5.
Een van deze sturingsmodellen wordt gekozen als perspectief om beleidsprocessen
in hun sturingscontext te beschouwen. Met deze bouwstenen wordt een aangepast
conceptueel model geschetst. Dit zal worden weergegeven in paragraaf 2.6. Op
basis van het conceptueel model zal in hoofdstuk 3 een onderzoeksdesign worden
ontwikkeld.

2.2  Modellen voor beleidsanalyse

Zoals in hoofdstuk 1 is geconstateerd, komt de ontwikkeling van participatieve
vormen van beleidsanalyse mede voort uit kritiek op de traditionele beleidsana-

lyse. Deze maakt zich volgens de critici 'schuldig' aan (1) scientisme, (2) decisio-
nisme, (3) beperkte bruikbaarheid, (4) gebrek aan multidisciplinariteit en (5) een
technocratisch en anti-democratisch karakter (Mayer, 1997). In tabel 2.1 wordt de

belangrijkste kritiek op TBA, en de reactie daarop vanuit PBA, samengevat.

Er ontstaan alternatieve vormen van beleidsanalyse die worden samengevat onder
de noemer PBA. Er is evenwel niet 66n uniform model van PBA. De volgende
modellen kunnen worden onderscheiden (Geurts & Mayer, 1996; Mayer,  1997)1
•      het pluralistische model (kritiek op het a-politieke karakter van TBA);
•        het kritische model (kritiek op het ondemocratische karakter van TBA);

1      Er zijn meerdere beschrijvingen van vormen van participatieve beleidsanalyse. Geurts & Mayer
(1996) noemen 'post-positivist policy analysis' (Kelly & Maynard Moody, 1993), 'Hermeneutic
Policy Analysis' (Dryzek, 1982, 1990), 'Argumentative Policy Analysis' (Fisher & Forrester,
1993) en 'Communicative Policy Analysis' (Geurts. 1993). Mayer (1997) verwijst in zijn beschrij-
ving van de vier modellen naar White (1994). Zij beschrijft drie modellen ('analytic discourse',
'critical discourse' en 'persuasive discourse') die in belangrijke mate corresponderen met respec-
tievelijk het pluralistische, kritische en strategische model zoals beschreven door Mayer. Volgens
Mayer (1997) speelt zijn vierde model (het constructivistische model) een impliciete rol in de drie
modellen van White, aangezien zij bij al haar modellen vertrekt vanuit de aanname dat kennis een
sociale constructie is.
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•        het constructivistische model (kritiek op de ontologische en epistemologische
grondslagen van TBA);

•    het strategische model (la'itiek op de top-down sturingsconceptie die aan
TBA ten grondslag ligt).

Deze modellen worden in het vervolg kort beschreven.

Tabel 2.1:  Kritiek op TBA en reactie vanuit PBA (naar Mayer, 1997: 33).

Kritiek op TBA Implicatie Reactie Vanuit PIJA

Scmntisme TBA is gebaseerd op de foutieve Participatie van leken met
assumptie dat alle kennis weten- ervaringskennis of andere

schappelijk is. bronnen van inzicht.

Decisionisme TBA neemt abusievelijk aan dat Participatie van netwerk-
besluitvorming rationeel en actoren.

top-down plaatsvindt.

Beperkte Resultaten van beleidsanalyse hebben Participatie van gebrui-
bruikbaarheid geen of geringe impact op beleids- kers van resultaten om

ontwikkeling. Er zijn communicatie- communicatie te ver-
problemen tussen beleidsanalisten en beteren en inzicht te
beleidsmakers/klanten. vergroten.

Geen Er is een gebrek aan wetenschap- Participatie van

interdisciplinariteit pelijke overeenstemming en samen- 'disagreeing' wetenschap-
werking in het begrijpen van beleids- pelijke experts uit
problemen. verschillende disciplines.

Technocratisch en Beleidsanalyse is het advies van Participatie van non-ex-
ondemocratisch experts voor andere experts. Stake- perts, leken, burgers,

holders en burgers hebben geen deel et cetera.
aan de analyse.

2.2.1 Het pluralistische model

Karakteristiek voor dit model is dat de politieke dimensie van beleidsanalyse
wordt benadrukt. Dat geschiedt vanuit de idee dat er sprake is van een begrensde
rationaliteit. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
rationaliteit (typerend voor TBA) enerzijds en politieke rationaliteit of'rationality-
in-practice' anderzijds. Pluralistische beleidsanalyse is een analyse waarin wordt

uitgegaan van de realiteit van politiek (onder)handelen en het sluiten van compro-
missen. In die zin benadrukt en versterkt het pluralistische model het democra-
tisch gehalte van beleidsontwikkeling en besluitvorming door belangenver-

tegenwoordiging een belangrijk aspect van de analyse te laten zijn. Dat betekent
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onder meer dat een beroep wordt gedaan op het politieke inlevingsvermogen van
de beleidsanalist. Het pluralistische model veronderstelt dat empirisch onderzoek
en analyse weliswaar kan leiden tot intersubjectieve kennis, maar onderkent
tevens de grenzen van het menselijk kennen. Aldus zoekt deze vorm van beleids-
analyse "an escape  route for scientific  uncertainty and subjectivism by  relying  on
a  probed  scientific  consensus  among  scientists  and  stakeholders"   (Mayer,  1991 .

38).

2.2.2 Het kritische model

Ook in beleidsanalyse volgens het kritische model staat participatie door belan-

gengroepen centraal. Het kritische model attaqueert het ideologische karakter van
het traditionele, rationele model en het conservatieve karakter van het pluralis-
tische model. Volgens de kritische beleidsanalist gaan deze modellen nog steeds

uit van (neo)positivistische methoden en ontkomen daardoor niet aan sciantisme
en technocatie. Dit heeft een belangrijk negatief effect op het democratisch

gehalte van maatschappelijke besluitvorming. In plaats van wetenschappelijke
rationaliteit wordt in dit model uitgegaan van communicatieve rationaliteit in een
"Herrschaftsfreie Dialog". Het belangrijkste doel van een beleidsanalyse  is  "the
design of a discourse on values,  replacing  instrumental rationality with preferen-
ces  and  ends  and a  genuine  challenge  to  the  status  quo...The  critical  model  (...)
promotes  participation for  empowerment  and for the  support  of the  less-represen-
ted groups in society" (Geurts & Mayer, 1996: 8).

2.2.3 Het constructivistische model

Net als in de voorgaande modellen wordt in het constructivistische model partici-
patie benadrukt, maar nu niet zozeer vanuit een streven naar pluriformiteit in
besluitvorming of de versterking van zwakkere groepen. Participatie volgt uit
ontologische en epistemologische overwegingen ten aanzien van de werkelijkheid.
Volgens het constructivisme is de werkelijkheid een sociale constructie. Kennis
kan enkel worden verkregen door een voortdurend proces van constructie van

opvattingen en betekenissen. Ook wetenschap is een sociale constructie. Dat
impliceert onder meer dat de grens tussen wetenschappelijke kennis en 'gewone'
kennis vervaagt. Beleidsanalyse is in feite een debat tussen verschillende perspec-
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tieven, wereldbeelden, opvattingen, et cetera. Rationaliteit wordt geproduceerd in
de interactie tussen vertegenwoordigers van deze verschillende perspectieven. De
beleidsanalist is dan ook geen expert maar een facilitator. Hij of zij maakt het
debat tussen de verschillende perspectieven mogelijk en ondersteunt dit.

2.2.4 Het strategische model

De opvattingen van de beleidsanalist die volgens het strategische model werkt,
zijn bovenal pragmatisch.  " Definitions  of reality  and  actions  are  valid  as  long  as
they  are functional for the  realisation of strategic  objectives  of the  key  actor  in a

policy network" (Geurts & Mayer, 1996: 8). De centrale actor (te beschouwen als
de klant van de beleidsanalist) maakt deel uit van een complex netwerk van
relaties en andere actoren. Volgens het strategische model vindt sturing plaats in
interorganisationele netwerken. PBA is in deze een strategie om win-win situaties
tussen strategische actoren te onderkennen, te ontwikkelen en te benutten. De

participanten in het netwerk zijn dus de belangrijkste strategische partijen.

Het strategische model wordt door Geurts & Mayer (1996) beschreven als een van

de vier varianten van beleidsanalyse waarbinnen panicipatie kan plaatsvinden.
Dat hoeft echter niet te betekenen dat het ten principale een model voor panicipa-
tieve beleidsanalyse is. Het karakteristieke van dit model is dat vanwege strategi-
sche overwegingen voor participatie kan worden gekozen. Vanuit strategische
overwegingen kan evenwel ook worden gekozen voor de uitvoering van een
beleidsanalyse waarin geen sprake is van participatie. Deze kant van het strategi-

sche model wordt door Geurts & Mayer (1996) niet of nauwelijks belicht. In die

zin wijkt het strategische model dus af van de andere modellen waarin argumenten
worden aangedragen voor participatie. Werkend vanuit de andere modellen zal
een beleidsanalist altijd op een bepaalde vorm van participatieve analyse uitko-
men. De beleidsanalist die werkt vanuit het strategische model zal dat soms wel
en soms niet doen. Welbeschouwd is de keuze voor participatie vanuit het kriti-
sche, pluralistische en constructivistische model principieelCop grond van norma-
tieve of ontologische/epistemologische argumenten) en vanuit het strategische
model is die keuze contingent (participatie is al dan niet opportuun, afhankelijk
van de context).
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De belangrijkste karakteristieken van TBA en de vier PBA-modellen worden in
tabel 2.2 samengevat.

Tabel 2.2:   Vijf modellen voor beleidsanalyse  (naar Mayer,  1997).

)Tudel Trnditi,ineel Pluratistiseh Krit ch CO[IltrULti- Strategist:h
i istisch

Ontologie Realist Kritisch Realist Zwak Zwak
realist (neo-Marxist) relativistisch relativistisch

Idealist Pragmaticus
(Habermas)

Epistemo- Neo-positivist Kritisch Inter- Inter- Retoriek

logie rationalist subjectivist subjectivist Overtuigend
Rationaliteit Technisch Begrensde Communica- Multiple Non-rationali-

instrumentele rationaliteit tieve rationali- rationaliteiten teit/multiple
rationaliteit Politieke teit rationaliteiten

rationaliteit

Stijt van be- Expert stijl 1. Meerdere Discours van- Dialectiek Strategisch
leidsanatyse belangen uit kritische Hermeneutiek proces;

2. Analyse argumentatie ontwikkeling
vanuit deel- van win-win
belangen situaties
('advocacy')

Auteurs Comte, We- Popper, Frankfurter Kuhn, Weick, Kingdon,
ber Cook, Schule, Latour, Guba March and

Lindblom, Habermas, & Lincoln, Olsen, Heclo,
Wildavski, Fisher, Jennings, Hanf &
Toulmin, Hawkesworth, Sabatier Scharpf
Dunn DeLeon

Consensus en Waarheid is 1. Getoetste Waarheid als Consensus Consensus
waarheid onafhankelijk wetenschap- consensus en tussen (win-win)

van consensus pelijke con- op basis van verschillende tussen ver-
sensus communicatie interpretatie- schillende

2. Consensus systemen; strategische
tussen (speci- consensus is actoren

ale) belangen nooit defini-
tief

Participatie Participatie is Wetenschap- Burgers, le- Mensen nnet Strategische
niet war- pers,  elites en ken, mensen verschillende actoren

schijnlijk belangengroe- beinvloed perspectieven,
pen door beslis- ervaringen

singen
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2.2.5 Conclusie

Trajecten van participatieve beleidsanalyse kunnen vanuit elk van de genoemde
perspectieven worden opgezet. Geurts & Mayer (1996) hebben het strategische
model als uitgangspunt genomen voor het formuleren van een conceptueel model
voor de beschrijving, opzet, uitvoering en evaluatie van PBA-trajecten.  Een  van
de belangrijkste karakteristieken van het strategische model is het feit dat de
initiator c.q. de klant van de beleidsanalist de "key actor" in PBA-trajecten is
(Geurts & Mayer, 1996: 8); dit in tegenstelling tot de andere beleidsanalytische
modellen waarin de 'burger'  of de 'participant' telkens centraal staat.  In de PBA-
trajecten die in deze studie zullen worden beschreven, speelt de opdrachtgever
telkens een nadrukkelijke  rol. Een opdrachtgever kiest om bepaalde redenen  al
dan niet voor participatie.  In de cases zullen de strategische motieven hiervoor
worden gereconstrueerd. Dat maakt het voor de hand liggend om het strategische
model te gebruiken als vertrekpunt bij de analyse van deze PBA-trajecten, en het
conceptueel model van Geurts en Mayer als basis te gebruiken voor een nader te
ontwikkelen beschrijvings- en verklaringsmodel. Een ander argument om te
kiezen voor het strategisch model komt voort uit de keuze om beleidsprocessen te

begrijpen vanuit de netwerktheorie van organisaties. Beleidsprocessen kunnen
worden gezien als interactieprocessen waarin organisaties (waaronder overheden)
met elkaar in onderhandeling en interactie treden en waarin alle partijen strategi-
sche zetten doen om elkaar zodanig te beinvloeden dat de resulterende beleidspro-
gramma's zoveel mogelijk overeenstemmen met de belangen van de meespreken-
de partijen. In een strategisch model is interactie tussen partijen een poging van
alle partijen om sturende invloed op elkaar uit te oefenen. Zoals we verderop

laten zien, past deze manier van denken ook bij modeme bestuurskundige theorie-
en over de manier waarop een overheid als initiator van participatief beleid haar
keuze en gedrag zal bepalen. Daar wordt participatie gezien als 66n strategie voor
sturing  door de overheid. Deze studie gaat over deze vorm van overheidssturing.
Waar het model van Geurts & Mayer (1996) evenwel niet expliciet op ingaat is de
uitdieping van strategisch handelen naar aanleiding van een vraag als "onder
welke omstandigheden  is een participatietraject  een passend stuurmiddel?"  Als
tussenconclusie kan gelden dat de strategische benadering van PBA relevant is
voor het beschouwen van PBA-overheidsinitiatieven, maar er is al veel theorie die
meehelpt te verklaren wanneer een overheid hiermee succes zal hebben. Deze
aanvulling op het conceptueel model zal plaatsvinden in paragraaf 2.4 nadat in
paragraaf 2.3 eerst het model van Geurts & Mayer (1996) wordt beschreven.
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2.3 Een eerste aanzet tot een conceptueel model

In deze paragraafzal het model van Geurts & Mayer worden beschreven.  Op een
aantal punten zal worden aangegeven wat de beperkingen van het model zijn en
wordt een voorschot genomen op de wijze waarop het zal worden geamendeerd.
Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag of bepaalde PBA-projecten
effectief zijn geweest, is het van belang om deze projecten goed te beschrijven en

te analyseren. Het model schrijft als het ware voor ten aanzien van welke variabe-
len of clusters van variabelen informatie moet worden verzameld. Daarmee

impliceert het conceptueel model een aantal mogelijke verbanden tussen context,
ontwerp en effecten.

De volgende componenten worden onderscheiden in het conceptueel model van
Geurts & Mayer (1996):
a.    Algemene en specifieke contextvariabelen.

Het betreft hier de politiek-bestuurlijke verhoudingen die het betreffende
beleidsterrein kenmerken en een aantal specifieke kenmerken, die betrekking
hebben op de cognitieve, inhoudelijke complexiteit van de beleidskwestie.

b.     De strategische orientatie, positie en behoeften van de initiator.
Hier gaat het om de redenen van de initiator om een PBA-traject te starten,
zijn strategische behoeften aan kennis en zijn positie ten opzichte van partij-
en en actoren in het betreffende beleidsproces en beleidsnetwerk.

c.          Het ontwerp van PBA-trajecten.
Het gaat hier om te nemen stappen, te selecteren deelnemers, te gebruiken

methoden, en de stijl van de begeleiding. Kortom, welke ontwerpbeslissin-
gen worden genomen?

In het vervolg worden deze componenten nader beschreven. Geurts & Mayer
bespreken hun model vooral in ontwerptermen (zie bijvoorbeeld onder  c.).   In
onderstaan(le beschrijving zullen de begrippen worden gehanteerd, zoals Geurts

& Mayer die beschrijven. Vervolgens zullen ze worden geherinterpreteerd zodat

ze geschikt zijn voor het doel van dit onderzoek, namelijk de verklaring van
effectiviteit.
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2.3.1 Context

Geurts & Mayer beschrijven een aantal algemene en een aantal specifieke
contextvariabelen. De algemene contextkarakteristieken hebben met name betrek-

king op de nationaal politiek-bestuurlijke verhoudingen, op het betreffende

beleidsterrein en op de beleidsstijl van de initiator:
•   de nationaal-politieke cultuur. Deze variabele is met name van belang

wanneer er sprake is van internationaal vergelijkend onderzoek. In het ene
land zal men meer geneigd zijn om op participatieve wijze beleid te ontwik-
kelen dan in een ander land. Dit bepaalt mede de keuze voor een (participa-
tieve) beleidsstrategie en de effectiviteit daarvan,

•      de politiek-bestuurlijke veranderingen. Wanneer er op een bepaald beleids-
terrein sprake is van belangrijke politiek-bestuurlijke veranderingen dan zal
dat mede de keuze voor een bepaalde beleidsstrategie bepalen,

•       de beleidsstijl. Het gaat dan om de beleidsstijl van de initiator en de beleids-
stijl die 'dominant' is binnen de betreffende beleidssector, dus de stijl die in
de voorgaande periode is gehanteerd, de stijl die 'te verwachten' valt van de
initiator. Dit zal mede van invloed zijn op de (al dan niet) participatieve
strategie die een initiator zal kiezen.

De specifieke contextvariabelen hebben betrekking op een aantal inhoudelijke
kenmerken van de voorliggende beleidskwestie:
•       de kennis-inhoudelijke component van beleidskwesties (welke kennisaspec-

ten zijn er te onderscheiden aan de betreffende beleidskwestie?);
•       processen en procedures met betrekking tot besluitvorming (op welke wijze

vindt besluitvorming 'normaal gesproken' plaats op het betreffende beleids-

veld?);
•       de wijze waarop beleidsnetwerken aangestuurd worden (welke instrumenten

staan de initiator ter beschikking om netwerkactoren aan te sturen?).

2.3.2   Positie en behoeften van de initiator

De keus om een PBA-traject in gang te zetten is in eerste instantie afhankelijk van
"the  initiator's  strategic  position  (...)  and  the  initiator's  orientation  towards  a
panicipatory style ofdevelopment" (Geurts & Mayer,  1996:  15).  In het vaststellen
wat de 'strategic needs' van een initiator van beleidsanalyse zijn, worden de speci-

fieke contextkarakteristieken (kennis-inhoudelijke aspecten, proces- en netwerkka-
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rakteristieken; zie paragraaf 2.3.1) nader geanalyseerd. Geurts & Mayer stellen
dat ten aanzien van deze variabelen sprake is van zeven dimensies van complexi-
teit:

•       diversiteit: veel partijen of elementen spelen een rol,
• controversiteit: polariteit van waarden en doelen,
• onzekerheid: gebrek aan kennis over de toekomst,
• legitimiteit: gebrek aan steun of toegang tot informatie, processen en posi-

ties,
• dynamiek: snelle veranderingen in informatie, processen en posities,
• fragmentatie: verspreiding of versnippering van informatie, processen en

posities,
• interdependenties: sterke en complexe interacties.
Anders gezegd: elk van deze zeven dimensies heeft een andere impact op de drie
belangrijkste problemen die een initiator moet zien op te lossen:

•           hoe ga ik om met de kennis-inhoudelijke aspecten van het probleem (c. q.  het
probleem van de cognitieve orientatie),

•  hoe kom ik tot (beleids)beslissingen ten aanzien van het betreffende
beleidsprobleem (c.q. het probleem van de procesmatige orientatie),

•    hoe onderhoud en beinvloed ik de relaties in het beleidsnetwerk (c.q. het
probleem van de netwerk-gerichte ori8ntatie)?

In tabel 2.3 worden deze ori8ntatieproblemen afgezet tegen de zeven dimensies
van complexiteit. In totaal worden 21 verschillende strategische orientatieproble-
men geordend die de aanleiding kunnen vormen voor de sturende actor om een
PBA-traject te inititren. Op basis daarvan wordt een (participatie)strategie  geko-
zen. De volgende zeven participatiestrategie8n kunnen worden onderscheiden
(Geurts & Mayer, 1996):
•      consulteren: het genereren van beleidsrelevante informatie,
•      onderhandelen: het doorbreken van impasses, bewerkstelligen van compro-

missen, overeenstemming of consensus,
• anticiperen: verkennen en uitwerken van mogelijke toekomsten,
•     informeren en overtuigen: acceptatie bewerkstelligen, steun, democratie,
• transformeren: bewerkstelligen van flexibiliteit en leervermogen,
•      coOrdineren: op elkaar afstemmen van kennis, doelen en middelen,
• samenwerken: samenwerkingsactiviteiten, projecten, acties, initiatieven.
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Tabel  2.3:   Strategische  oriintatieproblemen  (Geurts  &  Mayer,  1996).

kennis proces netwerk

diversiteit Het probleem bestaat Veel mogelijke strategi- Complexe institutione-
uit veel elementen sche alternatieven le context. Veel stake-

holders in het spel

controver- Conflicterende waar- Belangen en perspectie- Netwerk wordt
siteit den en normen spe- ven van actoren/coalities gekarakteriseerd door

len een belangrijke zijn moeilijk te integreren gepolariseerde coali-
rol in de probleemde- tie, conflicterende
finitie relaties en competitie

onzeker- De context van het Consequenties van strate- Het toekomstig
heid probleem wordt be- gische besluiten is onze- functioneren van het

paald door onbeken- ker netwerk is onzeker

de toekomstige ont-
wikkelingen

legitimiteit Informatie en kennis Toegang tot arena van Het netwerk is niet
is ontoegankelijk beleids- en besluitvor- representatief voor de
voor  leken en buiten-        ming  is niet evenwichtig. belangen die in het
staanders Belangrijke (nieuwe) spel zijn. Bepaalde

stakeholders zijn buiten- actoren hebben geen
gesloten toegang tot het net-

werk

dynamiek Kennishuishouding, Er zijn veel feedbackrela- Externe veranderingen
probleemdefinities en    ties in het beleidsontwik- leiden tot veranderin-
oplossingen verande- kelingsproces. Er is spra- gen in het netwerk.
ren snel; nieuwe in- ke van snelle veranderin- Sommige groepen
formatie maakt actie gen in beleid, doelen, worden buitengeslo-
noodzakelijk programma' s, instrumen- ten, sommige worden

ten toegelaten, nieuwe
coalities worden
gevormd, relaties
veranderen van con-
flict en competitie
naar samenwerking
en vice versa.

fragmen- Kennis is verspreid Macht en autoriteit is ver- Bronnen en middelen
tatie over veel relevante spreid over vele niveaus zijn wijd verspreid

disciplines. Inter- en organen.  Er is geen over vele organisaties
disciplinariteit is 'single decision making
moeilijk te realiseren authority'

onderlinge Sterke en belangrijke Veel actoren beschikken Actoren hebben elkaar
afhanke- relaties tussen ver- over een deel van het nodig om doelen te
lijkheid schillende beleidspro- probleemoplossend realiseren of eigen of

blemen en -velden vermogen gemeenschappelijke
belangen te
optimaliseren
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In tabel 2.4 worden de verschillende participatiestrategieen afgezet tegen de
onderliggende problemen van de initiatoren. Dit levert een zoektabel op, waarin
is aangegeven op welke doelen bij PBA-trajecten de nadruk ligt of kan liggen.
Aan de hand van deze tabel kan volgens Geurts & Mayer worden geanalyseerd
welke participatiestrategie het meest voor de hand liggend is.

Wanneer de beleidskwestie aan de hand van deze tabellen is beschreven en
ontleed, kan volgens Geurts & Mayer een inschatting worden gemaakt van de
strategische positie van de beleidsactor. De feitelijke positie bepaalt namelijk in
belangrijke mate de te ondernemen beleidsstrategie van de initiator. Het gaat om
de vraag of, en zo ja op welke wijze, PBA een bijdrage kan leveren aan het
beleidsproces.

Commentaar
Geurts & Mayer maken niet duidelijk hoe nu precies op grond van de contextana-

lyse een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde beleidsstrategie. Bij nadere
beschouwing zou uit de verschillende tabellen kunnen worden afgeleid dat er
sprake is van een correspondentie tussen de respectievelijke vormen van com-
plexiteit enerzijds en participatiestrategietn anderzijds (b.v. tussen diversiteit en
consulteren, en tussen controversiteit en onderhandelen, et cetera). Geurts   &

Mayer maken die correspondentie evenwel nergens expliciet. In de vertaling van
context naar beleidsstrategie staan zij niet stil bij het feit dat bestuurlijke of
politieke overwegingen een belangrijke rol spelen. In het ontwikkelen van een
aangepaste versie van een conceptueel model zal met name hier veel aandacht aan
worden besteed. Zoals in hoofdstuk 1 reeds is opgemerkt gaat het dan om een
verbijzondering van het meer generieke model van Geurts & Mayer (1996), zodat
het kan worden gebruikt in het beschrijven en analyseren van PBA-trajecten in het
publieke domein.
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Tabel 2.4:  Participatieve  strategieen  voor  kennis-,  proces-  en netwerkmanagement
(Geurts & Mayer, 1996).

kennismanagement procesmanagement netwcrk-
managentent

consulteren Probleem-identifica- Optie-identificatie Stakeholder-
tie/structurering; en -selectie; wat analyse; welke zijn
wat weten p. van zou gedaan kunnen de stakeholders en
probleemstructuur? worden volgens p.? hoe beoordelen p.

beleidsopties?

onderhandelen Waarde-explicite- Overtuiging/ Onderhandeling;
ring; wat weten p. onderhandeling; in welke mate zou-
van elkaars waarden, welk niveau van den p. zich in
belangen? consensus kunnen p. netwerken willen

bereiken? commiteren?

anticiperen Vooruitzichten; wat Strategie-testing; Ontwikkeling en
zijn toekomst- wat kunnen p. doen evaluatie van
perspectieven van p.? om toekomst te netwerken; hoe

creeren of daarop te kunnen en zullen
anticiperen? netwerken in de toe-

komst functioneren?

informeren en Educatie/informatie; Expliciteren van Verbreden netwer-
overtuigen tot welke informatie informatie-vraag; ken; hoe kunnen p.

zouden p. beter toe- welke behoefte van beter toegang krij-
gang moeten hebben? p. is relevant in gen tot netwerken?

democratische
besluitvorming?

transformeren Zoeken; welke Leren; welke nieu- Netwerk-
kenniskloven kunnen we beleidsbenade- transformatie;
worden geidentifi- ringen zouden hoe kunnen net-
ceerd? kunnen worden werkrelaties worden

verkend? georganiseerd?

coi, rdineren Interdisciplinaire Coijrdinatie; Coifrdinatie;
samenwerking; welke formele auto- hoe kunnen p. in
welke interd. samen- riteiten zouden p. netwerken het
werking zou tot stand moeten gebruik van midde-
moeten komen? coordineren? len afstemmen?

samenwerken Verbreding context; Co-productie; Co-productie;
wat is de relatie met welke gedeelde welke nieuwe ini-
andere beleidsproble- verantwoordelijk- tiatieven en acties
men of -velden? heid  zouden p. kunnen netwerken

kunnen bewerk- ontwikkelen?
stelligen?
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2.3.3 Ontwerp

Een gekozen beleidsstrategie moet worden uitgewerkt in een set van instrumenten
en processen ten behoeve van een participatieve beleidsanalyse die uiteindelijk
moet uitmonden in een constructieve bijdrage aan de oplossing van een bepaalde
beleidskwestie. Dat betekent dat in het organiseren van PBA-trajecten vele
ontwerpbeslissingen moeten worden genomen ten aanzien van planning, aantal
participanten, onderwerpen, instrumenten, et cetera. De effectiviteit van een
PBA-traject wordt niet enkel bepaald door de meest in het oog springende
methodische toepassing (b.v. een spelsimulatie, een scenario-workshop) maar
door een combinatie van instrumenten en processen (Geurts & Mayer,  1996: 25).
Verondersteld mag worden dat de effectiviteit mede wordt bepaald door het aantal
deelnemers, hun status (individueel en als groep), bevoegdheden, de methoden die
hen in staat stellen met elkaar te communiceren, de rol en kwaliteit van de begel-
eider van de groep, et cetera. Er kunnen vijf clusters van ontwerpvariabelen
worden onderscheiden:
•      de aard van het arrangement;
•     de procedures: de 'overall' structuur van het traject en de aard en omvang

van de groep participanten;
•       het beoogde eindproduct (varierend van 'nieuw gedrag', rapport, convenant

tot strategische alliantie);
•      de gebruikte ondersteunende methoden en technieken;
•      de aard en kwaliteit van de begeleiding.
In het vervolg zullen deze ontwerpparameters voor PBA-trajecten nader worden
beschreven.

a. Arrangement
Er wordt onderscheid gemaakt tussen institutionele versus adhoc, formele versus
informele en open versus gesloten arrangementen (Geurts & Mayer,   1996:  26).

Institutioneel versus ad hoc
PBA-trajecten kunnen plaatsvinden binnen reeds bestaande of geinstitutionaliseer-
de  vormen van overleg. Deze kunnen overigens  al  dan niet participatief  van
karakter zijn. In beleidsnetwerken kunnen actoren geinstitutionaliseerde arran-
gementen ontwikkelen om bepaalde issues, al dan niet participatief, te behandelen.
In andere gevallen is er sprake van meer tijdelijke arrangementen, speciaal in het
leven geroepen ten behoeve van een bepaalde beleidskwestie of een specifiek
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onderdeel in een beleidsproces. Typisch participatieve arrangementen zijn plat-
forms binnen of tussen organisaties, klankbordgroepen, adviesraden, consumen-

tenpanels, et cetera.
Gebruik maken van bestaande arrangementen schept verwachtingen, legt
beperkingen  op (de activiteiten moeten enigszins  in  lijn  zijn  met de 'reguliere'
activiteiten van het betreffende gremium), maar tevens kan het het succes vergro-
ten. De impact van de resultaten van een participatief traject waaraan een geinsti-
tutionaliseerd forum een belangrijke bijdrage heeft geleverd zou wel eens groter
kunnen zijn dan wanneer de groep deelnemers als het ware een ad hoc werkgroep
heeft gevormd.

Formeel versus informeel
Wanneer gebruik wordt gemaakt van bestaande vormen van overleg en wanneer

daarbinnen ook nog eens sprake is van specifieke vormen van formele besluitvor-
ming kan dat een belangrijke invloed hebben op de wijze waarop een participatief
traject wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Vaak wordt in PBA-trajecten evenwel

gebruikgemaakt van groepen deelnemers die geen gezamenlijke besluitvormende

bevoegdheid hebben. De keuze van deelnemers is voor een belangrijk deel af-
hankelijk van het doel van hun bijdrage aan het beleidsproces.
Open versus gesloten
Deelname kan open staan voor iedereen die daarvoor in aanmerking wil komen.
In dat geval is er sprake van een open arrangement. Veelal worden deelnemers
evenwel zorgvuldig geselecteerd en uitgenodigd. In dat geval is er sprake van een
gesloten arrangement.

De verschillende karakteristieken of invalshoeken om het arrangement te beschrij-
ven interfereren vaak met elkaar. Zo zal bijvoorbeeld een formeel arrangement
altijd een gesloten arrangement zijn en zo zal een ad hoc arrangement vrijwel
zeker geen formele beslissingsbevoegdheid hebben.

b. Procedures
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 'overall' structuur van het PBA-traject
en de aard en omvang van de groep participanten (Geurts & Mayer, 1996: 27).

Projectstructuur
De projectstructuur is de opeenvolging van verschillende activiteiten, gebeurtenis-
sen, stappen en dergelijke die participanten aan een project doorlopen om te
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komen tot het beoogde resultaat (Geurts & Mayer, 1996: 27). Een goede 'timing'
is onontbeerlijk, zowel in het starten van het traject, het 'verspreiden' van activi-
teiten over de tijd als in het eindigen van het traject. Geurts & Mayer geven
verder geen typering van soorten projectstructuren.

Participanten
Een bijzonder belangrijke keuze die moet worden gemaakt is het vaststellen wie
gaat deelnemen aan een participatief traject. De uiteindelijke keuze is onder meer
afhankelijk van het beoogde doel van het traject.

1.         De volgende typen deelnemers kunnen worden onderscheiden2:

-      zij die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van beleid;
-      zij die verantwoordelijk zijn voor implementatie, uitvoering en (even-

tueel) handhaving van het beleid;
-            zij   die   in de praktijk worden geconfronteerd   met het beleid, ofwel

vertegenwoordigers van de doelgroep(en) van het beleid in ontwikke-
ling.

2.          Een  andere  invalshoek  om  participanten  te  typeren  is  naar type expertise:
zijn deelnemers experts of leken op het betreffende beleidsterrein?

3.        Daarnaast   is de reden voor deelname van belang:   participanten  kunnen
deelnemen om eenzijdig een bijdrage te leveren aan het beleidsproces. Daar-
naast kan deelname opportuun zijn om zelf informatie te vergaren over
mogelijke ontwikkelingen ten aanzien van de betreffende beleidskwestie.

4.    De volgende groepskarakteristieken kunnen van belang zijn:
-        Is er sprake van een grote of kleine groep?
-        Is er sprake van een homogene of heterogene groep?
-    Is er sprake van (relatieve) verschillen ten aanzien van (1) kennis,

(2) belangen of (3) autoriteit?

2       Geurts & Mayer (1996: 27) maken onderscheid tussen burgers, consumenten, belangengroepen,
stakeholders, wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, politici, et cetera. Het bezwaarlijke
van deze inventarisatie is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen participanten in termen van
rollen, posities of functies. Mayer (1997) geeft een andere, meer functionele indeling: 1) zij die
betrokken zijn bij ontwikkeling, implementatie en gebruik van beleid, 2) zij die 'profiteren' van
beleid,  3)  zij  die  het

'
slachtoffer'  zijn  van het beleid  en  4) de virtuele stakeholders. Het probleem

van deze indeling is dat niet altij d op voorhand (op het moment dat het PBA-traject ontworpen moet
worden) het onderscheid tussen 'profiteurs' en 'slachtoffers' duidelijk zal zijn. In de hier gepresen-
teerde indeling wordt dit onderscheid dan ook vermeden.
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5.        Vervolgens  is het van belang om te kijken naar de aard van de participatie.
Van welke vorm van 'vertegenwoordiging' is sprake: (1) kennis en
expertise, (2) belangenvertegenwoordiging, (3) vertegenwoordiging op basis

van ervaring of (4) deelname als democratische vertegenwoordiging in het
geval van besluitvorming?

6.    Tot slot kan iets gezegd worden over de wijze waarop de communicatie in
tijd  plaatsvindt.  Is deze synchroon of asynchroon (ofwel communiceren de
participanten op hetzelfde moment met elkaar of niet) en vindt deze plaats op
een of meerdere lokaties?

c. Formeel product
Het betreft hier de beslissing in welke vorm, in welk format het beoogde eind-
resultaat wordt gegoten. Het kan gaan om een gedragsverandering (zoals consen-

sus, samenwerking, nieuw gedrag, nieuwe attitudes, et cetera) maar ook om een
meer 'gematerialiseerde' vorm van een eindproduct (zoals een rapport, een
convenant  of een strategische alliantie).

d. Beleidsanalytische methoden en technieken
Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om trajecten een
participatief karakter te geven en om communicatie tussen participanten te onder-

steunen. Bijeenkomsten kunnen sterk varitren in de mate waarin ze zijn gestructu-
reerd. Mayer (1996) heeft een inventarisatie gemaakt van verschillende vormen
die de afgelopen decennia zijn toegepast: hearings, publieke debatten,

' science

courts', et cetera.  Als meer gestructureerde en analytische benaderingen onder-
scheidt hij beleidsexercities en scenarioworkshops3.

e.    Begeleiding en ondersteuning
Het gebruik van interactieve instrumenten en methodieken heeft pas echt kans van
slagen wanneer de kwaliteit van de begeleiding is gewaarborgd (Geurts & Mayer,

1996). De volgende vragen en keuzen met betrekking  tot de facilitatie  van  een

groepsproces zijn van belang (zie ook Mayer, 1997: 257):

3          Geurts & Mayer (1996) noemen als mogelijke methoden en technieken (a) de reguliere vergadering,
(b) een brainstormsessie, (c) scenario-workshop, (d) gaming/simulation, (e) participatieve systeem-
dynamica en (f) sessies waarin gebruik wordt gemaakt van Group Decision Support Systems.
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•       Is de agenda open of gesloten?
•       Is de facilitator sterk sturend of volgt hij of zij de groepsdynamiek?
•       Is de facilitator een procesbegeleider of een inhoudelijk expert?

2.3.4 Conclusies

In het voorgaande is het conceptueel model van Geurts & Mayer (1996) beschre-
ven en voorzien van een aantal kanttekeningen. De rode draad in deze kantteke-
ningen is de constatering dat het conceptueel model van Geurts & Mayer onvolle-
dig is (zo is het bijvoorbeeld onduidelijk hoe de overgang wordt gemaakt van
'behoeften' naar 'strategie8n'). Het kent een veelheid aan variabelen waarvan niet
altijd even duidelijk is hoe die met elkaar samenhangen.
Daarnaast moet het model nog op twee punten nader doordacht worden om het
relevant te maken voor het verklaren van effectiviteit van PBA-trajecten. Het
betreft a) het plaatsen van een PBA-traject in een beleidscontext en b) het begrip
effectiviteit.
Geurts & Mayer (1996: 25) omschrijven een PBA-traject als "consisting of an
interlinked set of tools, recipes and processes for participatory policy analysis
aimed at a well-defined contribution to the resolution of a policy issue of an
initiating actor".  Zij zijn zich er weliswaar van bewust dat PBA-trajecten niet in
een vacuum plaatsvinden en geven een aantal begrippen om de context te beschrij-
ven, maar vanuit de bestuurskundige literatuur kan nauwkeuriger worden om-
schreven hoe PBA meestal maar 66n van de vele manieren is waarop overheden
en andere partijen in een beleidsarena met elkaar in interactie zijn. Een PBA-
traject is een (tijdelijk) hulpmiddel binnen een beleidsproces om bestaande interac-
ties beter te laten verlopen en/of om nieuwe interacties aan te gaan.  In de volgen-
de paragraaf zal een aantal bestuurskundige modellen om beleidsprocessen te

beschrijven de revue passeren. Zoals zal blijken, helpt vooral het rondenmodel
om de relatieve positie van een PBA-traject in het geheel van beleidsactiviteiten
te bepalen (zie verder paragraaf 2.4.4).

Het effectiviteitsbegrip dat Geurts & Mayer (1996) hanteren, verdient eveneens
nadere doordenking. In hun definitie van PBA zit impliciet een opvatting besloten
over effectiviteit. Zij stellen immers dat PBA er op is gericht "to improve the
problem solving capacity of the individual stakeholder and the policy network as
a whole" (zie ook paragraaf 1.3). Het begrip 'problem solving capacity' lijkt erg
breed en meer verwant aan de constructivistische of kritische benadering van
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beleidsanalyse dan aan de strategische benadering van waaruit Geurts & Mayer
redeneren. Zij laten de exclusieve beperking tot 'problem solving capacity'
verderop  in hun betoog  dan  ook  los.  Uit de eerder besproken tabellen 2.3  en  2.4

blijkt het volgende:
•     PBA kan blijkbaar ingezet worden voor (een combinatie van) minstens 21

verschillende doelstellingen (tabel 2.4).
•       Welke doelstellingen worden gekozen, hangt (mede) af van de strategische

orientatieproblemen van de sturende actor om een PBA-traject te initieren
(tabel 2.3).

Vanuit het strategisch perspectief kan effectiviteit van een PBA-traject dus worden

gedefinieerd als de mate waarin een traject er in slaagt de doelen die aan het begin
van het traject worden geformuleerd ook inderdaad te realiseren. Maar wanneer

is er sprake van doelbereiking en over wiens doelbereiking gaat het? In hoofdstuk
3  komen we daarop terug.
Tot slot kan worden geconstateerd dat PBA-trajecten als onderdeel van beleids-

processen, weer plaatsvinden in een bepaalde sturingsconstellatie. Ook deze
sturingsconstellatie kan vanuit verschillende perspectieven worden beschreven. In

paragraaf 2.5 wordt een aantal sturingsmodellen beschreven. In paragraaf 2.6
zullen de contouren worden geschetst van een aangepast conceptueel model
waarin perspectieven op beleidsprocessen en sturing worden geintegreerd in het
model van Geurts & Mayer.

2.4  Modellen om beleidsprocessen te beschrijven

Om inzicht te verwerven in het verloop van beleidsprocessen, moet de onderzoe-
ker een reconstructie van de werkelijkheid maken. De manier waarop beleidspro-
cessen in kaart worden gebracht wordt gestuurd door veronderstellingen over de
verschijningsvorm  van deze processen. Of zoals Teisman  (1993:   18)  het  ver-
woordt:   " Wat de onderzoeker ziet, hangt at' van  hoe  hil  kOkt". Teisman onder-
scheidt drie methoden om beleidsprocessen te reconstrueren: het fasenmodel,  het
stromenmodel  en het rondenmodel. Deze modellen worden  in het vervolg kort
beschreven. Daarbij wordt in belangrijke mate gebruikgemaakt van teksten van
Teisman.
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2.4.1 Fasenmodel

Het fasenmodel gaat uit van de veronderstelling dat beleidsprocessen zijn
opgebouwd rondom een centraal besluit. Een beleidsproces wordt omschreven als
"  de   opeenvolging   van   verschillende   toestanden   in   het   voorbereiden,   bepalen,

uitvoeren,  evaluerenenbijsturenvan beleid" gloogerwerf, 1982: 57). Beleidspro-
cessen worden dus gezien alsof zij zouden verlopen in een aantal elkaar opvolgen-
de fasen. Deze zienswijze impliceert onder meer dat de onderzoeker voor de
verschillende fasen tot een specifieke theorievorming wil komen. Per fase maakt
de onderzoeker gebruik van passende concepten. Een andere belangrijke karakte-
ristiek van dit perspectief is de aanname dat beleidsactiviteiten worden vormge-
geven vanuit een centraal punt: de beleidsbepaler. Deze stelt vast wat beleid is, er
zijn bepaalde beleidsdoeleinden en er moet worden gezocht naar mogelijkheden
en middelen om deze te realiseren.

Externe uitspraak Externe lobby naar Reactie extemen
en consulatie Kabinet en Kamer in vorrn steun of hindermacht

dillil

A...m- i           7-          L.          I            *8*m,IR
Effecten

 1/9/:      'r - .4 -' st-'S  /        8%*.:*al           jal.:-,        r. .1.1:.'-2.-Iraill"'11"W           -- -I .'.,1

Voorbereiding Bepaling beleid Uitvoering

T
.<

Besluitvorming geformeerd rondom besluit centrale actor

Figuur 2.1.     Hetfasenmodel   (Teisman,  1995

De belangrijkste kritiek op het fasenmodel is niet zozeer de vaststelling dat in de
praktijk beleidsprocessen niet gefaseerd verlopen. Dan nog kan het zinvol zijn om
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beleidsprocessen als zodanig te ontleden. Meer fundamentele kritiek is gericht op
de veronderstelde dominante rol van de beleidsbepaler. Deze kritiek vormt de
kiem  voor een alternatief model, het stromenmodel.

2.4.2 Stromenmodel

Het stromenmodel is in 1972 ontwikkeld door Cohen, March en Olsen (1972).
Koppejan (1993) heeft het verder uitgewerkt. Het model is gebaseerd op de
gedachte dat beleidsprocessen bestaan uit drie soorten stromen: problemen,
oplossingen en participanten. In tegenstelling tot het fasenmodel is het verloop van
beleidsprocessen losgekoppeld van een bepaalde participant. Gesteld wordt dat

beleidsprocessen voor een belangrijk deel bestaan uit blijkbaar los van participan-
ten aanwezige problemen en oplossingen. Participanten kunnen zelf bepalen aan

welke problemen en oplossingen zij aandacht besteden. Zij zullen daarom van de
ene naar de andere combinatie van probleem en oplossing rennen. Als gevolg
daarvan kennen beleidsprocessen een sterk wisselende participatie.

Politieke stroom Beleidsstroom Problemenstroom

Ff:
, J  . 6 . „.-, 1FA
I

Wd . 8· -  .   ..    ;      ;    5 1--1/ 8„ .
4

A 6.1 113  - f ,     ,·                                                     m      /7--7

'.=.0.i.. , 9     I   ;     4. ficp  '.
i           :·  ·I              J-                           '. a.          - ·   -   4         '                           11,  1   -  2, -     I. I-...5--.i..:-,

V/ 9   ./ I .. .    I
%         *' V W..p/,vh'
,         f -L

, =.. 1«*r &)r-
*84,4 .,$,il#J

Figuur 2.2:    Het stromenmodel  (Teisman,  1995)
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In het stromenmodel is de volgtijdelijkheid van het fasenmodel vervangen door
het postulaat van de gelijktijdigheid. De drie stromen bestaan gelijktijdig. Voort-
gang in het beleidsproces ontstaat door beslissingen te nemen. Een beslissing
wordt genomen indien gelijktijdig een probleem, een oplossing en een participant
aan elkaar gekoppeld worden (Teisman, 1993: 21).

2.4.3 Rondenmodel

In het rondenmodel hebben actoren weer een centrale plaats in de analyse. In
tegenstelling tot in het fasenmodel wordt er van uitgegaan dat er in beleidsproces-
sen sprake is van vele beleidsbepalers, ieder met eigen doelen en oplossingen.
Beleid wordt in het rondenmodel gedefinieerd als het resultaat van een reeks van
beslissingen, genomen door verschillende actoren (Teisman, 1993: 23, cursive-
ring GH). Het beleid komt tot stand in een aantal rollenspelen waarbij wel structu-
rering vooraf bestaat in de vorm van regels en verdeling van middelen, maar
waarbij het alle betrokkenen vrij staat om, wanneer zij zich daartoe geroepen
voelen, initiatieven te nemen of voorstellen van anderen aan te passen of over te
nemen. Het is de interactie tussen de verschillende actoren die het resultaat van
het beleidsproces bepaalt (Teisman, 1993: 23). Er is in het beschouwen van

beleidsprocessen dus vooral veel aandacht voor de strategie die de betrokken
actoren kiezen en de manier waarop zij in interactie hun strategie aanpassen. In
het spel van besluitvorming is het mogelijk dat de ene participant zijn activiteiten
typeert in termen van beleidsuitvoering, een ander in termen van beleidsevaluatie
en weer een ander in termen van beleidsvoorbereiding of beleidsbepaling.  En voor
wat betreft de onderzoeker die dit perspectief hanteert in het reconstrueren en

analyseren van beleidsproces; die zal, veel meer dan zich bezig te houden met
theorievorming over de verschillende fasen, kijken naar het gedrag en de interac-
tie van actoren.

Teisman (1995) spreekt over de beleidsarena waarin deze rollenspelen plaatsvin-
den. Hij schetst een ideaal-typisch beeld van rolpatronen die in arena's kunnen
worden aangetroffen. Onderscheiden worden:
•       de initiator: degene die aan de wieg van de beleidsarena staat, die iets wil en

daar naar handelt,
• supporters: actoren die middelen ter beschikking stellen, die nodig zijn voor

een project,
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• aanpassers: actoren die geen direct belang hebben bij het project. Zij zijn in
staat om het beleid vooral op potentitle negatieve effecten te beoordelen, en
hebben de mogelijkheid om steun te onthouden,

•      critici: zij die zich als tegenstanders van het project opwerpen,
•       de intermediair: de initiator hoeft niet per se de stuwende kracht te zijn, daar

kan hij een intermediair voor aanstellen. Deze mobiliseert, drijft aan, zonder
zich volledig met het project te identificeren,

•     de makelaar: deze draagt zorg voor arbitrage, indien nodig,
•     de arbiter: eenzelfde functie als de makelaar, maar de arbiter is in staat tot

het opleggen van bindende afspraken,
•        de facilitators: streven zelf geen doelen na maar leveren een bijdrage aan de

besluitvorming door de inbreng van specifieke kennis.

Tribune met toeschouwers
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-1 Interacteert 481- fictieve reeks   wordt ingeroepen    cf>  prikkel
- beslissingen -7      of intervenleen              v

Figuur 2.3:   Het rondenmodel  (Teisman, 1995)

2.4.4 Conclusie

In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat in deze studie wordt aangesloten bij de
opvatting dat beleidsprocessen moeten gezien als politieke processen waarin moet
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worden onderhandeld. Vanuit die gedachte ligt het niet voor de hand om te kiezen
voor het perspectief van het fasenmodel. En omdat in participatieve beleidsanalyse
de actoren, de participanten, een belangrijke rol hebben, ligt het vervolgens meer
voor de hand om in de beschrijving van PBA-trajecten te kiezen voor het ronden-
model  dan  voor het stromenmodel. Wat betekent dit concreet  voor de wijze
waarop de PBA-trajecten zullen worden beschreven en geanalyseerd? Wanneer
bijvoorbeeld zou worden gekozen voor het perspectief van het fasenmodel, dan
zou in de beschrijving en analyse van de PBA-trajecten nadrukkelijk moeten
worden gezocht naar de verschillende fasen in de beleidscyclus. Omdat niet voor
het fasenmodel als reconstructiemodel wordt gekozen, is het dus niet opportuun
om de verschillende fasen nadrukkelijk te gaan onderscheiden. Omdat gekozen
wordt voor het rondenmodel als reconstructiemodel zal een PBA-traject worden
beschouwd als een tijdelijke arena in een keten van besluitvormingsarena's. In een
PBA-project wordt als het ware een arena geconstrueerd en worden bepaalde
actoren bij elkaar gebracht in een poging ze te 'verleiden' tot bepaalde beleidsre-
levante gedragingen, zoals vertellen, leren, onderhandelen, et cetera. Deze
activiteit is te zien als een stap in een uitgebreider proces van beleidsvorming. Het
aantrekkelijke van het rondenmodel is vervolgens dat er ook plaats is ingeruimd
voor een beleidsanalist, in de hoedanigheid van intermediair of facilitator, al naar
gelang de gemaakte afspraken met de initator. Ofwel, in de beschrijving en
analyse van de PBA-trajecten zal geen aandacht worden besteed aan de vraag in
welke fase van de beleidscyclus het betreffende PBA-traject zich bevindt en op
welke wijze stromen problemen, oplossingen en participanten zich tot elkaar
verhouden. Een PBA-traject zal worden beschouwd als een ronde in een langduri-
ger beleids- en besluitvormingsproces. De beschrijving en analyse van de context
zal zijn gericht op de inrichting van de arena waarin zich die ene ronde afspeelt.
De plaatsing in het rondenmodel maakt het mogelijk ons onderzoeksobject (het
PBA-traject) nader te definieren. Er is sprake van een PBA-traject:
•       wanneer een aantal beleidsrelevante en samenhangende activiteiten expliciet

worden geinitieerd en gestructureerd, en daarna onder begeleiding worden
uitgevoerd volgens een gepland tijdpad als een ronde in een beleidsproces,

•        met het doel om 66n of meer van de strategische orientatieproblemen van de
initierende organisatie op te lossen,

•     waarbij een overwogen keuze is gemaakt voor een participatiestrategie en
waarbij de methodische en procesmatige vormgeving van activiteiten is
gericht op een of meer van de operationele subdoelen (zoals bijvoorbeeld die
uit de cellen van tabel 2.4),
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•     waarbij de initiator er bewust op stuurt de geplande activiteiten samen met
of door andere spelers in de relevante beleidsarena te verrichten,

•     waarbij de andere spelers op basis van vrijwilligheid meedoen,

•      en waarbij de activiteiten worden ondersteund met beleidsanalytische hulp-
middelen.

Deze lijst van definitiecriteria maakt het mogelijk een traject af te grenzen, van
kenmerken te voorzien en te plaatsen in zijn beleidscontext. Een PBA-traject
heeft:

•      een begin en een einde,
•      een initiator, een facilitator en deelnemers,
•   een beperkt aantal doelen en kenmerken van projectmatig werken zoals

processen, receptuur en hulpmiddelen,
•     een beleidscontext,
• mogelijk bedoelde en onbedoelde effecten op het vervolg van het beleids-

proces in de betreffende beleidsarena.

Tot slot, de reconstructiemodellen voor beleidsprocessen impliceren elk een aantal

vooronderstellingen over sturing en sturingsrelaties tussen initiator en andere

actoren die op de een of andere manier betrokken zijn bij beleidsprocessen,
zonder dat deze bijzonder expliciet worden gemaakt. Toch is ook elk beleidspro-
ces ingebed in een bepaalde sturingscontext. In de volgende paragraaf zal een
aantal perspectieven worden beschreven aan de hand waarvan sturingscontexten
kunnen worden geanalyseerd.

2.5 Modellen om sturingsrelaties te beschrijven

2.5.1 Een aantal sturingsmodellen

Ten behoeve van de bestudering van besluitvormingsprocessen rondom ruimtelij-
ke investeringen formuleert Teisman (1992) een drietal perspectieven waarmee de

'bestuurskundige werkelijkheid' kan worden beschouwd. Hij stelt dat in eerste

aanzet bestuurskundigen het erover eens zijn dat binnen beleidsvelden vele partij-
en actief zijn. Op de vraag hoe deze partijen zich tot elkaar verhouden komen

echter verschillende antwoorden. Teisman stelt dat er grofweg drie perspectieven

gangbaar zijn: het unicentrische perspectief (top-down benadering), het multi-
centrische perspectief (de bottom-up benadering) en het pluricentrisch perspectief,
waarin hij het 'gemeenschappelijk belang' introduceert als tegenhanger voor eigen
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belang en algemeen belang. De wijze waarop de verschillende actoren hun 'be-
lang'  definieren is cruciaal voor de manier waarop zij zich in inter-organisationele
relaties gedragen. Ook de overheid zal vanuit haar eigen belangen de besluitvor-
ming ten aanzien van bepaalde beleidsproblemen proberen vorm te geven.
Zoals gesteld, Teisman is niet de enige die gebruikmaakt van een driedeling. Zo
verwijst Teisman (1992: 46) zelf onder meer naar Dahl en Lindblom (1953), die
onderscheid maken tussen hiErarchische, marktmechanistische en onderhande-
lings- of polyarchische besluitvormingsstructuren, en naar Toonen (1987), die
schrijft over monocentrisme, pluricentrisme en polycentrisme.
De Geus (1988) beschrijft een aantal archetypische modellen van sturing in een
historisch overzicht dat hij heeft gemaakt van vormen van sturing, zoals die sinds
de Hellenistische filosofen zijn beschreven en 'beleden'. Hij maakt onderscheid
tussen de rationele conceptie (waarin het idee van de centrale beheersing centraal
staat), de integrerende conceptie (waarin vooral sprake is van wilsintegratie) en
de libertaire conceptie (waarin vrijheid het centrale begrip is).
Tot slot wordt het werk van Smits (1995) aangehaald, die (in eerste aanzet) ook
drie sturingsconcepten onderscheidt: het hiararchisch sturingsmodel, het markt-
conforme sturingsmodel en het netwerksturingsmodel.

Deze modellen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt en toegepast.
Ten eerste kunnen ze worden gezien als perspectieven om sturingsconstellaties te
beschouwen en te reconstrueren. Daamaast kan op grond van normatieve (of
wellicht empirische) redenen gekozen worden voor een van de modellen. Smits
(1995) heeft zich meer nadrukkelijk beziggehouden met de vraag 'welke sturing
wanneer?'.  Aan de eerder beschreven modellen voegt hij een vierde model  toe,
het model van contingente sturing. Smits komt tot de conclusie  dat geen van deze
concepten kan voldoen als universeel analyse- of handelingskader bij sturings-
vraagstukken. Vervolgens stelt hij zichzelf de vraag of er dan een nieuw concept
moet worden ontwikkeld 6f dat moet worden gezocht naar een synthese van de
bestaande concepten. Smits pleit voor dat laatste. Hij formuleert een theorie die
als oogmerk heeft de doeltreffendheid van het beleid te optimaliseren. Daarbij
wordt rekening gehouden met het feit dat het sturend vermogen van de overheid
zijn beperkingen heeft en dat dus niet alle beleidsdoelstellingen a priori realiseer-
baar zijn. In de tweede plaats stelt Smits kenmerken van de omgeving dan wel de
doelgroep tot wie de overheid zich richt (mede) centraal in zijn sturingsconcept.
Dat betekent dat omgevingskenmerken mede bepalend moeten zijn voor de
kenmerken van de sturingsstrategie. Om die redenen duidt Smits zijn concept aan
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als een contingentietheorie over smring. En tot slot wenst Smits nadrukkelijk
rekening te houden met de kenmerken van de sturende organisatie en een (in het
verleden gehanteerde) sturingsstijl.

In tabel 2.5 zijn de modellen samengevat met daaraan toegevoegd een karakterise-

ring die op elk van de clusters van modellen van toepassing is.

Tabel 2.5.  Sturingsmodellen met elkaar vergeleken.

De Geus Teisman Smits typering

rationele unicentrisch hierarchisch hierarchie
conceptie perspectief sturingsmodel

het regelsysteem

libertaire multicentrisch markt-conform vrijheid
conceptie perspectief sturingsmodel

de markt

integrerende pluricentrisch perspectief netwerk samenwerking
conceptie het netwerk sturingsmodel

model voor contingentie
contingente sturing

In deze studie wordt gekozen voor de contingente benadering van sturing (in
paragraaf 2.5.2 wordt daar nader op ingegaan). Maar op welke wijze verhoudt
zich nu het contingente model van sturing tot de in paragraaf 2.4 beschreven
reconstructiemodellen'. Wal is er meer in het algemeen te zeggen over de corres-
pondentie tussen de reconstructiemodellen voor beleidsprocessen (paragraaf 2.4)
en de in deze paragraaf beschreven sturingsmodellen? Op het eerste oog lijkt er
een 66n-op-66n-relatie te bestaan tussen de verschillende reconstructiemodellen

enerzijds en de sturingsmodellen anderzijds. Zo lijkt bijvoorbeeld het fasenmodel

te corresponderen met het hierarchisch sturingsmodel. Aan het fasenmodel ligt
namelijk een aantal veronderstellingen ten grondslag over de relatie tussen actoren

die op de een of andere manier een rol spelen in beleidsprocessen en waarbij
duidelijk sprake is van een parallel met een aantal karakteristieken van het hierar-
chisch sturingsmodel. In beide gevallen is er sprake van een dominante rol van
een initiator. Een dergelijke parallel is ook te trekken tussen veronderstellingen
die ten grondslag liggen aan het rondenmodel enerzijds en het model van pluricen-
trische sturing anderzijds. De beschreven reconstructie- en sturingsmodellen
kunnen worden gezien en gebruikt als (a) perspectieven in het beschouwen van de

47



werkelijkheid maar ook als (b) stelsels van normatieve opvattingen over sturing
en besluitvorming. In deze studie wordt sturing opgevat als contingent. Dat is veel
meer een normatieve opvatting dan dat het een perspectief biedt op de wijze
waarop sturingsrelaties in de werkelijkheid kunnen worden gereconstrueerd. Zo
is het contingente model van sturing (Smits,  1995) op te vatten als een prescrip-
tief, normatief model ("je moet deze strategie kiezen, in deze situatie"). Welbe-

schouwd is de vergelijking van normatieve modellen met reconstructiemodellen
hetzelfde als de vergelijking van appels met peren. Het is wellicht beter om ze
niet met elkaar te vergel(iken of om na te gaan in welke zin ze met elkaar corres-
ponderen, maar om te bezien in welke zin ze zijn te beschouwen als aanvullingen
op elkaar.
In paragraaf 2.4 is er voor gekozen om in deze studie beleidsprocessen te
beschouwen vanuit het perspectief van het rondenmodel.  In dat model wordt er
van uitgegaan dat sturing plaatsvindt in netwerken van actoren. In deze paragraaf
is er evenwel voor gekozen om sturing als contingent op te vatten, wat betekent
dat, afhankelijk van de situatie, er niet alleen sprake kan zijn van netwerkachtige
sturingsrelaties, maar ook van hierarchische of marktconforme sturingsrelaties.
Geen enkele vorm van sturing wordt op voorhand uitgesloten.  Naar ons idee sluit
het rondenmodel echter het voorkomen van andere dan netwerkachtige sturings-
relaties niet uit. In de beleidsarena (beschreven vanuit het perspectief van het
rondenmodel) kan sturing als contingent worden opgevat. Er kan, al naar gelang
de verhoudingen tussen de verschillende actoren, sprake zijn van meer hierar-
chische, marktconforme of netwerkachtige sturingsrelaties. Vanuit die redenering
kan dus in de beschouwing en reconstructie van beleidsprocessen en sturingsrela-
ties gebruik worden gemaakt van zowel het rondenmodel als het contingente
model voor sturing.

2.5.2 Het model voor contingente sturing nader belicht

Er is een aantal goede redenen om in het afstemmen van sturingsconstellaties en
sturingsstrategieen  uit  te  gaan  van het contingente model van sturing.
1.        In de (beleids)praktijk worden de verschillende concepten al  door en naast

elkaar gebruikt. "Het zou derhalve vanuit empirisch oogpunt een ontkenning
van de werkelijkheid zijn als het bestiturskundig blikveld wordt beperkt tot
een enkel smringsconcept" (Smits, 1995: 58).
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2.     Op strategisch niveau verschillen de concepten weliswaar van elkaar, maar
op operationeel (handelings-)niveau is sprake van een grote mate van
overeenstemming. "Op dit operationele niveau is de centrale vraag bij een
interventie steeds hoe deze zo doeltreffend mogelijk kan zijn. Deze vraag
moet los worden gezien van de vraag of het doet van de interventie strate-
gisch  (constituerend) of beleidsinhoudelijk  (bijvoorbeeld realisering  milieu-
doelstelling) is" (Smits,  1995: 58). Smits stelt dat het om dit soort redenen
beter is te spreken van een continuum van sturingsconcepten die zich
onderscheiden naar de omstandigheden waaronder ze optimaal kunnen
worden toegepast.

3.         De  keuze  voor  66n van de concepten neigt naar ideologische eenzijdigheid.
Als politieke keuze zou dat te rechtvaardigen zijn. Het naast elkaar hanteren
van verschillende concepten past evenwel meer in een postmodern eclectis-
me (Smits, 1995: 58).

In het vervolg zal worden ingegaan op de hoofdlijnen van het model voor contin-
gente sturing. De verschillende uitgangspunten van de contingentietheorie worden
weergegeven in figuur 2.4.

CONTEXT

• maatschappelijk           <                )
• beleid
• directe omgeving

AUTONOME GEDRAGSKANS

• noodzaak                   <
• wenselijkheid
• mogelijkheid STRATEGIEKEUZE

RELATIE DOELGROEP EN • instrumentatiekaders
STURENDE ACTOR • sturingsstijl

• beleidsvrijheid
• machtsverhouding
• interdependentie          4               )
• reputatie
• interactiedichtheid
• geslotenheid

COMPLEXITEIT
DOELGROEP

<
• omvang
• pluriformiteit
• dynarniek

Figuur  2.4:       Uitgangspunten  contingentietheorie  over  sturing  (Smits,   1995:  59).
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Context

a. Maatschappelijke context
De legitimiteit van doeleinden en van prikkels wordt mede bepaald door de
vigerende algemeen maatschappelijke en politieke waarden en normen inzake de
inhoudelijke en instrumentele prioriteitsstelling. Smits haalt het volgende voor-
beeld aan: "Het stellen van scherpe eisen aan milieugedrag en het afdwingen
daarvan zullen beter kunnen gedijen in een situatie waarin er maatschappelijk een
breed draagvlak is voor een stringent milieubeleid, dan in een situatie waarin
bijvoorbeeld werkloosheid als belangrijkste maatschappelijke probleem wordt
gezien" (Smits, 1995: 65). De maatschappelijke context verwijst naar de geldende
normen en waarden en daarmee naar de prioriteit van de betreffende beleidskwes-
tie.

b. Beleidscontext
Met de beleidscontext wordt gerefereerd aan het beleidsveld waarbinnen sturing
plaatsvindt (Smits,  1995:  65). Het is van belang om bij sturing rekening te houden
met bestaande tradities, normen, waarden en formele en informele spelregels die
gelden bij interacties tussen organisaties binnen een beleidsveld.

c. Directe omgeving
De directe omgeving van de doelgroep en de sturingsinteracties "besmat uit
andere  afdelingen  en  actoren  rond  de  doelgroep  (...)"  (Smits,  1995:  66).  Deze
dimensie wordt door Smits zeer summier omschreven. Aangenomen wordt dat het

gaat  om de achterban of 'counterparts'  van de leden  van de doelgroep.

Complexiteit van de doelgroep
De volgende drie aspecten zijn te onderscheiden ten aanzien van de complexiteit
van de doelgroep (Smits, 1995: 60):

a. Omvang
Een actor kan een individu zijn of een organisatie. Een doelgroep kan bestaan uit
66n kleine, 66n grote, vele kleine of vele grote organisaties. De omvang en
samenstelling van de doelgroep heeft gevolgen voor de wijze van aansturing. Een
grote doelgroep (in termen van aantal betrokken actoren) bijvoorbeeld dwingt tot
generieke vormen van sturing of indirecte vormen van sturing, bijvoorbeeld via
intermediaire organisaties (Smits, 1995: 60). Daarnaast wordt aangenomen dat
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naarmate de organisatie en organisatiegraad  van de doelgroep groter  is,   de
machtspositie van de sturen(le actor kleiner is.

b. Pluriformiteit
Doelgroepen onderscheiden zich naar hun externe en interne pluriformiteit. De
externe pluriformiteit is de mate waarin sprake is van verschillen tussen de leden
van de doelgroep in termen van organisatiestructuur en cultuur. Dat uit zich onder
meer in de mate waarin de leden van de doelgroep dezelfde of parallelle doelen
nastreven. Daarnaast is de organisatiegraad een belangrijke indicator van de
pluriformiteit (danwel verwevenheid)  van de doelgroep. Een geringe  mate  van

pluriformiteit (c.q. verbondenheid tussende leden van de doelgroep) rechtvaardigt
het gebruik van generieke instrumenten (Smits, 1995: 60).
De interne pluriformiteit heeft betrekking op de interne fragmentatie van de leden
van de doelgroep, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een weinig coherente

organisatiestructuur en cultuur.

c. Dynamiek
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen intrinsieke dynamiek en reflexieve

dynamiek (Smits, 1995: 61). Onder de intrinsieke dynamiek wordt de verander-

lijkheid van de doelgroep verstaan zonder dat er sprake is van gerichte interven-
ties van buitenaf. Een grote intrinsieke dynamiek kan problematisch zijn in termen
van effectieve sturing, aangezien  strategieBn  die  op  het ene moment effectief

blijken te zijn dat op een ander moment, door een dynamische verandering van de
doelgroep, niet meer zijn.
Met refiexieve dynamiek wordt gerefereerd aan het reactievermogen van de
doelgroep op een gerichte interventie. Enerzijds is dat een voorwaarde om tot
gedragsverandering te komen, anderzijds stelt het de doelgroep in staat om
prikkels te absorberen en te neutraliseren danwel te ontwijken.

Relatie tussen doelgroep en sturende actor
In deze relatie worden vijf dimensies onderscheiden.

a. Machtsverhoudingen
Voor sturingsvraagstukken is de machtsverhouding tussen sturende actor en

doelgroep van groot belang. Smits (1995: 62) definieert macht als het vermogen
om het gedrag en de gedragsalternatieven van anderen (conform de eigen beleids-

doeleinden) te beperken en te bepalen. De machtspositie van een actor vloeit voort
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uit bijvoorbeeld bezit, kennis, bevoegdheden, gezag, prestige of geweldsmidde-
len. Een en ander geldt zowel voor de sturende actor als voor de doelgroep.

b. Afhankelijkheid
De sturende actor en de te sturen actoren kunnen in meerdere of mindere mate
van elkaar afhankelijk zijn in termen van kennis, fysieke hulpbronnen of machts-
middelen, die nodig zijn met het oog op het realiseren van individuele of geza-
menlijke doelstellingen.

c. Reputatie
De reputatie van de sturende actor bepaalt mede welke houding de doelgroep
aanneemt tegenover een prikkel en hoe deze prikkel wordt ontvangen. Van belang
zijn: het beeld van de sturende actor als zodanig (gezag), het beeld van de ver-
langde gedragsverandering  en het beeld  van de  aard  van de prikkel.

d. Interactiedichtheid
De mate van (geformaliseerde) interactie tussen sturende actor en doelgroep kan
als een belangrijke factor worden gezien bij de sturingsmogelijkheden van de
overheid: "De interactiedichtheid schept zowel specifieke mogelijkheden als
beperkingen   tot   sturing.   Zo   kan   de   aard   van   interacties   worden   beperkt   door

bijvoorbeeld  een formele bevoegdhedenregeling" (Smits,  1995:  63).

e. Geslotenheid
Geslotenheid is de mate waarin een doelgroep open staat en ontvankelijk is voor
prikkels van buitenaf. In de eerste plaats kan een organisatie sterk intern geori-
enteerd zijn en daardoor minder gevoelig voor externe ontwikkelingen. Daarnaast

kan geslotenheid een gevolg zijn van het filteren van signalen van buiten de
organisatie:  "Dit betekent dat signaten selectief of vervormd (andere betekenis,

ander  gewicht)  in  de  organisatie  zullen  doordringen"  (Smits,  1995:  63).

Autonome gedragswaarschijnlijkheid doelgroep
Smits   (1995: 64) omschrijft de autonome gedragswaarschijnlijkheid   als   "de
noodzaak tot het gewenste gedrag, de mate waarin het gedrag door de doelgroep
zelf is  gelegitimeerd  (wenselijkheid)  en de mogelijkheden om ook inderdaad tot  het
gewenste gedrag te komen". In andere woorden; de initiator formuleert   een

beleidsdoelstelling en vervolgens is een inschatting te maken hoe groot de kans is
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dat de doelgroep vanzelf het gewenste gedrag (in relatie tot de beleidsdoelstelling)
gaat vertonen.

a.   Noodzaak

Het is de vraag in hoeverre er voor de doelgroep een noodzaak is tot het gewenste
gedrag. Dit heeft te maken met het belang van het gewenste gedrag voor de

doelgroep en de mogelijkheden van de sturende actor om de doelgroep hiertoe te

dwingen. De autonome gedragswaarschijnlijkheid wordt dus mede bepaald door
de vraag: "moet de doelgroep  het gewenste  gedrag  vertonen?".

b. Wenselijkheid
Vervolgens speelt een rol in hoeverre het gewenste gedrag voldoende gelegi-
timeerd is door de doelgroep. Ofwel: "wil de doelgroep het gewenste gedrag
vertonen?".

c. Mogelijkheid
Tot slot moet het voor de doelgroep ook mogelijk zijn het gewenste gedrag te
vertonen: "70 zal het kunnen voldoen aan emissie-eisen ook afhankelijk zijn van
de  op  een  bepaald  moment  beschikbare  technieken.   (...)   Beleidsdoelstellingen
moeten derhalve ookworden gerelateerd aan sturingsmogelijkhedenof sturingspo-

tentie. Dit betekent dat beleidsvorming en beleidsuitvoering als sterk verweven
processen moeten worden gezien" (Smits,   1995: 65). Simpeler geformuleerd:
"kan de doelgroep het gewenste gedrag vertonen?".

De wijze waarop Smits de variabele autonome gedragswaarschijnlijkheid be-
schrijft,  laat zien welk perspectief op beleidsprocessen en sturing hij hanteert.  Hij
gaat  ervan  uit  dat in beleidsprocessen een beleidsbepaler  c.q. de initiator   een

beleidsdoelstelling heeft vastgesteld en het vervolgens zaak is om zodanig te
sturen dat de geformuleerde beleidsdoelstelling ook wordt gerealiseerd: "Ons
uitgangspunt is dat beleidsdoelen het vertrekpunt vormen van sturing" (Smits,
1995:  64).  Het is zeker  zo  dat  er  in de praktijk beleidsprocessen  zijn  die  zich
volgens dit stramien ontwikkelen. Het zijn doelgerichte processen. Er is een
inhoudelijke doelstelling (bijvoorbeeld 3 % reductie van (02) en het beleidsproces

is er op gericht om deze doelstelling te realiseren. Veel beleidsprocessen hebben

echter niet zozeer een inhoudelijke  maar een procesmatige doelstelling. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat probleemstructurering, het formuleren van doelstellin-

gen en uiteindelijk de ontwikkeling van beleid het beoogde resultaat is van onder-
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handelingen tussen de actoren van het netwerk, inclusief de overheid. In zo'n
situatie weet de sturende actor op voorhand lang niet altijd wat wenselijk gedrag
is in termen van een 'inhoudelijke' doelstelling. Het (beleids)doel is dan bijvoor-
beeld het creeren van netwerken of samenwerking om over doelstellingen na te
denken en te debatteren. Om die reden wordt in het vervolg een wat bredere
definitie van de autonome gedragswaarschijnlijkheid gehanteerd, namelijk niet
alleen  als  de  kans dat de doelgroep  als

' vanzelf  door de initiator gewenst gedrag
gaat vertonen, maar ook als de kans dat de doelgroep bereid is om deel te nemen
aan  processen van beleidsontwikkeling.

Strategieiin
Vervolgens onderscheidt Smits 12 sturingsstrategieen; zes hoofdtypen en zes
hybride strategietn. Deze strategieen worden hieronder kort beschreven (telkens
wordt aangegeven welke beleidsinstrumenten passen bij de betreffende strategie).

1.        Commanderen. De overheid legt eenzijdig normen  op en handhaaft  deze
langs juridische weg (wet- en regelgeving).

2.      Manipuleren. De overheid onttrekt of voegt eenzijdig hulpbronnen toe aan
het maatschappelijk verkeer (subsidies, heffingen).

3.        Informeren.   Er is sprake van eenzijdige informatievoorziening welke  niet
wordt bepaald door de informatiebehoeften van de doelgroep, maar door de
beleidsdoeleinden  van de overheid (voorlichtingsmateriaal).

4. Contracteren. Onderhandelingen tussen sturende actor en doelgroep. Afspra-
ken worden vastgelegd  en zijn bindend (convenanten).

5. Faciliteren. Ondersteuning  van de doelgroep  om  door de doelgroep  zelf
ge formuleerde doeleinden te realiseren (hulpbronvoorziening).

6. Consulteren. Tweezijdige informatievoorziening (overleg).
7. Propageren (combinatie van commanderen en informeren). Eenzijdige

normvorming op basis van communicatie (informatiecampagnes).
8. Conditionele onderhandeling (combinatie van commanderen en open onder-

handeling). De onderhandelingsruimte bij de sturen(le actor is aangegeven
door een operationeel normstellend kader.

9. Bevoogding (combinatie van commanderen en faciliteren). Toetsing  van
handhaving  en op basis daarvan advisering (b.v. milieu-inspectie).

10. Samenwerking (combinatie van onderhandeling, facilitering en consultatie).
Vindt plaats in situaties waarin sturende actor en doelgroep(en) gemeen-
schappelijke belangen hebben.
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11.      Overleg en debat (combinatie van informeren en consulteren). Op grond van
argumentatie en zonder dreiging van sancties wordt geprobeerd de doelgroep
te overtuigen (hoorzittingen  e.d. ) .

12. Initieren (combinatie van commanderen en manipuleren). Sturende actor
neemt zelf problemen op die door het gedrag van de doelgroep niet worden

opgelost.

De dimensies (a) context/complexiteit van de doelgroep, (1)) relatie tussen doel-

groep en sturende actor en (c) de autonome gedragswaarschijnlijkheid van de
doelgroep vormen de drie assen van een driedimensionale tabel (of kubus) waarin
de relatie wordt gelegd tussen deze contextuele dimensies enerzijds en sturings-

strategieen anderzijds.

ailonome
A gedragikons

propageren consulteren Foot

lidrm//Al %1

-,-     1- 1
manipuleren facilite-en

mionome

* ged'2:rn,

1==.     /
commande /onderhandele 

context
ongunstig

bevoogden conditioned

onderhandele
context

guns#g<
sterk rwakke

positie politie

Figuur  2.5:       Typologie   sturingsstrategieen  contingentietheorie   (Smits,   1995).

Smits legt een directe relatie tussen de analyse van de context en de vraag welke

sturingsstrategie moet worden gekozen. Op grond van een analyse op drie dimen-
sies kan worden bepaald welke sturingsstrategie gezien de omstandigheden de
meest voor de hand liggende is.
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•        De autonome gedragswaarschijnlijkheid kan groot of klein zijn. Wanneer de
autonome gedragswaarschijnlijkheid klein is en de doelgroep niet of minder
geneigd is om het in de ogen van de sturende actor wenselijke gedrag te
vertonen, zullen meer dwingende sturingsinstrumenten noodzakelijk zijn. De
meest 'dwingende' instrumenten zijn van een juridisch karakter. Vervolgens
is er het economisch instrumentarium en in omstandigheden waarin de
autonome gedragswaarschijnlijkheid groot is, kan worden volstaan met
communicatief instrumentarium.

•    De positie van de initiator ten opzichte van de doelgroep kan gunstig of
ongunstig zijn: "De aanname daarbil is dat een meer hitrarchische (eenzij-
dige) stijl efectiever is naarmate de positie van de sturende actor ten opzich-
te  van  de  doelgroep  sterker  is.   Bij   een  meer  evenwichtige  of zwakke  positie

ligt een consensuele st07 voor de hand" (Smits, 1995: 82). In de rechterkant
van de kubus zijn dan ook de participatieve sturingsstrategieibn te vinden,
terwijl in de linkerkant de hierarchische strategieen geplaatst zijn.

•       Er is sprake van een zekere interactie tussen de context en de positie van de
sturende actor.  In een relatief sterke positie van de sturende actor moet het
normstellende karakter toenemen wanneer de context ongunstiger  is  (b. v.
van bevoogdend naar commanderend), terwijl in een relatief zwakke positie
het normstellend karakter afneemt  bij een relatief ongunstige context  (b. v.
van conditioneel naar open onderhandelen).

Het is van belang om op te merken dat de drie dimensies aan de hand waarvan de
sturende actor een adequate sturingsstrategie kan bepalen, voortdurend aan
verandering onderhevig zijn. Er is sprake van dynamiek. Dat betekent dat een-
maal ingezette (combinaties van) sturingsinstrumenten op een zeker moment aan
effectiviteit kunnen inboeten. Ingezet beleid kan invloed hebben op context,
autonome gedragswaarschijnlijkheid en de positie van de actor ten opzichte van
de  doelgroep.  Het  is van belang  om  aan het begin  van elke nieuwe ronde  in  het
beleidsproces een contextanalyse te maken om zo een sturingsstrategie te kiezen
die het meest opportuun is.

2.5.3 Conclusie

Het contingente model voor sturing zal worden gebruikt om een aangepast con-
ceptueel model te ontwikkelen voor de beschrijving en de analyse van PBA-
trajecten. In de volgende paragraaf wordt daar nader op ingegaan. De belangrijk-
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ste argumenten om te kiezen voor dit sturingsmodel zijn de erkenning van wat in
de praktijk gebeurt, de feitelijke overlap tussen verschillende modellen in de
praktijk en het vermijden van ideologische eenzijdigheid (zie ook het begin van
paragraaf 2.5). Overigens  moet de kanttekening worden geplaatst dat Smits  het
contingente model van sturing toepast op lang(er) lopende beleidsprocessen
waarin sturingsstijlen worden 'geleerd' en toegepast. In deze studie wordt het
contingente model van sturing toegepast op een kleine beleidsanalytische schakel
in een beleidsproces, waarbinnen voor een, op dat moment, zinvolle stuurstijl
wordt gekozen. Daarbij gaat het niet over hoe van de ene in de andere stijl te
komen, maar om te bepalen welke stijl het meest opportuun is gegeven de omstan-

digheden. In die zin is de opeenvolgende dynamiek van sturingsstijlen, zoals
Smits die behandelt, voor dit onderzoek niet relevant. Verondersteld wordt dat het

werken op het niveau van een PBA-traject een strak schema en helderheid vereist
omdat er veel activiteiten zijn gepland waar veel mensen bij betrokken zijn.

2.6 Naar een aangepast conceptueel model om PBA-trajecten te
beschrijven en te analyseren

In dit hoofdstuk zijn de componenten beschreven waaruit een conceptueel model
wordt ontwikkeld voor de beschrijving en analyse van PBA-trajecten. In deze
paragraaf wordt allereerst de lijn van redeneren gerecapituleerd en wordt de
verbinding gelegd tussende verschillende componenten (c.q. het rondenmodel van

beleidsprocessen, het strategisch model voor PBA, het conceptueel model voor
evaluatie van PBA-trajecten en het contingente model voor sturing). Vervolgens
zullen de contouren worden geschetst van het aangepaste conceptueel model.

2.6.1 Recapitulatie

Allereerst is een aantal modellen voor participatieve beleidsanalyse beschreven:

het pluralistische, het kritische, het constructivistische en het strategische model.
Een keuze voor een van deze modellen, zowel in de beschrijving en analyse van
PBA-trajecten als in het ontwerpen van PBA-trajecten, heeft de nodige implica-
ties.   De  keuze  voor  participatie  vanuit  de  eerste  drie  modellen is principieel,
terwijl de keuze voor participatie vanuit het strategisch perspectief contingent is.
Geurts & Mayer (1996) hebben geredeneerd vanuit het strategisch perspectief bij
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het ontwikkelen van een eerste conceptueel model voor het beschrijven en ontwer-
pen van PBA-trajecten. Het model van Geurts & Mayer (1996) ontbeert een
expliciete visie op Sturing. Nadat is gekozen voor het rondenmodel (als perspec-
tief op beleidsprocessen) in het beschrijven van PBA-trajecten, is bezien welk
sturingsconcept het beste als aanvulling op het model van Geurts & Mayer zou
kunnen worden gebruikt. Daarvoor is een aantal sturingsmodellen beschreven.
Uiteindelijk is gekozen voor een contingent model voor sturing. In vergelijking
met de andere sturingsmodellen (hierarchisch, markt-, en netwerkmodel) wordt
in het contingente model veel minder normatief voor een specifieke vorm van
sturing gekozen. Sturing is afhankelijk van de context. De keuze voor een bepaal-
de vorm van sturing is een strategische overweging. Dat correspondeert met de
vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het strategisch model voor
participatieve beleidsanalyse, het model dat het vertrekpunt vormt voor het door
Geurts & Mayer (1996) ontwikkelde conceptueel model. Het verweven van het
model van Geurts & Mayer met het contingente model voor sturing heeft nog een
ander belangrijk voordeel. Er is geconstateerd dat het model van Geurts & Mayer
een expliciet mechaniek ontbeert waarbij vanuit de beschrijving van de context
een logische keus voor een sturingsstrategie kan worden gemaakt. Het contingente
sturingsmodel voorziet daar wel in. Het model bevat een aantal variabelen op

grond waarvan een beleidsstrategie gekozen kan worden. Een goede analyse van
de context kan leiden tot een antwoord op de vraag of er al dan niet sprake moet
zijn van interactieve of participatieve beleidsontwikkeling. Deze redenering  kan
ook worden gebruikt om post hoc te analyseren of, gezien de context, voor een
juiste strategie is gekozen. Tot slot is aangegeven dat in de beschouwing en
reconstructie van beleidsprocessen en sturingsrelaties gebruik kan worden ge-
maakt van zowel het rondemnodel als het contingente model voor sturing.

2.6.2 Een aangepast conceptueel model

In grote lijnen zijn in een retrospectieve analyse van een PBA-traject de volgende
vragen te onderscheiden:
1.        Wat was er aan de hand? Wat wilde de initiator? Wat was de context van het

probleem?

Er was sprake van een bepaalde context waarin zich een bepaald
(beleids)probleem voordeed. Op grond van geconstateerde problemen c.q.
een analyse van de context, is destijds een doelstelling geformuleerd. De
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initiator wilde met het PBA-traject iets bereiken. In deze eerste stap wordt
de toen uitgevoerde contextanalyse nader bezien. De contextanalyse is te
zien als een diagnose.

2. Welke (beleids)strategie werd ingezet om het beoogde  doel te bereiken?

Gezien de context en het doel is gekozen voor een bepaalde strategie, al dan

met participatief.
3.        Hoe  werd de strategie vertaald  in een ontwerp  voor en vervolgens  in  de

uitvoering van een PBA-traject?
Hier doet zich de vraag voor welke ontwe,pbeslissingen zijn genomen om in
de lijn van de ingezette strategie de beoogde doelen te realiseren en hoe die

ontwerpbeslissingen zijn geimplementeerd.
Hieronder wordt dieper ingegaan op deze stappen.

Contextanalyse en beleidsstrategie
In de modellen van respectievelijk Geurts & Mayer en van Smits wordt een aantal
relevante contextkarakteristieken beschreven. In het vervolg zal worden vastge-
steld welke elementen uit beide modellen zullen worden gebruikt in de beschrij-
ving van PBA-trajecten in deze studie. De belangrijkste componenten uit het
contingente model van sturing zijn de volgende:
• context (maatschappelijk, beleid, directe omgeving);
• autonome gedragskans (noodzaak, wenselijkheid, mogelijkheid);
• relatie doelgroep en sturende actor (machtsverhouding, interdependentie,

reputatie, interactiedichtheid, geslotenheid);
• complexiteit doelgroep (omvang, pluriformiteit, dynamiek).
Wanneer we deze componenten vergelijken met die uit de contextanalyse van
Geurts & Mayer (zie paragraaf 2.3.1)  valt een aantal zaken op.

1.        Geurts & Mayer besteden nadrukkelijk aandacht aan zowel inhoudelijke
aspecten van de context (kennismanagement) als aan proces-aspecten
(proces- en netwerlananagement). Het accent bij Smits ligt op de procesken-
merken. Hij besteedt feitelijk weinig aandacht aan inhoudelijke, cognitieve
aspecten van de context. Dat betekent dat er overlap is tussen de twee

modellen wanneer het gaat over de proceskenmerken van de context. Omdat,
zoals gesteld, het contingente model van sturing (Smits, 1995) wel een
'mechaniek' bevat om op grond van de diagnose tot een strategiekeuze te
komen, zal hier in het aangepaste model worden uitgegaan van het contin-

gente model van sturing voorzover het de analyse van proceskenmerken
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betreft. Daaraan toegevoegd wordt de analyse van de inhoudelijke aspecten
zoals verwoord door Geurts & Mayer. De volgende keuzen worden ge-
nnaakt.

a.      Ten aanzien van de spec(tieke contertkarakteristieken (c.q. proces- en
netwerkkenmerken) worden onderscheiden:
-   complexiteit van de doelgroep (omvang, pluriformiteit, dyna-

miek);
- relatie tussen doelgroep en sturende actor (machtsverhoudingen,

afhankelijkheid, reputatie, interactiedichtheid, geslotenheid);
- autonome gedragswaarschijnlijkheid doelgroep (noodzaak, wen-

selijkheid, mogelijkheid).
b.    Naast de proces- en netwerkkenmerken zijn de inhoudelijke context-

karakieristieken van belang. Het betreft hier de variabele die de strate-
gische cognitieve behoefte van de actor karakteriseert. Ten aanzien van
een bepaalde kwestie kan een beleidsmaker worden geconfronteerd met
de vraag hoe om te gaan met cognitieve aspecten van een bepaalde
kwestie. In het te ontwikkelen conceptueel model wordt de wijze
waarop Geurts & Mayer (1996) deze karakteristieken beschrijven,
overgenomen. Volgens Geurts & Mayer zijn aan de cognitieve aspec-
ten van een beleidskwestie zeven vormen van complexiteit te onder-
scheiden; diversiteit, controversiteit, 0IlZekerheid, legitimiteit,  dyna-
miek, fragmentatie en interdependenties (zie paragraaf 2.3.2).

2.         De  elementen die Smits noemt onder het kenmerk context komen in grote
lijn overeen met de elementen die bij Geurts & Mayer onder het kenmerk
algemene contextvariabelen worden opgesomd. Volgens Smits is de context
van belang voor de vraag naar de legitimatie van de sturingsdoeleinden en
de gehanteerde sturingsstrategieen. De volgende drie niveaus worden onder-
scheiden.
a. Maatschappelijke context.
b. Beleidscontext.
c. Directe omgeving.

3. Smits onderscheidt 12 verschillende strategie8n (al dan niet participatief).
Geurts & Mayer onderscheiden zeven participatieve strategieen. Omdat in
de beschrijving en beoordeling Van de contextanalyse en de gekozen beleids-
strategie het contingente model van sturing een belangrijke rol speelt, zal

60



gekozen worden voor de strategiean zoals geformuleerd volgens dat model.
Dat betekent dat de volgende participatieve strategieen zijn te onderschei-
den* consulteren, overleg en debat, samenwerken, faciliteren, open onder-
handelen en conditioneel onderhandelen.

Het ontwerp c.q de uitvoering
Geurts & Mayer hebben de volgende ontwerpparameters onderscheiden:
•     de aard van het arrangement;
•     de procedures: de 'overall' structuur van het traject en de aard en omvang

van de groep participanten;
•       het beoogde eindproduct (vari8rend van 'nieuw gedrag', rapport, convenant

tot strategische alliantie);
•     de gebruikte ondersteunende methoden en technieken;
•           de  aard en kwaliteit  van de begeleiding.

In figuur 2.6 wordt het aangepaste conceptueel model weergegeven. In het vol-
gende hoofdstuk wordt op basis van dit model een onderzoeksdesign ontwikkeld.

Context Ontwerp

Algemene contextkarakteristieken
• maatschappelijke context Arrangement

• beleidsconiext

•  directe omgevlng
Gekozen suategie

Procedures

1.        consulteren

Specifieke contextkarakteristicken     -    I
- - Effectiviteit

Formeel product
• autonome gedragskans
• retatie initiator-doelgroep 12. onderhandelen
•  complexiteit doelgroep

Methoden

Inhoudetijke contextkarakteristieken Begeleiding•  cognitieve complexiteit

Figuur 2.6:   Het aangepaste conceptueel model.

4            In totaal onderscheidt Smits 12 strategieen. Zes daarvan zijn als participatief te beschouwen en zes

als niet-participatief. Zie paragraaf 2.5.2.
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3  Het onderzoeksdesign

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een conceptueel model ontwikkeld dat gebruikt zal
worden om PBA-trajecten te beschrijven en te evalueren. In dit hoofdstuk wordt
op basis van het conceptueel model een onderzoeksdesign ontwikkeld. Het onder-

zoeksdesign is gericht op het in kaart brengen van de resultaten van PBA-projec-
ten en het verklaren van deze resultaten. Naar aanleiding hiervan moet uiteindelijk
een antwoord worden geformuleerd op de vraag of met behulp van het concep-
tuele model PBA-trajecten adequaat kunnen worden beschreven en geanalyseerd
alsmede welke variabelen de effectiviteit van PBA-trajecten kunnen verklaren.

3.2 Onderzoeksstappen

De volgende vier onderzoeksstappen worden onderscheiden.

Stap 1 De beschrijving van een PBA-project

Stap la   Beschrijving contextanalyse
Wat is de contextanalyse c.q. diagnose die bij aanvang van het project
is gemaakt? Hoe is de betreffende beleidskwestie en de contextuele

inbedding beschreven?

Stap   1 b         Beschrijving  strategiekeuze
Voor welke strategie is gekozen?

Stap  1 c        Beschrijving  van  het  ontwerp
Op welke wijze is het PBA-project uitgevoerd?
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Stap 2 Een beoordeling van contextanalyse en strategiekeuze
Stap 2a   Beoordeling contextanalyse

Is de contextanalyse adequaat uitgevoerd? Klopte de diagnose?
Stap 2b   Beoordeling strategiekeuze

Past de gekozen strategie  bij de conclusies  van de contextanalyse  c. q.
de diagnose?

Stap 2c    Beoordeling ontwerp
Wat is de kwaliteit van het uitgevoerde ontwerp?

Stap 3 Een beoordeling van het eindresultaat

Zijn de doelstellingen van het project gerealiseerd? Wat is de effectivi-
teit van het PBA-project?

Stap 4 Relatie tussen eindresultact en opzet PBA-traject
Inschatting  (interpretatie/verklaring)vandeinvloed vancontextanalyse
en ontwerpparameters op het eindresultaat
In welke mate wordt het eindresultaat bepaald door de kwaliteit van de
aanvankelijke contextanalyse?
In welke mate wordt het eindresultaat bepaald door de gekozen strate-

gie?

In welke mate wordt het eindresultaat bepaald door de wijze waarop
het PBA-traject is opgezet en uitgevoerd?

Deze vier onderzoeksstappen zijn vertaald in een onderzoeksdesign. In het hierna

volgende zal worden aangegeven op welke wijze gezocht zal worden naar ant-
woorden op bovenstaande vragen. Daarbij zal worden ingegaan op de bronnen en
onderzoeksinstrumenten die daarbij zullen worden gebruikt. Alvorens dit te
beschrijven wordt  een en ander samengevat in tabel  3.1. Deze tabel  zal  als  lei-
draad fungeren om de PBA-projecten te beschrijven en te analyseren.
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Tabel 3.1:  Het onderzoeksproces in schema.
STAP 1: BESCIIRIJVING STAP 2: BEOORDELING UITVOERING STAP 4: RELATiE ONTWERPPARAAIETERS

ENEINDRESULTAAT
ONTWERP- fraag bronnen instrument Traag brormen Instrument yraag bron instrirment

PARA.
METERS
a. context. Wat is de Offerte-aanvraag; -Checklist Is de aan- Respondenten Beschrijving in In welke mate/zin

analyse contextanalyse onderzoeksvoor- -interview vankelijke interview wordt het eindresul-
die bij aanvang stel en andere, bij (met semi- context- gecomprimeerd taat bepaald door de
van het project is aanvang van het gestructu- analyse ade- voorleggen aan kwaliteit van de
gemaakt? project, ter be- reerde vra- quaat respondenten aanvankelijke

schikking gestelde genlijst) geweest? contextanalyse?
documenten;
respondenten
(opdrachtgever, Interpretatie Aan de hand

participanten) van in van (een
interviews aanzet voor)

b.   tekoten    Voor welke stra- Offerte-aanvraag Strategiebe- Is een pas- Respondenten, Theoretische In welke mate/zin verzameld een causaal
strategic tegie is gekozen? en onderzoeks- schrijvingen send projectdocu- toetsing aan de wordt het eindresul-

voorstel van contin- strategie menten; inter- hand van con- taat bepaald door de   riaal model

gente model gekozen? pretatie door tingente model keuze voor een be- onderzoeker
als checklist onderzoeker van sturing paalde strategie?

c.   ootwerp    Op welke wijze Projectdocumen- Ontwerpta- Hoe was de Respondenten Interview In welke mate/zin
is deze strategic ten bel als kwaliteit wordt het eindresul-

in het project checklist van de uit- taat bepaald door de
geoperationali- voering? wyze waarop het
seerd/gelmple- PBA-traject is opge-
menteerd? zet?

T

OW  M  M: W* i # W #M # *m  $STAP 3: BEOORDEUNG EINDRESTJLTAAT %2 1  8    MBM* NM  
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Zijn de doelstellingen van het project
gerealiseerd? Opdrachtgever, partici- Interview met semi-
Wat is, in die zin, de effectiviteit van het panten (c.q. gebruikers) gestructureerde vragenlijst
PBA-project?
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Methodische verantwoording
Hieronder worden de verschillende onderzoekstappen meer in detail beschreven.
Voordat we daartoe overgaan is het van belang om een aantal keuzen te verant-
woorden, zoals ten aanzien van de respondenten, de gebruikte onderzoeksmetho-
den en de wijze van analyseren en interpreteren.

Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 1 boden de uitgevoerde PBA-trajecten niet de
mogelijkheid om flankerend fundamenteel onderzoek uit te voeren. Om die reden
is hier sprake van retrospectief onderzoek. Er is voor gekozen om personen die
op de een of andere manier actief betrokken zijn geweest bij het PBA-traject een
oordeel te vragen over de opzet en uitvoering van het betreffende traject. De
combinatie van retrospectief onderzoek en respondenten die direct bij het project
betrokken zijn geweest kent een aantal zwakten. Wanneer achteraf wordt ge-
vraagd naar oordelen over aspecten van de uitvoering, zijn de respondenten in de
meeste gevallen reeds op de hoogte van de 'afl oop' van het project. Een goede
afloop of een minder goede afloop kan het oordeel ten aanzien van onderdelen in
het ontwerp respectievelijk positief of negatief kleuren. Succes wordt wellicht
minder aan de kwaliteit van een PBA-traject toegeschreven dan falen. Daarnaast
is er het probleem van selectieve perceptie. Iedere betrokkene heeft belangen en
belangen kleuren de waarneming. Een alternatief voor het bevragen  van  deze
groep van respondenten was het kiezen voor a) inhoudelijke experts op het betref-
fende beleidsterrein of b) meer beleidsmatige of bestuurskundige experts, die een
oordeel zouden kunnen uitspreken over de opzet en uitvoering van het betreffende
PBA-traject. Maar ook aan deze alternatieven kleven nadelen. De groep inhoude-
lijke experts is welbeschouwd net zozeer direct betrokken bij het betreffende
beleidsterrein en het is twijfelachtig of hun oordelen zoveel afstandelijker en
objectiever zouden zijn geweest. Tegen het bevragen van meer beleidsmatige
experts pleit dat het teveel tijd en energie zou kosten om hen de complexiteit van
de casus eigen te laten maken. Wellicht is het zo dat wanneer in het evaluatieon-
derzoek de afstand tot de participanten aan het project groter is, ook de objectivi-
teit groter is. Maar tegelijkertijd wordt het moeilijker om een verband te leggen

tussen PBA en het uiteindelijke beleid edit resultaat is nu duidelijk een effect van
dat project").
Na al deze overwegingen is er uiteindelijk voor gekozen om toch direct bij het
project betrokkenen te interviewen. We hebben daarbij het begrip betrokkenen zo
breed mogelijk opgevat. Dus niet alleen opdrachtgevers of beleidsmakers, maar
bovenal een zo pluriform mogelijk scala van deelnemers aan strategische work-
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shops (en dergelijke), zoveel als mogelijk representatief voor de breedte voor het
betreffende beleidsterrein.

Een nadeel van retrospectief onderzoek is de vergeetfactor. Sommige projecten
zijn ruim een jaar of zelfs twee jaar na afronding aan een evaluatie onderworpen.
In een poging de verschillende nadelen van retrospectieve evaluatie te ondervan-

gen is een vragenlijst als checklist ontwikkeld, die a) in de vorm van een aantal
korte samenvattingen de respondenten, indien nodig, herinnert aan uitgevoerde
analyses, projectopzet et cetera en b) een meer genuanceerd beeld zou kunnen

opleveren van de kwaliteit van het project dan waar enkel de vraag "wat vond u
ervan?"  toe zou leiden.  In de checklist zijn de begrippen uit het theoretisch model

geoperationaliseerd in meerdere vraagpunten die aan de respondenten worden

voorgelegd. De checklist verhoogt de diepgang en de vergelijkbaarheid in de
reconstructie en beoordeling van projecten. Op deze manier is geprobeerd om de
geldigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en waarnemingen zoveel mogelijk
te garanderen.

De gehanteerde vragenlijst c.q. checklist geeft de respondenten de mogelijkheid
om de kwaliteit van de uitgevoerde contextanalyse en de onderscheiden ontwerp-
variabelen te beoordelen op een vijfpuntsschaal. Dat bleek in de praktijk voor
respondenten niet altijd eenvoudig en mogelijk. Men beperkte zich vaak tot een
'kwalitatieve' beoordeling c.q.  een 'beoordeling in woorden'. In de empirische
hoofdstukken zullen deze beoordelingen worden beschreven. Om vergelijkingen
mogelijk te maken tussen oordelen binnen projecten (bijvoorbeeld de vergelijking
tussen het oordeel over de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding en de
gebruikte /nethoden) en tussen projecten (bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit
van de uitgevoerde contertanalyse in relatie tot het gerealiseerde resultaat) zullen
deze beoordelingen worden vertaald en samengevat in de volgende antwoordcate-
gorieen: zeer positief (++), positief (+), neutraal (+/-), negatief (-) en zeer
negatief   (-  -)·

Om de politiek-sociaal en professioneel wenselijke antwoorden (willen horen dat
het een prima project was) te voorkomen en de neutraliteit van de metingen te

verhogen zijn de interviews uitgevoerd met een zo pluriform mogelijk samen-

gestelde groep respondenten en door neutrale interviewers. Student-assistenten en
medewerkers van de vakgroep Beleids- en Organisatiewetenschappen van de
Katholieke Universiteit Brabant hebben de interviews verzorgd en in eerste
instantie ook de rapportage.
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Om een zo accuraat mogelijke beschrijving en beoordeling van de verschillende
PBA-trajecten te waarborgen, zijn de empirische hoofdstukken in conceptversies
voorgelegd aan degenen die, namens de betreffende opdrachtgevende instanties,
zijn opgetreden als contactpersoon en aan bij de projecten betrokken begeleiders
en beleidsanalisten. Hen is gevraagd de teksten te becommentarieren en waar
nodig suggesties voor wijzigingen of aanvullingen te doen. Over het algemeen kan
worden opgemerkt dat men zich in grote lijnen kon vinden in de wijze waarop de
projecten zijn beschreven. In alle gevallen is sprake geweest van suggesties voor
aanvullingen of wijzigingen.  Het ging daarbij niet om fundamenteel commentaar,
in die zin dat het de strekking van het verhaal een belangrijke wending gaf.
Vrijwel al het commentaar is verwerkt.

Stap 1 Beschrijving van een PBA-project
In stap 1 wordt beschreven:

a.     de contextanalyse c.q. diagnose zoals uitgevoerd in het project;
b. voor welke (participatie)strategie is gekozen;
c.          op welke wijze het project is opgezet en uitgevoerd,  c.q. het ontwerp.

Stap   la        Beschrijving  van  de  contextanalyse
In deze studie worden PBA-trajecten retrospectief beschreven. De projecten zijn
reeds uitgevoerd.   Bij   het in kaart brengen   van de contextanalyse   zijn  er  twee

opties denkbaar:

•     een beschrijving van de contextanalyse zoals deze ten tijde van het project
is uitgevoerd.  Het gaat dus om het in beeld brengen van de diagnose die bij
aanvang van het project is gesteld;

•       het opnieuw beschrijven van de context, om achteraf, opnieuw te bezien wat
de  context was waarin de projecten van start gingen en werden uitgevoerd.

Het eerste is een analyse van dat wat reeds is gedaan. Het tweede is een her-
nieuwde poging om de context te beschrijven, waarbij tot andere bevindingen zou
kunnen worden gekomen dan die bij de start van het project zijn geformuleerd.
Aan het eind van hoofdstuk 2 is aangegeven dat wordt verondersteld dat een
goede diagnose het succes van een PBA-traject mede bepaalt. Dat betekent dat een
beoordeling van de contextanalyse noodzakelijk is, zoals die bij aanvang van een
PBA-project is uitgevoerd. Om die reden kiezen we bij de beschrijving en analyse
van de verschillende projecten voor de eerste aanpak.
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In het conceptueel model zijn de volgende variabelen onderscheiden aan de hand
waarvan de contextanalyse in kaart kan worden gebracht:
a. Algemene contextkarakteristieken.
b. Specifieke contextkarakteristieken.
c. Inhoudelijke contextkarakteristieken.

De volgende onderzoeksprocedure is gevolgd:
1.         Op   grond   van de beschrijving   van deze variabelen   is een checklist   met

vragen opgesteld (zie bijlage 1).
2.     Met deze checklist in de hand zijn belangrijke projectdocumenten geanaly-

seerd.  Het ging daarbij onder andere  om  (a) de offerte-aanvraag  van  de
opdrachtgever voor het betreffende PBA-traject, (b) eventuele aanvullende
documenten of informatie, die door de opdrachtgever zijn verstrekt in de
offertefase en (c) de uiteindelijke offerte. Het resultaat van deze stap was
een conceptbeschrijving van de uitgevoerde contextanalyse.

3. Deze conceptversie  werd ter verificatie  (en ter beoordeling,   stap  2a)   in
gecomprimeerde vorm voorgelegd aan een aantal respondenten. Het ging
daarbij om personen die op de een of andere wijze direct bij de uitvoering
van het betreffende project betrokken zijn geweest: opdrachtgever, deelne-
mers aan workshops, et cetera. Potentiele respondenten zijn schriftelijk en
telefonisch benaderd. In bijlage 2 is een brief opgenomen met het verzoek
deel te nemen aan een interview. Bijlage 3 bevat een lijst met de namen van
alle respondenten, verdeeld over de verschillende cases. Bijlage 4 is een
voorbeeld van een checklist die is gebruikt voor deze interviews (de verifica-
tie van de contextanalyse is overigens slechts een onderdeel van deze inter-
views).

4. Naar aanleiding van deze interviews is een definitieve beschrijving van de
contextanalyse opgesteld.

Stap lb.   Beschrijving gemaakte strategiekeuze
In deze stap worden relevante projectdocumenten (offerte-aanvraag, de uiteindelij-
ke offerte, andere verstrekte documenten) bezien om een antwoord te krijgen op
de vraag welke strategie in het PBA-traject was voorzien. In een volgende onder-
zoeksstap wordt het contingente model van sturing (zie paragraaf 2.5.2) gebruikt
om te beoordelen of op basis van de gemaakte contextanalyse voor een passende
beleidsstrategie is gekozen. Om die reden zullen in deze stap lb alle uitspraken
die in relevante documenten (offerte-aanvraag, offerte, andere verstrekte docu-
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menten) worden gedaan over de te volgen (beleids)strategie, worden vertaald in
termen van het contingente model van sturmg (Smits, 1995). Of\ 'el, in dat model
zijn 12 strategieen beschreven (zie paragraaf 2.5.2) en deze beschrijvingen zullen
dienen als checklist bij de interpretatie van relevante projectdocumenten om te
bepalen voor welke strategie feitelijk is gekozen.

Stap  1 c.       Beschrijving  van  de  opzet  en  uitvoering  c.q.  het  ontwerp
De feitelijk geimplementeerde strategie is af te leiden uit de wijze waarop het
project in praktijk is opgezet en uitgevoerd. De beschrijving hiervan vindt plaats
aan de hand van de ontwerpparameters zoals beschreven in hoofdstuk 2:
•      de aard van het arrangement;
•     de procedures: de 'overall' structuur van het traject en de aard en omvang

van de groep participanten;
•        het beoogde eindproduct (vari8rend van 'nieuw gedrag', rapport, convenant

tot strategische alliantie);
•      de gebruikte ondersteunende methoden en technieken;
•        de aard en kwaliteit van de begeleiding.
Belangrijkste bronnen voor het in kaart brengen van het ontwerp zijn projectdocu-
menten. De volgende onderzoeksstappen zijn doorlopen:
1.     De ontwerpparameters zijn samengevat in een ontwerptabell (zie bijlage 6).
2. Relevante projectdocumenten zijn geanalyseerd met de tabel als checklist.
3.        De verzamelde informatie is bewerkt tot een beschrijving van het ontwerp,

dat uiteindelijk onderdeel ging uitmaken van het betreffende empirische
hoofdstuk.

Stap 2 Een beoordeling van contextanalyse en strategiekeuze
In stap 2 worden de contextanalyse, zoals uitgevoerd bij aanvang van een project,
en de strategiekeuze beoordeeld.

Stap 2a.  Beoordeling contextanatyse

Bij stap lb is aangegeven dat de feitelijk uitgevoerde contextanalyse in gecompri-
meerde vorm ter verificatie is voorgelegd aan een aantal respondenten. Aanslui-

1 Deze ontwerptabel is gebaseerd op het instrument 'beleidstabel' of 'strategietabel'.  In deze studie
wordt op verschillende plaatsen gebruikgemaakt van dit instrument. In bijlage 5 is het principe van
de strategietabel toegelicht.
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tend is deze respondenten gevraagd om een oordeel uit te spreken over de bij

aanvang van het PBA-traject uitgevoerde contextanalyse (zie bijlage 4, vraag 4).

Stap  2b.       Beoordeling  strategiekeuze
De feitelijke keuze voor een strategie is geanalyseerd en beschreven in  stap  lb.
Deze keuze wordt nu beoordeeld. Het conceptueel model suggereert een verband
tussen contextkarakteristieken enerzijds en de keuze voor strategiean anderzijds.
Zowel deze karakteristieken als de feitelijke keuze zijn beschreven in stap 1
(respectievelijk stap la en lb). Indien de contextanalyse correct is uitgevoerd of,
in andere woorden, wanneer de juiste diagnose is gesteld (het resultaat van stap
2a) dan kan daaruit theoretisch worden afgeleid wat in de betreffende situatie de
meest voor de hand liggende strategie zou moeten zijn geweest. Daarvoor kan
namelijk de redenering volgens het contingente model van sturing (Smits, 1995)
worden gevolgd. Dat leidt tot een 'theoretische' strategiekeuze. Deze 'theoreti-
sche'   strategiekeuze kan worden vergeleken  met de feitelijke strategiekeuze.
Komen deze overeen, dan is er sprake geweest van een 'juiste' keuze. Samen-

gevat:
a. Vaststellen feitelijke contextanalyse (stap la).
b. Vaststellen feitelijke strategiekeuze (stap lb).
c. Vanuit feitelijke contextanalyse en gebruikmakend van de redenering vol-

gens het contingente model van sturing, het vaststellen  van een 'theoreti-

sche' strategiekeuze (stap 21)).
d. Beoordelen feitelijke strategiekeuze door deze te vergelijken met theoreti-

sche  strategiekeuze  (stap  2b).
Deze stappen worden uitgevoerd door de onderzoeker.

Stap 2c.   Beoordeling van het ontwerp c.q. de uitvoering

Volgens het model voor het onderzoeksproces in een meervoudige casestudie

(volgens Yin, zie hoofdstuk 1) is in eerste instantie 66n casestudie uitgevoerd:
Recreatie 2020. Volgens het aanvankelijke onderzoeksdesign dat bij de uitvoering
van die casestudie is gebruikt, werd niet gevraagd naar een oordeel over de wijze
waarop het traject is vormgegeven. Daar lagen twee redenen aan ten grondslag:
a.     Verondersteld werd dat dergelijke vragen (bijvoorbeeld "wat vond u van de

beslissing om gericht deelnemers  uit te nodigen?",   "wat  vond  u  van  de
beslissing om niet te streven naar belangenmaximalisering maar naar consen-

sus?") moeilijk te beantwoorden zouden zijn voor respondenten c.q. deelne-
mers aan workshops of dergelijke.
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b.       Daarnaast werd verondersteld dat informatie kon worden verzameld over het
verband tussen (de kwaliteit van) de uitvoering enerzijds en het uiteindelijke
effect anderzijds door de respondenten rechtstreeks naar dat verband te
vragen (bijvoorbeeld "in welke mate heeft het gekozen arrangement het
uiteindelijke resultaat beinvloed?").

Bij de uitvoering van de eerste casestudie bleek dat het soort vragen zoals be-
schreven bij b. nog moeilijker was te beantwoorden dan vragen zoals geformu-
leerd bij a. Sterker nog, in de beantwoording van een vraag als "in welke mate
heeft het gekozen arrangement  het uiteindelijke resultaat beYnvloed?", gaven  de
respondenten veelal enkel een oordeel over het gekozen arrangement en niet
zozeer over de invloed op het uiteindelijke eindresultaat. Om die reden is er voor
gekozen om in de tweede versie van de vragenlijst (bijlage 4) alsnog een aantal

vragen op te nemen over de kwaliteit van de uitvoering. Aangezien de responden-
ten in de eerste casestudie de vragen interpreteerden zoals ze in de tweede versie
van de vragenlijst zijn geformuleerd, mogen we er bij de analyse (c.q. de vergelij-
king tussen de casestudies) van uitgaan dat de respondenten in alle casestudies
dezelfde soort vragen hebben beantwoord. In de empirische hoofdstukken wordt
stap 2c niet apart beschreven. De verzamelde data over de kwaliteit van de
uitvoering worden daar gepresenteerd in suip 4, ofwel gebruikt als interpretatie ter

verklaring van (het uitblijven van) de effectiviteit van het PBA-traject.
Het is van belang om, in het verlengde wat hierboven is gesteld, nog eens te
benadrukken dat de variabele ontive,p in het onderzoek is opgevat als de kwaliteit
van de uitvoering. Feitelijk gaat het dus om de implemenmtie van het onnve,p,
maar gemakshalve zal in het vervolg worden gesproken over het ontwerp.

Stap 3 De beoordeling van het eindresultaat
Er zijn verschillende vormen van beleidsevaluatie. In dit onderzoek is geen sprake
van de traditioneel bekende vormen van output- of outcome-evaluatie maar van
een effectiviteitsmeting van een PBA-traject als interventie in een beleidsproces.

Beleidsevaluatie, en analoog daaraan de evaluatie van PBA-trajecten, kan betrek-

king hebben op aspecten van a) de inhoud, b) de processen en c) de effecten (De
Graaff & Hoppe, 1992: 386). Bij inhoudsevaluaties gaat het om het beleid in de
betekenis van een plan. Zowel de ontworpen doel-middel structuur als de comple-
te beleidstheorie kunnen voorwerp van evaluatie zijn. In procesevaluaties kunnen

in beginsel alle deel- of aspectprocessen uit een beleidscyclus, of in dit geval het
PBA-traject, voorwerp van evaluatie vormen. Wanneer het gaat over de ejfecten
van beleid kan onderscheid worden gemaakt naar (Bekkers et al, 1996: 33):
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•    de mate van doelrealisatie die is gerealiseerd door de inzet van bepaalde
middelen (b.v. C02-reductie door het schone autobeleid), of

•       de mate van steun die een beleidsprogramma heeft weten te realiseren ofwel
de mate waarin er sprake is van draagvlak onder de relevante 'stakeholders'
of belanghebbende partijen die bij de ontwikkeling en uitvoering van het
beleid betrokken zijn geweest.

De Graaff & Hoppe (1992: 410-412) onderscheiden twee dimensies om te komen
tot een typologie van verschillende vormen van beleidsevaluatie: de benaderings-

wijze en de waarderingsgrondslag. Er zijn twee verschillende benaderingswijzen
teonderscheiden: de 'voor-na' benadering ende 'met-zonder' benadering. Deze
hebben respectievelijk betrekking op ten eerste een evaluatie waarin een accent
wordt gelegd op het vergelijken van de situatie (in het beleidsterrein) voor en na
de inzet van een instrument (bijvoorbeeld een PBA-traject) en ten tweede een

benadering waarbij de situatie (in het beleidsterrein), zoals die zich heeft ontwik-
keld met inzet van een instrument, wordt vergeleken met de situatie die zich zou
hebben voorgedaan als het instrument niet was ingezet. De waarderingsgrondslag
verwijst naar het mogelijke onderscheid tussen onderzoek waarin de effecten
worden gerelateerd aan vooraf gestelde specifieke doelstellingen en onderzoek
waarin dat niet gebeurt. Een en ander leidt tot vier mogelijke vormen van evalua-
tieonderzoek.

Tabel 3.2:    Vormen van evaluatie (Bron: Van de Graaf & Hoppe,  1992; 412).

accent op voor.na accent op met-zonder

geen specifieke doelstellingen situatieonderzoek effectenonderzoek
c.q. verwachtingen

wet specifieke doelstellingen doelbereikingsonderzoek effectiviteitsonderzoek
e. q verwachtingen

Voor een 'met-zonder' benadering  is een controlegroep vereist.  Om de specifieke
gevolgen van PBA goed in kaart te brengen zou een controlegroep geconfronteerd
kunnen worden met een traject waarin sprake is van een meer traditionele vorm

van beleidsanalyse (TBA). Wat ons betreft is een dergelijke vergelijking niet per
se nodig. De vraag is namelijk niet of PBA effectiever is dan TBA. Van TBA is

aangetoond dat ze weinig effectief is (zie paragraaf 1.3).  Het gaat hier veeleer om

de vraag of en zo ja op welke wijze de gevolgen van PBA kunnen worden geme-
ten en geoptimaliseerd. Overigens komt daar nog bij dat, aangezien er sprake is
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van retrospectief onderzoek, een dergelijke benadering niet is te realiseren. Wel
worden in de evaluatie nadrukkelijk de vooraf geformuleerde doelstellingen
betrokken. Centraal staat de vraag in welke mate deze zijn gerealiseerd. Dat
betekent dat in deze studie sprake is van doelbereikingsonderzoek. Vervolgens
doen zich de vragen voor a) wanneer sprake is van doelbereiking en b) van welk
soort doelen sprake is. In dit onderzoek wordt de mate van doelbereiking opgevat
als het verschil tussen de gewenste verandering (uitgedrukt in de doelstellingen
die zijn geformuleerd bij aanvang van een PBA-traject) en de feitelijke verande-
ring (als de mate waarin de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd). In de
empirische hoofdstukken zal steeds worden gesproken over 'de ejJectiviteit',  op
te vatten als de mate van doelbereiking.
Overigens is het ontwikkelen en uitwerken van een doelonafhankelijk criterium
voor effectiviteit een zinvolle gedachte, bijvoorbeeld het vaststellen van leereffec-
ten. Dat kan door individueel georienteerd volgend veldonderzoek of individueel
georienteerd experimenteel onderzoek in de stijl van DOrner et al (1997), Vennix
(1990) en Roelofs (2000). Zij introduceren in hun onderzoek PBA-achtige hulp-
middelen in beleidssimulaties en volgen nauwkeurig een groep proefpersonen in
hun vermogen om problemen op te lossen. Het is een interessante lijn van onder-
zoek. De vereiste diepgang en toegang tot de lerende personen passen evenwel
niet in dit onderzoek. Hier is het relatief eenvoudige doel om te zien of PBA
'domweg' in staat is voorgenomen doelen te bereiken  en niet zozeer om 'lasting
effects' (b.v. 'leren') te meten.

Stap 4 Inschatting van de invloed van contextanalyse en ontwerppara-
meters op eindresultaat

In de stappen 1 tot en met 3 is informatie verzameld over:
•     de uitgevoerde contextanalyse;
•    de strategiekeuze;
•     het ontwerp;
•     de effectiviteit van het PBA-traject.
Het is zaak om de relatie tussen het eindresultaat en de ontwerpparameters te
achterhalen. Het conceptueel model, zoals ontwikkeld in hoofdstuk 2, kan als een
aanzet tot een causaal model worden gezien.
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Figuur 3.1.   Aanzet tot een causaal model.

Zoals gesteld impliceert dit model verbanden tussen (blokken van) variabelen en
de uiteindelijke effectiviteit van een PBA-traject. Deze worden hieronder toe-

gelicht. Hierboven hebben we effectiviteit omschreven als de mate waarin de

voorgenomen doelen zijn gerealiseerd.

1. Verondersteld wordt dat een PBA-traject effectief zal zijn (c.q. een, volgens
respondenten, hoge mate van doelbereiking) wanneer het goed is uitgevoerd
(c.q. een hoge mate van tevredenheid van respondenten). De uitvoering
heeft betrekking op a) de keuzen die zijn gemaakt in de opzet van het project
(bijvoorbeeld ten aanzien van de participanten, methoden, begeleiding, et

cetera) en b) een feitelijk goede uitvoering daarvan. Ofwel, de kans dat een
PBA-traject effectief zat zijn, wordt verondersteld groter te zijn wanneer de
uitvoering  van  goede  kwaliteit  is.

2.       Het  ontwerp  is een uitwerking  van de voorgenomen participatiestrategie.
Een veronderstelde voorwaarde voor effectiviteit is dus ook dat de voorge-
nomen beleidsstrategie een passende is, en wel passend bij de conclusies van

de contextanalyse c.q. diagnose. Als de contextanalyse het aannemelijk
maakt dat consulteren een passende beleidsstrategie is, moet niet worden

gekozen voor een niet-participatieve strategie, zoals bijvoorbeeld propage-
ren. Ofwel, de kans dat een PBA-traject succesvol zal zijn, wordt veronder-
steld groter te zijn wanneer de voorgenomen beleidsstrategie aansluit bij de
bevindingen uit de contextanalyse, voorzover deze juist is uitgevoerd.

3.        Dat betekent vervolgens weer dat de contextanalyse een adequate beschrij-
ving moet zijn van het beleidsprobleem, ofwel van vigerende machtsverhou-

dingen tussen relevante actoren en de cognitieve complexiteit van de beleids-
kwestie. Als bijvoorbeeld ten onrechte wordt verondersteld dat de overheid
als sturende actor een zwakke positie heeft ten opzichte van de doelgroep
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dan zou ten onrechte voor een participatieve strategie kunnen worden geko-
zen. Ofwel, de kans dat een PBA-traject effectief zal zijn, wordt veronder-
steld groter te zijn wanneer de contextanalyse een adequate beschrijving is
van het beleidsprobleem.

Bij de analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens zullen de hierboven
weergegeven veronderstelde verbanden als leidraad dienen. Het effect van een
PBA-traject wordt niet alleen bepaald door elk van de variabelen (contextanalyse,
gekozen strategie, ontwerp) afzonderlijk. Die drie (blokken van) variabelen
hangen met elkaar samen.
Bij de interpretatie van gegevens zal een analyseschema worden gehanteerd (zie
tabel  3.3.).  Uit dit schema  is af te leiden dat naar verwachting:
•          een slecht opgezet en uitgevoerd ontwerp nooit tot een effectief PBA-project

kan leiden;
•     de keuze voor een strategie die niet past bij de gegeven context, eveneens

nooit tot een effectief PBA-project kan leiden;
•      een foutieve contextanalyse kan worden gecompenseerd door een passende

strategiekeuze en een goed opgezet en uitgevoerd ontwerp.
Naar aanleiding van de casestudies zal worden bezien of deze veronderstellingen
al dan niet worden bevestigd.
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Tabel  3.3.   Analyseschema.

Conle:,tannly jc (CA;
+ -

Gekozen strategic

+              -              +              -

Dit zal Op grond van een Op grond van een Op grond van een
waarschijnlijk een goede CA is een verkeerde CA is verkeerde CA is
zeer effectief pro- foute strategie toch een goede voor een verkeer-
ject zijn. Is dat gekozen. Het tra- strategie gekozen. de strategie geko-

+              niet  zo,  dan  is er ject wordt goed De uitvoering is zen.   Ondanks  het
twijfel over de ontworpen en eveneens goed feit dat de uitvoe-
kwaliteit van de uitgevoerd, maar geweest.  Als een ring goed is, kan
waarnemingen of    het zou verbazen dergelijk project er haast geen
over de geldig- wanneer het pro- effectief is, wijst sprake zijn van
heid van het mo- ject effectief zal dat op relatieve een effectief pro-
del. zijn. Is dat wet onbelangrijkheid ject. Wanneer dat

het geval dan van de CA. wel zo is, moeten

Oritwerp wijst dat op de we twijfelen aan
relatieve onbe- de waarde van het
langrijkheid van conceptueel
de strategiekeuze. model.

Op grond van een Op grond van een Op grond van een    Dit kan geen ef-
goede CA is de goede CA is een verkeerde CA is fectief project
juiste strategie foute strategie toch een goede zijn. Als dat wel
gekozen. De gekozen. Vervol- strategie gekozen.    zo is, dan is er
opzet en uitvoe- gens is de opzet Wanneer het ont- twijfel over de
ring zijn evenwel en uitvoering on- werp goed was kwaliteit van de
niet goed. Naar der de maat. Dat geweest, was het waarnemingen of
verwachting zal kan niet leiden tot project mogelijk over de waarde
een dergelijk een effectief pro- te redden ge- van het model.

project niet effec-    ject. Is dat wel weest. Nu zal het
tief zijn. Is het het geval dan naar verwachting
wel effectief, dan hebben de partici- niet effectief zijn,
doet de kwaliteit panten mogelijk tenzij CA en ont-
van het ontwerp uitstekende conn- werp er weinig
er weinig toe. pensaties gevon- toe doen.

den voor de fou-
ten in de stimu-
lus.
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4  Recreatie 2020

4.1   Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het project Recreatie 2020 beschreven  en  geevalueerd.

Opdrachtgever voor het project was het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, Directie Groene Ruimte en Recreatie. LNV had behoefte aan het
ontwikkelen van een toekomstgerichte beleidsvisie op recreatie, als bijdrage aan

en input voor een bredere strategische discussie binnen en buiten het departement.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de vakgroep Vrijetijdsweten-
schappen van de Katholieke Universiteit Brabant en onderzoekers van het IVA

Tilburg en ging van start op 1 maart 1996. Het eindrapport (Van den Heuvel c.s.,

1997) was gereed in maart 1997.
In de evaluatie van dit project zijn in twee ronden verschillende betrokkenen

geYnterviewd en wel in de maanden juni-juli 1997 en in de maanden februari-
maart 1999.

In hoofdstuk 3 zijn de verschillende stappen beschreven die van belang zijn in de
beschrijving en analyse van PBA-trajecten. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen
deze stappen worden uitgevoerd. Omdat dit het eerste empirische hoofdstuk is, zal

op sommige punten worden terugverwezen naar hoofdstuk 3 om bepaalde wijzen
van beschrijven of analyseren te verantwoorden. In de volgende empirische

hoofdstukken zal dat niet meer gebeuren.

4.2 Beschrijving

Binnen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene

Ruimte en Recreatie bestaat behoefte aan het ontwikkelen van een toekomstgerich-
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te beleidsvisie op recreatie, als bijdrage aan een bredere strategische discussie
binnen het departement. Meer concreet moet het eindresultaat worden geinte-
greerd  in het LNV-document 'Decor landelijk gebied  21e  eeuw'.   In  de  te
ontwikkelen beleidsvisie moet de ontwikkeling worden beschreven van vraag en
aanbod op de recreatiemarkt op de langere termijn tegen de achtergrond van
economische, sociale en culturele veranderingen. Dat dient te gebeuren vanuit een
geintegreerd perspectief. Dat wil zeggen dat rekening gehouden moet worden met
andere beleidsterreinen zoals toerisme, sport en natuur. Ook betekent het dat de
vormgeving van recreatie plaats moet vinden binnen het kader van plattelandsont-
wikkeling en stedelijke ontwikkeling. De beleidsvisie moet op een zodanig beel-
dende en overtuigende manier worden geschreven dat personen en instellingen
binnen en buiten de overheid erdoor worden aangesproken en overtuigd worden
van het duurzaam belang van recreatieve ontwikkeling.

De ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie vindt plaats tegen de achtergrond
van het besef dat de rol van de overheid in relatie tot recreatie aan voortdurende
verandering onderhevig is geweest. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de
rijksoverheid altijd een belangrijke inititrende en stimulerende rol gespeeld bij de
ontwikkeling van recreatievoorzieningen. Sinds de jaren tachtig is daarin verande-
ring gekomen onder invloed van de processen van deregulering, decentralisatie en
privatisering. De verhoudingen tussen actoren binnen de sector recreatie   zijn
daardoor grondig gewijzigd. Van een bestuursmodel gebaseerd op het principe
van hierarchische en rationele sturing met behulp van standaardregels is men
geleidelijk overgegaan naar een model van netwerksturing met een grotere
gelijkwaardigheid van actoren. Daarnaast is er een proces van bestuurlijke schaal-

vergroting en schaalverkleining waardoor de rol van de nationale staat opnieuw
moet worden gedefinieerd. Enerzijds   is   er de toenemende invloed vanuit  het
buitenland en een sterkere rol van de Europese Unie, anderzijds wordt het regio-
nale niveau versterkt. De rol en de positie van de overheid is binnen een com-
plexe en dynamische omgeving veel minder duidelijk geworden. Sommigen
streven naar een nog verder terugtreden van de nationale overheid en een verster-
king van marktwerking. Anderen pleiten juist  voor een actievere en activerende
rol  van de overheid. Naar aanleiding  van deze analyse  zijn de volgende onder-
zoeksvragen in het project Recreatie 2020 geformuleerd:
•    op welke wijze ontwikkelt de recreatiemarkt in Nederland zich op lange

termijn tegen de achtergrond van economische, sociale en culturele verande-
ringen;
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• welke scenario's kunnen worden geschetst van de rol van de overheid inzake
recreatie en wat zijn de effecten van deze scenario's voor de recreatie?

In een schrijven van de opdrachtgever aan de begeleidingscommissie wordt over
dit laatste opgemerkt, dat de scenario's vooral een beeld moeten geven over
trends en ontwikkelingen op het terrein van recreatie en dat vervolgens moet
worden bezien welke beleidsinspanningen daarbij passen vanuit de overheid.  De
scenario's moeten dus minder expliciet ingaan op de rol van de overheid.

Stap la Beschrliving contextanalyse
In hoofdstuk 2 is onderscheid gemaakt naar de volgende contextdimensies:
• algemene contextkarakteristieken (maatschappelijke context, beleidscontext,

directe omgeving);
• specifieke contextkarakteristieken (complexiteit doelgroep, relatie doelgroep

en initiator, autonome gedragswaarschijnlijkheid);
• inhoudelijke contextkarakteristieken (de cognitieve complexiteit).

Algemene contextkarakteristieken
De contextanalyse beperkt zich tot een analyse van de beleidscontext en betreft
minder de analyse van maatschappelijke ontwikkelingen of de directe omgeving
van de doelgroep. Er wordt een aantal veranderingen geconstateerd  in de  rol  van
de rijksoverheid op het betreffende beleidsterrein: recreatie. Dat heeft onder
meer, zo wordt geconstateerd, te maken met een aantal politiek-bestuurlijke

veranderingen zoals het tegelijkertijd optreden van schaalverkleining en schaalver-

groting. Er is geen eenduidigheid meer over de rol van de overheid. Zoals gesteld
worden er geen expliciete verwijzingen gemaakt naar meer algemeen maatschap-
pelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld over al dan niet veranderende opvattingen
over politieke normen en waarden) of naar de aard en omvang van de doelgroep.
Wat betreft dat laatste wordt 'enkel' gesteld dat de te ontwikkelen beleidsvisie

aansprekend en overtuigend moet zijn voor personen zowel binnen als buiten de
overheid.

Specifieke contextkarakteristieken
Zoals eerder opgemerkt wordt er in de analyse geen expliciete verwijzing gemaakt
naar de beoogde doelgroep. Dat impliceert dat ook de complexiteit van de doel-
groep niet is geanalyseerd. De relatie tussen de initiator van het PBA-traject
(LNV) en de doelgroep is dus ook moeilijk te duiden. Er wordt wel een opmer-
king gemaakt over de rol van de overheid ten aanzien van ontwikkeling en
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uitvoering van recreatiebeleid; deze is veel minder duidelijk geworden. Er is dus
geen sprake van een sterke initiator c.q. een sterk sturende overheid. Er heerst
onzekerheid over de toekomstige positie en rol van de overheid inzake recreatie-
beleid en daarmee ook over andere partijen en het hele beleidsnetwerk als
zodanig. Aangezien er bij aanvang van het project geen expliciete inhoudelijke
doelstellingen aanwezig waren, was het dus niet opportuun om een analyse te
maken van de kans dat de doelgroep als vanzelf gewenst gedrag zou gaan verto-
nen (de autonome gedragswaarschijnlijkheid of AGW). In hoofdstuk 2 is aange-
geven  dat  de  AGW ook geinterpreteerd mag worden  als  de  kans dat 'andere'
partijen de bereidheid hebben om met de initiator mee te denken over de oplossing
van een bepaalde beleidskwestie. Er wordt in het projectvoorstel geen analyse
gemaakt van de bereidheid van maatschappelijke groeperingen om in het project
te participeren.

Inhoudelijke contextkarakteristieken
Uit deze beschrijving is af te leiden dat er sprake is van verschillende vormen van
complexiteit.  Er is sprake van:
•     diversiteit (het probleem bestaat uit veel elementen), aangezien de beleids-

visie moet worden ontwikkeld tegen de achtergrond van economische,
sociale en culturele ontwikkelingen;

•    onzekerheid (de context van het probleem wordt bepaald door onbekende
toekomstige ontwikkelingen), omdat zich de vraag voordoet op welke wijze
de recreatiemarkt in Nederland zich op de langere termijn ontwikkelt;

• legitimiteit (informatie en kennis is ontoegankelijk voor leken en buiten-
staanders).   De te ontwikkelen beleidsvisie moet zowel personen binnen  als
buiten de overheid aanspreken en overtuigen van het belang van een duurza-
me recreatieve ontwikkeling;

• onderlinge afhankelijkheid (sterke en belangrijke relaties tussen verschil-
lende beleidsproblemen en -velden). Er moet rekening worden gehouden met
de verwantschap met andere beleidsterreinen zoals toerisme, sport en
natuur. Ook betekent het dat de vormgeving van recreatie plaatsvindt binnen
het kader van plattelandsontwikkeling en stedelijke ontwikkeling.

Stap lb Beschrijving strategiekeuze
De gekozen participatiestrategie wordt niet expliciet benoemd in het projectvoor-
stel.  Uit de tekst wordt duidelijk  dat er gekozen wordt  voor de ontwikkeling  van
scenario's waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de inbreng van partijen
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die, naast LNV als initiator van dit project, een rol spelen in de totstandkoming
en uitvoering van recreatiebeleid. LNV heeft gezocht naar experts en betrokkenen
om mee te denken over een mogelijke beleidsvisie. Welbeschouwd is hier sprake

van consulteren als participatiestrategie.

Stap lc Beschrijving van het ontwerp
In de beschrijving van het ontwerp wordt onderscheid gemaakt naar:
a. procedures;
b. arrangement;
c. beoogd eindproduct;
d. gebruikte methoden en technieken;
e.       aard van ondersteuning en begeleiding.
In het vervolg wordt elk van deze onderdelen nader beschreven.

a.   Procedures

Het betreft hier de beschrijving van (a) de projectstructuur en (b) de participanten.

Projectstructuur
Het project bestaat uit een tweetal samenhangende delen, te weten een strategische
analyse van ontwikkelingen tot het jaar 2020 en het ontwikkelen van scenario' s.

De strategische analyse wordt uitgevoerd  in de periode maart-september  1996.
Ten  behoeve  van de ontwikkeling  van de scenario' s worden twee workshops

georganiseerd. Deze vinden plaats op 23 oktober en 18 november 1996. Het
eindrapport Recreatie 2020. Bouwstenen voor een visie op de kwaliteit van de
leefoingeving  in  de  21e  eeuw  (Van den Heuvel  c.s., 1997) verschijnt in maart
1997.  Enige tijd later publiceert de Directie Groene Ruimte en Recreatie van het
ministerie van LNV een populate vertaling van de projectresultaten: Recreatie-
schets 2020. Welbeschouwd is het project de inhoudelijke voorbereiding op een
breder debat dat het ministerie wil aangaan. Het project, beter gezegd het eind-
product van het project, vormt feitelijk de input voor een vervolgtraject. Het
ministerie verspreidt in groten getale de Recreatieschets en vraagt onder meer of
aangeschrevenen willen deelnemen aan de verdere vormgeving van het recreatie-
beleid. Diverse personen en aanstellingen geven een schriftelijke reactie op het
rapport. Daarnaast worden door het ministerie ongeveer tien workshops georgani-
seerd voor burgers, ambtenaren, gemeenten et cetera om te debatteren naar
aanleiding van het rapport. Een en ander mondt uiteindelijk uit in een grote
slotmanifestatie in Harderwijk  op 12 februari   1998. Deze wordt door ongeveer

83



200 mensen bezocht. In het vervolg wordt nader ingegaan op het voorbereidende
traject, te weten de strategische analyse en de scenario-ontwikkeling.

Deel 1 De strategische analyse
In de strategische analyse (tijdens het project verwoord in een tussenrapportage)
wordt uitgegaan van een model waarin de actuele betekenis van recreatie voor
individuen is afgezet tegen een aantal belangrijke determinanten aan zowel de
vraagzijde als de aanbodzijde. Recreatie is daarbij breed opgevat. De aandacht
gaat zowel uit naar de toeristisch-recreatieve kant van recreatie (economische
invalshoek) als naar aspecten als de kwaliteit van de leefomgeving en een goede
inrichting van de openbare ruimte (sociaal-culturele invalshoek). Van een aantal
ontwikkelingen (bijvoorbeeld sociaal-economische ontwikkelingen, demografische
ontwikkelingen, et cetera) wordt de mogelijke invloed op langere termijn op
recreatie nagegaan. De strategische analyse dient (mede) als input voor het tweede
deel van het project, de ontwikkeling van scenario's.

Deel 2 De ontwikkeling van scenario's
In het project wordt gezocht naar een antwoord op de volgende onderzoeksvra-
gen:

1.         Welke   is de maatschappelijke, economische en culturele betekenis   van
recreatie in Nederland op de lange termijn?

2.      Wat moet de rol van de Rijksoverheid zijn bij de vormgeving aan die beteke-
nis?

Op deze vragen wordt een antwoord geformuleerd door:
•           scenario' s te ontwikkelen waarin verschillende beelden van toekomstige

recreatiepatronen zijn uitgewerkt;
•    naar aanleiding van deze beelden enerzijds robuust overheidsbeleid ('wat

moet de overheid doen, ongeacht welk scenario in de toekomst waar
wordt?') te formuleren en anderzijds de dilemma's, keuzemogelijkheden en
vrijheidsgraden van de overheid te schetsen ('Wat zou de overheid nu

kunnen doen om de ontwikkelingen in een gewenste richting te beYnvloe-
den?').

Om deze vragen te beantwoorden worden twee workshops georganiseerd.  In het
vervolg wordt globaal beschreven welke activiteiten zijn verricht in deze work-
shops en wat daarvan de resultaten zijn geweest. De scenario's worden in zes
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fases ontwikkeld: Deze fases zullen hieronder worden toegelicht. De eerste
twee fases omvatten de basisanalyse. Hierin wordt onderzoek verricht naar
mogelijke nieuwe markten, nieuwe technologie in relatie tot recreatie, politieke
ontwikkelingen, enzovoorts. De scenariobouwers gaan op zoek naar belangrijke
trends en meer in het bijzonder naar trendbreuken.

Fase 1 Identificeren van een centrale kwestie of een te nemen besluit
Scenario' s worden ontwikkeld om de besluitvorming  van 66n specifieke actor te
ondersteunen. Zo kan worden geanticipeerd op toekomstige besluitvorming door
een aantal mogelijke scenario' s in kaart te brengen.   In de ontwikkeling  van  de
scenario' s  is het Ministerie van Landbouw  als de centrale actor opgevat.   De
scenario' s moeten dienen als instrument waarmee het ministerie haar positie  op
het terrein van recreatie kan bepalen aan de hand waarvan het concrete beleids-
activiteiten kan formuleren.

Bij de start van de ontwikkeling van scenario' s  is het een goed gebruik  om  'van
binnenuit te beginnen' in plaats  van te redeneren 'vanuit de omgeving'.  Dat
betekent dat wordt gezocht naar de keuze die centraal staat of naar de beslissing
die uiteindelijk moet worden genomen. De volgende vragen zijn behulpzaam bij
het vaststellen van de centrale thematiek: welke belangrijke beslissingen moet het
ministerie in de nabije toekomst maken bij het vaststellen en invullen van het
recreatiebeleid? Welke langetermijnbeslissingen moeten er worden genomen?

Fase 2 Identificeren van kritische omgevingsfactoren  en
' driving forces'

In de tweede fase worden de belangrijkste trends in kaart gebracht. Het betreft
een inventarisatie van omgevingsfactoren die het succes of falen van het te nemen

besluit (fase 1) beinvloeden, en van 'driving forces' die de eerder geidentificeerde
omgevingsfactoren beinvloeden. Het gaat daarbij om sociale, economische,

politieke, ecologische en technologische 'krachten'. Een aantal van deze la:achten
is redelijk zeker (bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen), andere zijn weer

hoogst onzeker (bijvoorbeeld de wensen  van het publiek).   Het is zinvol  om  in
kaart te brengen wat noodzakelijk en onvermijdbaar is en wat onvoorspelbaar en

nog een kwestie van keuze is.

De basisanalyse is de achtergrond waartegen de workshops worden opgezet. De
trends vormen daarin de belangrijkste input.

1        We hebben ons hierbij gebaseerd op Schwartz (1995).
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Fase 3 Rangschikken naar belang en onzekerheid
Tijdens de eerste workshop buigen de deelnemers zich over de volgende vragen:
•     welke van de onderscheiden factoren en trends het meest van belang zijn

voor de invulling van de scenario's (fase 3);
•      op welke wijze deze factoren met elkaar in relatie moeten worden gebracht

(fase 4);
•        hoe de scenario's ingevuld kunnen worden (fase 5).
Twee groepen gaan aan de slag met elk een eigen thema: de toekomst van het
toeristisch recreatief product  en de toekomst van de directe  leefomgeving.  Elke
groep rangschikt een aantal trends op basis van twee criteria:
1.        de invloed van deze trends op de wijze waarop de recreatie in 2020 vormge-

geven en beleefd zal worden;
2.      de mate van onzekerheid over de 'heftigheid' van optreden van deze trends.

De trends waarnaar wordt gezocht zijn de trends waarvan men zeker is dat de
invloed groot is, maar waarover onzekerheid bestaat wanneer het gaat over de
mate waarin deze trend zich zal voordoen. Een voorbeeld:

Trend: De samenleving zal zich in de toekomst meer differentieren naar

inkomen, het gebruik van de ruimte en de besteding van de tijd.
Invloed: De invloed op de wijze waarop de recreatie in 2020 vormgegeven

zal worden is groot.
(On)zekerheid: Er is evenwel onzekerheid over hoe ver deze differentiatie zal

doorzetten.

De trends worden geclassificeerd (zoals in figuur 4.1) om zo de speelruimte voor
beleid te vinden.

INVLOED OP RECREATIE
sterk zwak

MATE VAN OP- zeker versterken, van geen/minder
TREDEN op anticiperen, belang,

gebruik van maken wel monitoren

onzeker beleid op van geen/minder
afstemmen belang

Figuur 4.1:     Trends  en beleidsruimte.
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Langs deze lijnen worden twee dominante trends geselecteerd, die volgens de
deelnemers  van belang zijn voor beide thema' s (toeristisch recreatief product en

directe leefomgeving).

Trend 1:    Er zal sprake zijn van verdere differentiatie, diversificatie en heteroge-
niteit wanneer het gaat over inkomen, de besteding van tijd en het
gebruik van de ruimte.

Trend 2:      In de verhouding tussen economische ontwikkeling versus ecologische

ontwikkeling en de invulling van de ruimte die daaruit volgt, zal de
laatste meer nadruk krijgen: een 'donker-groene' (sterk ecologische)
variant versus een 'licht-groene' (minder ecologische) variant.

De uitersten van de eerste trend zijn heterogeniteit versus homogeniteit en van de

tweede trend nadruk op economische ontwikkeling versus ecologische ontwikke-

ling.

Fase 4 Bepalen van scenario-'logica'
De factoren die in de vorige fase zijn vastgesteld, vormen als het ware de assen

waarlangs mogelijke scenario's tegen elkaar kunnen worden afgezet. Deze matrix
dient dan als een kader  waar de verschillende scenario' s zullen worden ingevuld.
Zo vormt elke cel een scenario. De factoren (of assen) zijn zodanig ten opzichte
van elkaar gepositioneerd  dat er scenario' s kunnen ontstaan op grond   van  een
logisch en coherent verhaal. In andere woorden, elk scenario moet een goede
'plot' hebben.
In het assenstelsel in figuur 4.2 zijn deze trends tegen elkaar afgezet. Echter,
slechts een deel van deze figuur is van belang in het construeren van scenario's.
Een deel van deze variatie is namelijk niet relevant. Zo zal er bijvoorbeeld (naar
verwachting van een aantal participanten) geen homogenisering plaatsvinden ten
aanzien van inkomen en dergelijke. En zo zal (naar verwachting) het primaat ook
niet komen te liggen bij economische  ontwikkeling. Nee,het gaat om diferentia-
tie; de variatie zit in de mate waarin. Eenieder verwacht een doorzetten van de

ecologische ontwikkeling, wederom met variatie in de mate waarin. Om die reden

is in figuur 4.2 het domein dat voor de invulling van de scenario's relevant is als
een vierkant aangegeven.
Figuur 4.2 suggereert vier scenario's die de experts zo goed mogelijk tot 'leven'

brengen.
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Scenario  1: zeer heterogeen en minder groen
Scenario 2: zeer heterogeen en zeer groen
Scenario 3: minder heterogeen en minder groen
Scenario 4: minder heterogeen en zeer groen

heterogeniteit

12

economie   3 4 ecologie

'grij s' 'groen'

homogeniteit

Figuur 4.2:   Vier scenario's.

Fase 5 Het invullen van de scenario's
Het projectteam verwerkt de resultaten van de eerste dag en bouwt de aangedra-
gen elementen om tot 'lopende' verhalen. Voor het invullen van de scenario's
wordt gebruikgemaakt van de resterende factoren en trends die zijn geYdentifi-
ceerd in eerdere stappen in de scenario-ontwikkeling. Elke factor of trend is
'
tegen het licht gehouden' in relatie  tot de verschillende scenario' s. Vervolgens

worden de verschillende stukken in elkaar geweven tot een verhaal. Er worden
vier scenario's ontwikkeld met de volgende titels (in bijlage 8 worden de sce-
nario' s beschreven):
•     de Houseparty;
•      de Candlelight party;
•     de Familiedag;
•     het Buurtfeest.
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Fase 6 Beleidsimplicaties
De   scenario' s vormen de input  voor de tweede workshop waarin nader   is   in-

gegaan op de beleidsimplicaties van de verschillende scenario's. Er wordt aan-
dacht besteed aan de te nemen beslissing waaromheen de scenario's zijn opge-
bouwd.  Hoe ziet die beslissing eruit,  in elk van de onderscheiden scenario' s?  Is

de beslissing of strategie robuust in elk scenario, of ziet de beslissing er enkel in
66n of enkele  van de scenario' s  goed  uit?  Als dat laatste het geval  is,  dan  is  er
sprake van een zeker risico, zeker wanneer de mate waarin men de waarschijnlijk-
heid van bepaalde scenario's kan beTnvloeden, beperkt is. Wat betekent dat voor
de keuze of strategie wanneer gewenste scenario's naar alle waarschijnlijkheid
niet gerealiseerd zullen (kunnen) worden?

Tot zover de beschrijving van de projectstructuur. In de verdere beschrijving van
de procedures gaan we nader in op de participanten die aan het traject deelnemen.

Participanten
In een bijeenkomst van de begeleidingscommissie bij het project wordt in augustus
1996 uitvoeriger gesproken over het kaliber van de uit te nodigen deelnemers
voor de twee workshops. Aanvankelijk wordt afgesproken om "zwaargewichten"
uit te nodigen. Op die manier kan worden gestreefd naar het realiseren van
betrokkenheid en commitment bij bestuurlijk verantwoordelijken (niet alleen van
de  overheid  maar  ook van daarbuiten). Bij nader inzien wijkt de opdrachtgever
daar  toch  van  af. Een citaat  uit een brief van 28 augustus  1996:   "Er  is   (...)
besloten hoog in te zetten en zwaargewichten uit te nodigen. Toch heb ik na
verdere overweging en overleg met mijn directeur besloten niet zo hoog in te
zetten.  Deze beslissing is vooral ingegeven door de fase waarin wij  ons  met het
project bevinden. We hebben behoefte aan een goede inhoudelijke discussie
gevoed door deskundigen uit het brede recreatieveld. Het is een illusie om te
veronderstellen dat bewindslieden en directeuren geinteresseerd zijn in en een
goede  bijdrage  kunnen/wilen  leveren  aan  een  dergelijke  discussie".   Aan  de
workshops wordt uiteindelijk deelgenomen door:
•       beleidsmedewerkers van LNV;
•      beleidsmedewerkers van gemeentelijke en provinciale overheid;
•    vertegenwoordigers van recreatieondememingen (bijvoorbeeld Recron en

Burgers' ZOO);
•      experts op het terrein van recreatie (bijvoorbeeld LEI, Staring Centrum);
•           belangenbehartigers  van de recreanten (bijvoorbeeld  ANWB).
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Zie voor de lijst van deelnemers bijlage 7. Uit deze inventarisatie is af te leiden
dat er sprake is van een bijzonder heterogene groep. Er zijn vertegenwoordigers
namens recreatieondernemingen (b.v. Recron), belangengroeperingen (b.v.
ANWB) en gemeenten. De deelnemers2 zijn niet verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van het beleid of voor de uitvoering daarvan. Als vertegenwoordigers
vanuit het veld zijn ze veeleer te typeren als de objecten van beleid ofwel de
doelgroep waarop het uiteindelijke beleid van toepassing zal zijn. Alle deelnemers
aan de workshops kunnen worden getypeerd als experts op het terrein van recrea-
tiebeleid. De scenarioworkshops vormen een gelegenheid   om   een  orianterend
debat te voeren over wat mogelijke toekomsten zijn. Er is dus geen noodzaak tot
belangenmaximalisering; er hoeven in de workshops geen beslissingen te worden
genomen. Bepaalde scenario' s appelleren  wel aan specifieke belangen  maar  er  is
geen debat op het scherpst van de snede. Om dezelfde reden is er geen noodzaak
tot consensus over te nemen beslissingen. Waar wel naar wordt gestreefd, is
consensus over de plausibiliteit van de ontwikkelde scenario's. De groep
deelnemers heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid. Wel wordt deelgenomen
door enkele beleidsmedewerkers van LNV die de bevoegdheid hebben om de
ontwikkelde scenario' s als relevante beleidsinformatie te verspreiden.    Maar
nogmaals, de werkgroep is als zodanig niet-beslissingsbevoegd. In totaal nemen
18 personen aan de workshops deel. Er is sprake van een heterogeen samen-
gestelde groep (zie boven). Vanwege de heterogeniteit  van de groep   is  er  ook
sprake van relatieve verschillen in kennis (er is niet zozeer sprake van personen
die veel of weinig weten,  maar er is nogal specifieke kennis voorhanden), belan-
gen (de belangen zijn niet zo nadrukkelijk aan de orde, maar de belangen van
bijvoorbeeld de Recron zijn beduidend anders  dan  die  van het Staring-instituut).
Er is sprake van vertegenwoordiging vanuit een hoedanigheid als expert, vanuit
vertegenwoordiging van belangen en vanuit ervaring. Er is geen sprake van
democratische vertegenwoordiging van speciale groeperingen. In het vervolg op
het project wordt het debat overigens verbreed: het eindrapport wordt in een grote
oplage verspreid. Naar aanleiding van het rapport worden diverse workshops
georganiseerd voor en met burgers, ambtenaren, gemeenten, et cetera. Een grote
slotmanifestatie is voor het ministerie van LNV de afsluiting van dat debat.

2         In de beschrijving en typering van de groep participanten (en ook bij andere ontwerpparameters die
verderop in de tekst worden behandeld) wordt gebruikgemaakt van de terminologie en typeringen
zoals weergegeven in paragraaf 2.3.3.  Een en ander is ook samengevat in bijlage 6. Deze typeringen
worden in de tekst vet gedrukt. Dat zal ook in de andere empirische hoofdstukken gebeuren.
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b. Arraligement
In dit project staat de ontwikkeling van een aantal toekomstscenario's voor de
recreatie centraal.  Deze kwestie speelt binnen een bepaalde bedrij fstak of beleids-
sector; dit is de aard van het arrangement. Deze bedrijfstak of beleidssector kan
worden beschouwd als een institutioneel arrangement. Partijen die hier deel van
uitmaken overleggen met enige regelmaat over actuele kwesties.  Er is evenwel
niet zoiets als een geYnstitutionaliseerd forum waarvan in dit project gebruik wordt

gemaakt. Aan het project wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van een
aantal organisaties die actief zijn binnen de bedrijfstak of beleidssector recreatie.
Het arrangement waarvan in het project gebruik wordt gemaakt is daarom te

typeren als ad hoc. Het aantal potentiele deelnemende organisaties is beperkt en
wel tot de organisaties die deel uitmaken van de bedrijfstak of beleidssector
recreatie. Er is geen sprake van een open inschrijving. Potentifile deelnemers zijn
gericht aangeschreven en uitgenodigd. In die zin is het arrangement dus gesloten.
De werkgroep heeft geen formele bevoegdheid en, zoals hierboven is aangegeven,
er is ook geen sprake van een reeds bestaand formeel arrangement. De bijeen-
komsten hebben een informeel karakter. De groep is samengesteld uit vertegen-

woordigers van overheid, recreatieondernemingen, experts et cetera. De belang-

rijkste taak van de (heterogeen samengestelde) groep is het aandragen van infor-
matie om toekomstscenario' s te ontwikkelen.  In die zin  is  het geen adviesorgaan

of klankbordgroep.  Het  is een expertpanel dat relevante informatie genereert  in
een samenstelling die een aantal belangrijke actoren op het veld vertegenwoordi-
gen.

c. Eindproduct
In het einddocument worden de vier ontwikkelde scenario's uitvoerig beschreven
(zie bijlage 8 voor een samenvatting van de scenario's). Daarin wordt tevens in-

gegaan op de implicaties voor overheidsbeleid in het algemeen en dat van het
ministerie van LNV in het bijzonder. Daarbij is (net als in de basisanalyse) kort

weergegeven welke sturingsconcepties de overheid de afgelopen decennia heeft ·

toegepast op het terrein van recreatie. Daarin komt naar voren dat er sprake is

geweest van drie verschillende sturingsmodellen. Met het oog op de toekomstige
rol van de overheid wordt een alternatief gepresenteerd. Feitelijk gaat het hier
om een synthese  van  de drie gememoreerde modellen van sturing.   Aan  de  hand
hiervan is een ruwe schets gegeven van de rol van de overheid in de toekomst. Dit

beeld is, in een aantal variaties, in de verschillende scenario's verwerkt. Op deze
wijze leidt het project tot:
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•      een beeld van het verleden en het heden, (basisanalyse en een bijdrage over
de rol van de overheid);

•      een beeld van de toekomst over de invulling en het gebruik van recreatie en
over de mogelijke rol van de overheid.

Zo is een schets gemaakt van een bestaande situatie en een aantal mogelijke
toekomstige situaties.  In het eindrapport wordt tevens aandacht besteed  aan  de
vraag hoe het pad tussen heden en toekomst kan worden afgelegd en 'welke acties
en welk beleid te formuleren die van evident belang zijn, gegeven het feit dat er
sprake is van verschillen in opvattingen over wenselijke en mogelijke situaties en
gegeven de onzekerheid van bepaalde ontwikkelingen'.  Een en ander wordt
schematisch weergegeven in figuur  4.3.

robuust belcid, acties ongcacht
welk scenario werkelijkheid zal
worden

0     scenario's op basis van
3     belangrijke trends

met vanatte m
0     mate van optreden-#

0 e                 0  1
andere, niet beschreven
scenano's

- 1996 2020

verleden + heden toekomst
(basisanalyse) en scenario' s en bijdrage
bijdrage over over mogelijke vormen
sturingsmodellen van sturing

Figuur 4.3.   Elementen scenario-project.

d.    Gebruikte methoden en technieken
De workshops zijn opgezet rondom de methodiek van scenario-ontwikkeling. In
de workshops worden tal van creativiteitstimulerende opdrachten voorgelegd om
de gewenste informatie te verzamelen.

e.     Aard van ondersteuning en begeleiding
De agenda is (betrekkelijk) gesloten. De bijeenkomsten zijn tot in detail voorbe-
reid. Bij aanvang van elke bijeenkomst ligt er een gedetailleerde agenda waarin de
te nemen stappen worden beschreven. Soms is het noodzakelijk om enigszins van
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de agenda af te wijken. Dat betreft evenwel geen structurele afwijking. De leiding
van de workshops is in handen van twee personen. Deze zijn vooral aan te duiden

als procesbegeleiders. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de totstandkoming
van de scenario' s; zij hebben de bijeenkomsten dan ook geagendeerd.  Er is deels
sprake van inhoudelijke expertise, met name ten aanzien van sturingsvraagstuk-
ken. Gezien het gesloten karakter van de agenda zijn de begeleiders relatief
sturend. Er wordt geen gebruikgemaakt van informatie- en communicatietechno-
logie ter ondersteuning  van de activiteiten  (of de begeleiding).   Er  is een aantal

opdrachten geformuleerd aan de hand waarvan relevante informatiewordt verza-
meld. Deze informatie wordt vervolgens vertaald en verwerkt in (voorbereide)
schema's. Deelnemers geven op gezette tijden presentaties van de door hen
verrichte activiteiten. Hiervoor zijn voorbedrukte sheets beschikbaar.

4.3 Beoordeling

Stap 2a Beoordeling contextanalyse
Het  resultaat  van  stap  1 a (de beschrijving  van de contextanalyse) wordt achteraf

in gecomprimeerde vorm ter evaluatie voorgelegd (zie bijlage 4) aan een aantal

personen  die   een rol hebben gespeeld   in het project (zie bijlage   3).   Het   gaat

daarbij om (1) vertegenwoordigers namens de opdrachtgever, (2) participanten
aan het project en (3) uiteindelijke gebruikers van het eindresultaat. Uit deze

gesprekken komt naar voren dat deze contextanalyse in algemene zin juist is.  Er
wordt enkel een aantal aanvullingen gegeven. Zo wordt onder meer opgemerkt dat
de rol die de rijksoverheid speelt een stimulerende en initierende is. De rijksover-
heid heeft namelijk in steeds mindere mate een uitvoerende taak. Daarnaast is in

de analyse de rol van andere overheden (gemeentelijke en provinciale) niet
beschreven.  In die zin is de contextanalyse onvolledig.

Stap 2b Beoordeling strategiekeuze
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, vindt de beoordeling van de strategiekeuze
plaats met behulp van het model van contingente sturing. Dit model impliceert een
relatie tussen de uitkomst van de contextanalyse enerzijds en de keuze voor een

(participatie)strategie anderzijds. De drie contextdimensies die van belang zijn bij
het bepalen van de meest voor de hand liggende strategie zijn: autonome gedrags-

waarschijnlijkheid, de positie van de actor en de vraag of de context al dan niet

gunstig was voor de initiator om een interventie te plegen (in de vorm van een
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PBA-traject). Op basis  van de contextanalyse  (stap  la)  is het volgende te conclu-
deren. Ten aanzien van de AGW is vast te stellen dat geen oordeel kan worden
uitgesproken over de vraag of de doelgroep beoogd gedrag als vanzelf zal gaan
vertonen; er is nog niet zoiets als gewenst gedrag vastgesteld. Om die reden wordt
de AGW geinterpreteerd als de kans dat de doelgroep wil participeren in het
voorgestane PBA-traject. Was er sprake van noodzaak, nut en mogelijkheden om
te participeren? Daar wordt geen expliciete uitspraak over gedaan. Er wordt niet
gezegd dat de kans groot is, maar het tegendeel wordt ook niet gesteld. De
deelname van de doelgroep wordt niet geproblematiseerd. Op grond daarvan, en
op basis van de gesprekken die toentertijd met de opdrachtgever zijn gevoerd, kan
met enige voorzichtigheid worden vastgesteld dat er bij aanvang van het PBA-
traject een welwillend positieve houding van de doelgroep was ten aanzien van
deelname aan een PBA-traject.
Was de context gunstig of ongunstig? Ook dat is moeilijk te beoordelen. Het
beleidsterrein Recreatie is niet gepolitiseerd. Er was geen sprake van bijzondere
omstandigheden die een PBA-traject zouden kunnen frustreren. De context was op
zijn minst niet ongunstig.
De positie van de initiator wordt in de contextanalyse niet als bijzonder sterk
omschreven. De verhoudingen zijn gewijzigd, de rol van de overheid is niet altijd
helder, er is meer dan in het verleden sprake van gelijkwaardigheid van actoren
in een netwerk. De initiator heeft geen sterk sturende  rol. De overheid heeft
minder sterke middelen (regelgeving, financitle middelen) om dat wat er op het
terrein van recreatie gebeurt, te bepalen. De partijen in het veld van recreatie zijn
niet bijzonder afhankelijk van de overheid en de overheid heeft geen bijzondere
reputatie in dit veld. Om die redenen typeren we de rol van de initiator als (enigs-
zins) zwak.
Wanneer we deze posities uittekenen in de kubus van Smits (zie figuur 2.5), dan
komt het snijpunt van de drie lijnen uit bij de participatiestrategieen overleg &
debat. Dit komt niet overeen met de strategiekeuze consultatie zoals die bij
aanvang van het project is gemaakt (zie stap lb). Dat zou kunnen leiden tot de

conclusie dat een verkeerde strategie is gekozen, maar dat is niet terecht. Overleg

&   debat   is een zogenaamde hybride strategie van consultatie   en   informeren.
Ofwel, er is niet alleen sprake van 'bevragen' maar ook van 'overtuigen'. In dit
project had het ministerie, gezien de verhoudingen en omstandigheden, daar dus
wellicht voor kunnen kiezen maar ze heeft volstaan met een strategie van enkel

consulteren c.q. van bevragen. Ze is dus minder 'dwingend' en normstellend
geweest dan (theoretisch) mogelijk zou zijn geweest, maar het gaat te ver om het
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daarom als een niet-adequate strategie te beoordelen. Consultatie is een minder
normstellende participatiestrategie dan overleg & debat. Er kunnen redenen zijn
om voor een dergelijke strategie te kiezen, ook al vragen de omstandigheden daar
niet per se om; evenals het mogelijk is om te kiezen voor participatie wanneer dat

gezien de omstandigheden niet strikt nodig is. Daar kan voor gekozen worden
vanuit bijvoorbeeld ideologische redenen (participatie om het democratisch
gehalte van besluitvorming te vergroten) of vanuit meer pragmatische of opportu-
nistische overwegingen (participatie om 'goodwill' te kweken, anticiperend op
toekomstige kwesties). Dit PBA-traject is uitgevoerd als voorbereiding  op  een

bredere strategische discussie binnen en buiten het departement. In dat opzicht
was  consulteren  in  deze  fase  voor  de hand liggend: het feitelijke debat heeft
daarna plaatsgevonden.

4.4 Effectiviteit

De beoordeling van het eindresultaat c.q. de effectiviteit van het PBA-traject als
de mate van doelrealisering, is smp 3 in de analyse van PBA-trajecten. De vol-
gende doelen zijn onderscheiden;
•        Het doel van dit PBA-project was het ontwikkelen van een toekomstgerichte

beleidsvisie op recreatie. Dit moest onder meer uitmonden in een rapport
waarin verslag zou worden gedaan van respectievelijk de strategische analy-
se van ontwikkelingen  tot  het jaar  2020  en van mogelijke scenario' s  over

hoe de recreatie er in 2020 uit zou kunnen zien.
•        Met de resultaten van het project wilde het ministerie bepalen wat haar eigen

positie en taak zou moeten zijn met betrekking tot recreatie. Dit heeft vooral
in het vervolg op het project plaatsgevonden.

•    Deze beleidsvisie moest bijdragen aan een bredere strategische discussie
binnen het departement en het eindresultaat moest worden geintegreerd in
het LNV-document "Decor landelijk gebied 21e eeuw".

Op twee momenten zijn interviews (zie bijlage 3 voor de lijst van respondenten)
uitgevoerd om een antwoord te krijgen op deze vragen. In eerste instantie is dat
gebeurd kort na afloop van het project (voorjaar 1997), en vervolgens is na twee

jaar (voorjaar 1999) opnieuw nagegaan hoe betrokkenen de effectiviteit van het

project evalueren. In het verlengde daarvan zal in de bespreking van de resultaten
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in het vervolg van deze paragraaf telkens onderscheid worden gemaakt tussen de
evaluatieresultaten op korte termijn en op lange termijn.

Toekomstgerichte beleidsvisie
Het beoogde eindproduct van dit onderzoek is tweeledig:
•     een basisanalyse waarin verslag wordt gedaan van de strategische analyse

van ontwikkelingen tot het jaar 2020;
•      toekomstscenario's over recreatie(beleid) in het jaar 2020.

Korte termijn
Volgens de respondenten is deze doelstelling volledig gerealiseerd. Daarbij moet
wel opgemerkt worden dat het ministerie naar aanleiding van het rapport van
KUB/IVA een eigen rapport heeft gemaakt (Recreatieschets 2020, Directie
Groene Ruimte en Recreatie,  1997). Dit rapport bevat veel foto' s, tekeningen, iets
minder tekst en is erg kleurig. Het is erg goed ontvangen binnen het ministerie en
dat is ongetwijfeld van invloed geweest op de mening van de geYnterviewden over
dit project.

Lange termijn
Ook na twee jaar zijn de respondenten over het algemeen nog zeer tevreden over
de resultaten van het project. De aangedragen ideetn worden nog steeds als nieuw
en waardevol ervaren. Men is tevreden over de vorm van het rapport en ook over
de praktische bruikbaarheid is men goed te spreken.
Enkele respondenten merken op dat er sprake is van een spanning tussen de
onderzoekers die met een objectieve, wetenschappelijke blik naar het beleidspro-
bleem kijken en de beleidsmakers die bepaalde (verborgen) doelen hebben met de
studie. De respondenten stellen dat de verborgen agenda bij dit onderzoek hieruit
bestond, dat recreatie weer "op de landkaart" moest worden gezet. Door een
opvallende studie zou recreatie zich profileren en weer meer in de belangstelling
van de politiek komen te staan.
De respondenten vinden het rapport over het algemeen "verfrissend" en "blikver-
ruimend": enerzijds  door een "andere"  dan  de meer ruimtelijke  kijk  op  het
beleidsveld recreatie (verzorgd door de Vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de
KUB) en anderzijds door de methodische en procedurele benadering door het
projectteam (de scenariomethode). Beide benaderingen waren relatief nieuw voor
de Directie Groene Ruimte en Recreatie: dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit
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dat een beschrijving van de studie is opgenomen in een publicatie van de Stichting
Recreatie over "Innovatief Samenwerken" (1998).
Een van de respondenten merkt op dat er tijdens het proces sprake is geweest van

een doelverschuiving. Was het doel eerst vooral "wetenschappelijk" en intern
gericht, om de toekomst van de recreatiesector te schetsen; later verschoof deze
meer naar een externe presentatie, als "aanzwengelaar" van beleidsdiscussies over
de rol van de overheid, en over het belang van recreatie op de politieke agenda.
Hierin is het rapport zeker geslaagd.

Positie en taak ministerie
Met de resultaten van dit project wilde het ministerie bepalen wat haar eigen
positie en taak zou kunnen worden met betrekking tot recreatie.

Korte termijn
Op het moment van de eerste evaluatie is nog geen uitspraak te doen over de
vraag of deze doelstelling is gerealiseerd. Het bepalen van taak en positie vergt nu
eenmaal de nodige tijd. Wat wel is vast te stellen is dat in verschillende delen van

de organisatie de resultaten van het project zijn gebruikt om andere activiteiten te
initieren, of dat de resultaten zijn gebruikt in andere projecten.  Zo is het eindrap-
port gebruikt bij het opstellen van andere verkenningen. Een voorbeeld hiervan is
de RPD-rapportage 'Nederland 2030'.

Lange termijn
De respondenten zijn terughoudend in hun evaluatie met betrekking tot het ge-
bruik van de resultaten. Bij een aantal respondenten is het onduidelijk hoe de
resultaten van het rapport uiteindelijk hebben doorgewerkt. Misschien moet er
zelfs nog later dan na twee jaar gekeken worden omdat de invloed van een onder-

zoeksrapport niet altijd even snel te meten is in een beleidsveld. Verwezen wordt
weI naar de beleidsagenda die de (toen) nieuwe minister van Landbouw (Apothe-
ker) zou schrijven, om aan te geven welke onderwerpen zijn aandacht hebben.
Naar verwachting zouden de resultaten van dit project daarin zeker doorwerken.
De resultaten zijn direct gebruikt als basisdocument voor een toegankelijker

boekje, dat de Directie vervolgens zelf heeft uitgegeven als communicatiemiddel.
Dit heeft veel aandacht gekregen. Ook heeft het rapport als input gediend voor de
laatste publicatie van de Raad van Openluchtrecreatie voordat deze opging in de
Raad voor het Landelijk Gebied (de onafhankelijke raad van advies van het
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Ministerie van LNV). In deze publicatie is op basis van het materiaal uit dit
rapport uitgebreid ingegaan op de toekomst van de recreatiesector.

Brede strategische discussie
Het project "Recreatie 2020" zou moeten leiden tot een beleidsvisie die vervol-
gens weer zou moet leiden tot een bredere strategische discussie binnen het
departement.

Korte termijn
Zoals al eerder gezegd, is er in ieder geval kort na afronding en naar aanleiding
van het project een discussie gestart, zowel binnen  LNV als daarbuiten  (o. a.
gemeenten). Het was de bedoeling dat binnen de verschillende directies naar
aanleiding van het project een meer structurele discussie zou worden gestart. Ten
tijde van de eerste evaluatie is de discussie binnen het departement nog niet
afgerond en kan over het uiteindelijk behalen van deze doelstelling nog geen
afgewogen uitspraak worden gedaan.

Lange termij,1
De respondenten zijn niet eensgezind wanneer het gaat over de vraag of het
project invloed heeft gehad op beleidsprogramma's. De studie heeft een belangrij-
ke "externe uitstraling" naar andere organisaties, de politiek en het departement,
maar wat de directe invloed op beleidsprogramma's is, is moeilijk vast te stellen.
Er wordt opgemerkt dat de scenario's voor de strategische beleidsontwikkeling
een kleine rol spelen: het heeft wel "de aandacht" van beleidsmakers, maar
doorwerking is in feite beperkt.
De opdrachtgever is van mening dat de effectiviteit van het project groot is
geweest. Naar aanteiding van het project en de afsluitende slotmanifestatie heeft

een inhoudelijke verschuiving plaatsgevonden naar recreatie en de stedelijke
0/ngeving  (b. v. de ontwikkeling van grote stadsparken). Dat heeft er onder meer

toe geleid dat de Directie Groene Ruimte ook gebruik kan maken van geldstromen
die in het kader van het Grote Stedenbeleid in gang zijn gezet. In augustus 1999
verschijnt  de  nota  Grote   Stedenbeleid   en   groenimpuls.   Groen   in   en   oni  de   stad
(Ministeries van LNV en VROM, 1999).
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4.5 Relatie ontwerp en effectiviteit

De inschatting (interpretatie/verklaring) van de invloed van de ontwerpparameters
op de uiteindelijke effectiviteit van het PBA-traject is stap 4 van dit onderzoeks-

project. Zoals in hoofdstuk 3 is opgemerkt is dit project het eerste dat als case in
deze studie is beschreven en geanalyseerd. In de oorspronkelijke onderzoeksopzet
is ervoor gekozen om de respondenten niet te vragen naar een beoordeling van
verschillende ontwerpparameters, maar om rechtstreeks te vragen naar het ver-
band tussen enerzijds gemaakte ontwerpparamters en anderzijds effectiviteit. De
uitvoering daarvan blijkt op een aantal praktische problemen te stuiten. Uitspraken
in deze kunnen beter worden geinterpreteerd als uitspraken over de kwaliteit van
de gemaakte ontwerpkeuzen dan dat ze worden gezien als uitspraken over de
relatie tussen ontwerpparameters en effectiviteit. Door sommige respondenten
worden heldere uitspraken gedaan over deze relatie. Waar relevant zullen deze
worden vermeld.

Korte en lange termijn
Respondenten hebben zowel kort na alloop van het project als na twee jaar hun
oordeel uitgesproken over de mate waarin beoogde doelstellingen zijn gereali-
seerd. In deze vierde stap is het van belang om te achterhalen in welke mate de
kwaliteit van de contextanalyse en de keuzes die zijn gemaakt in het projectont-
werp de uiteindelijke effectiviteit (in dit geval beperkt tot de kwaliteit van het
eindproduct) hebben beinvloed.

Over de contextanalyse, die ten grondslag heeft gelegen aan de project-opzet, is
men van mening dat die redelijk adequaat is geweest. Er wordt onder meer

opgemerkt dat de samenstelling van het projectteam (het IVA als procesbegeleider
en -vormgever en de vakgroep VTW als inhoudelijk expert) er toe heeft geleid dat
(de probleemanalyse van) het beleidsveld minder ideologisch was. Opvallend  is
dat een aantal respondenten van mening is dat de kwaliteit van de contextanalyse
niet echt van belang is voor het realiseren van het beoogde eindresultaat. Op deze
opmerkelijke bevinding wordt nader ingegaan in het afsluitende hoofdstuk 8.
Ten aanzien van het arrangement merkt een van de respondenten op dat de
werkvorm ook een andere had kunnen zijn, en dat deze niet echt bepalend is
geweest voor het eindresultaat. Anderen benadrukken juist dat het gekozen
arrangement en de deelnemers te veel het eindresultaat bepalen: andere mensen,
andere verhalen. Het wordt als nadelig gezien dat de samenstelling van de groep
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bij de workshops zo bepalend is: het is een kleine groep deskundigen, ze kennen
elkaar allemaal en vormen eigenlijk een gemeenschappelijk discours, waarbij de
deskundigen weinig van mening verschillen. Daarmee wordt impliciet aangegeven
dat de kwaliteit van het arrangement de kwaliteit van het eindresultaat voor een
belangrijk deel bepaalt. Hierbij past de kanttekening dat in het vervolg op het
project het debat is verbreed.
Men is over het algemeen zeer tevreden over het uiteindelijke product. Een van
de respondenten merkt op dat men beelden van de scenario's miste: wat betekenen
de scenario's nou precies voor het land? In de publicatie Recreatieschets 2020 van
de Directie Groene Ruimte is op landkaartjes in beeld gebracht wat de mogelijke
gevolgen van de scenario's zouden zijn.
De scenariomethode is volgens de respondenten een interessante en geschikte
methode om de toekomst van een dergelijk beleidsveld in kaart te brengen. De
verschillende gedachten kunnen op deze manier bij elkaar worden gebracht in een
model en men is zich nu meer bewust van het belang van de toekomst in de
sector. De scenariomethode was een innovatie voor het beleidsveld Recreatie. Dit
heeft geleid tot veel aandacht van andere sectoren en de politiek. De externe
uitstraling van deze methode is een belangrijk onderdeel van de positieve evalua-
tie. Anderzijds wordt door een respondent gesteld dat de scenario's voor de
strategische beleidsontwikkeling een kleine rol spelen: het heeft wel 'de aandacht'
van beleidsmakers, maar de doorwerking is in feite beperkt. Een respondent
merkt op dat het rapport juist vanwege de scenariomethode vaak wordt opge-
vraagd door gemeenten, stadsgewesten en andere departementen. Het wordt dan
gebruikt om aan de hand van de scenario' s te praten over recreatie in de stad maar
ook over andere beleidsterreinen. Anderzijds is er ook kritiek geuit op de scena-

riomethode, namelijk dat de uitkomst te veel afhangt van de samenstelling van de

groep  bij de workshops, die vervolgens grotendeels in consensus de scenario' s

bepalen. De workshopgroepen worden door een van de respondenten als 'braaf'
omschreven. Dit laatste argument onderschrijft de eerder gemaakte opmerking dat
de samenstelling van de deelnemersgroep (arrangement) het resultaat in belangrij-
ke mate kan beinvloeden.

Opvallend is de grote rol die door de respondenten aan de begeleiding wordt
toegeschreven. Vanwege de complexe problematiek is communicatie, oog voor
processen en structurering van problemen zeer belangrijk volgens een van de
respondenten. Alle respondenten waren over het algemeen tevreden over de
begeleiding.
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Als negatief punt wordt wel genoemd dat de rolverdeling in de begeleiding niet
altijd duidelijk was ("wie is nou verantwoordelijk voor de inhoud en wie voor de
methoden en procedures?"). Dat was voor de deelnemers soms verwarrend.
Tegelijkertijd betekende het dat de disciplines 'elkaar tot de orde riepen', aldus
een van de respondenten. Door gebruik te maken van de scenariomethode werden
betrokken wetenschappers gedwongen multidisciplinair te werk te gaan.
De begeleidingscommissie van het onderzoek is betrokken, kritisch en behulp-
zaam geweest, aldus enkele respondenten. Ook is er kritiek: een respondent merkt

op dat de opdrachtgevers in de begeleidingscommissie een van de scenario's wel

erg naar voren heeft geduwd (het spirituele scenario). De heterogeniteit  had  ook
beter kunnen zijn: het was nu vooral een 'ambtelijke begeleidingsclub' zonder

belangenorganisaties, zoals de ANWB.

De respondenten zijn van mening dat het project heeft geleid tot een kwalitatief

goed eindrapport. Daarbij is opgemerkt dat niet alle ideeen en denkbeelden nieuw

waren,  maar de gestructureerde aanpak voor de ontwikkeling  van de scenario' s

wel. De analyse van de trends en ontwikkelingen was goed en dit deel van het

rapport bleek ook in het kader van andere discussies goed bruikbaar. De scena-

rio's zijn breder toepasbaar. Deze wijze van scenario-ontwikkeling biedt een
andere manier van toekomstdenken en is creatief, inspirerend en sprankelend.

4.6 Conclusies

De volgende conclusies zijn te formuleren naar aanleiding van deze analyse:

a.     De context is adequaat beschreven.
b.         De gekozen participatiestrategie consulmtie blijkt bij nader inzien  niet  de

meest passende te zijn. Gezien de omstandigheden was een strategie van

overleg & debat meer passend geweest. Het kan evenwel geen kwaad om te
kiezen voor een minder normstellende strategie dan mogelijk zou zijn. Om
die reden wordt de keuze voor consultatie positief beoordeeld.

c.          De gemaakte ontwerpkeuzes worden  over het algemeen als positief beoor-

deeld.
d.     De beoogde doelen zijn in belangrijke mate gerealiseerd.
e.       Een opvallende constatering is dat een aantal respondenten expliciet kenbaar

maakt dat de kwaliteit van de uitgevoerde contextanalyse niet of nauwelijks
het succes van het project verklaart.
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In tabel 4.1 worden de resultaten nog eens samengevat.

Tabel  4.1:    Oordelen.

Ontwerp

Context- Strategic- arrange- procedo- product metho- begelei- Effecti-
analyse keuze rnent res

: den (ling viteit

+                +                +                +              + +              +              + +              +

Volgens de respondenten is het project succesvol geweest. In grote lijnen zijn de
beoogde doelen gerealiseerd. Het project heeft de nodige aandacht en spin-off
gehad. Twee jaar na afronding van het project wordt door de opdrachtgever
opgemerkt dat er nog meer in had gezeten. De opzet van het project was goed, de
resultaten waren bevredigend, maar wanneer er nog meer tijd en energie was
gestoken in het 'promoten' van het project was de aandacht wellicht nog groter
geweest. Gezien de weerklank van het project had bij nader inzien gekozen
kunnen worden voor een bredere en ambitieuzere opzet.
Het is overigens opvallend dat de invloed van het project op beleid voor de
opdrachtgever duidelijker aantoonbaar is dan voor overige respondenten. Men ziet
wel de link tussen het project en het vervolgdebat (uitmondend in de slotmanifes-
tatie) maar veel minder de beleidsmatige vertaling en consequenties daarvan,
namelijk de nadruk op de stedelijke omgeving en de extra middelen die daarvoor
worden vrijgemaakt vanuit het Grote Stedenbeleid. De opdrachtgever erkent  in
deze dat de communicatie van de overheid over de consequenties en betekenis van
verschillende door haar ingezette trajecten en initiatieven en de samenhang
daartussen in veel gevallen te wensen over laat.
Wat verklaart het succes van het project? De multidisciplinaire aanpak van het
projectteam is een belangrijke succesfactor geweest. Er was sprake van zowel een

belangrijke inhoudelijke als een methodische, procesmatige aanpak en een adequa-
te afstemming daartussen. Dat wordt door de respondenten ook zo gewaardeerd.
Een andere belangrijke succesfactor was de actieve en directe betrokkenheid van

de opdrachtgever bij het project, zowel in de voorbereiding (inhoudelijk debat,
opstellen programma workshops) als tijdens de workshops. Het project was op die
manier goed verankerd binnen het departement. Daarnaast heeft de begeleidings-
commissie een positieve en constructieve rol vervuld gedurende het project.
De opdrachtgever is bijzonder te spreken over de inhoudelijke, methodische en

procesmatige inbreng van het projectteam maar minder over de beleidsmatige
bijdrage. Het kostte nog enige tijd en moeite om de bevindingen van het project-
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team (beleidsmatig) te vertalen in een meer populaire versie van het eindrapport.
De opdrachtgever vergoelijkt dat enigszins door op te merken "Is algemeen
verschil  tussen  beleid  en wetenschap.  Op  zich  begrijpelijk",  verwijzend  naar  de
verschillen in perspectief en expertise tussen beleidsmakers en beleidsweten-

schappers. Het is, volgens de opdrachtgever, een herkenbaar probleem. In hoofd-

stuk 8 gaan we hier nader op in.
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5 Regiovisie Justitie

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het project 'Regiovisie Justitie' beschreven en geevalueerd.
Het project had als doel een toekomstgerichte verkenning uit te voeren inzake

visies die binnen het veld van Justitie bestonden over de manier waarop een ideaal

functionerende, zelfsturende regio er uit zou kunnen zien. Opdrachtgever voor het
project

'
Regiovisie Justitie'  was het ministerie van Justitie, stafbureau CoOrdinatie

Management Development. Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van
de vakgroep Beleids- en Organisatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit

Brabant, IVA Tilburg en Twijnstra Gudde. Het project ging van start in december

1996 en werd afgerond in oktober 1997.
In de evaluatie van dit project zijn in de maanden februari-maart 1999 verschillen-
de betrokken geinterviewd.

5.2 Beschrijving

In het najaar van 1996 neemt het stalbureau CoOrdinatie Management Develop-
ment contact op met KUB/IVA met het verzoek een projectvoorstel te schrijven

voor het ontwikkelen en uitvoeren van een spelsimulatie. Deze spelsimulatie moet
onderdeel gaan uitmaken   van de Management Leergang Justitie   (MLJ).    De

achtergrond voor het ontwikkelen van deze leergang is de volgende. Het ministe-
rie constateert een toenemende druk vanuit de samenleving om oplossingen te

vinden voor de toenemende criminaliteit, het asielzoekersbeleid en het drugs-

beleid.  In het informatieblad Management Leergang Justitie (april  1996)  is  het
volgende te lezen: "Om beter in te spelen op de vragen die vanuit de Nederlandse
samenleving en vanuit internationale kringen aan Justitie worden gesteld, is het
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ministerie voomemens op een andere, meer directe en zakelijke manier te werken
aan een goede rechtsvervolging. Justitie heeft dan ook een nieuwe visie ontwikkeld
op  hoe problemen moeten worden opgelost.  Die nieuwe visie  leidt onder meer tot
een andere manier van werken en maakt aanpassing van de organisatiestructuur
en  -cultuur  voor  het   ministerie   nodig.   Die   aanpassing  wordt   aangeduid   met  de
term trans/brmatie". Justitie heeft daarmee een koers uitgezet voor de toekomst
die door de nieuwe organisatie moet worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om de
volgende zaken.

Onderscheiden van beleid en uitvoering
Het is de veronderstelling dat deze scheiding van beleid en uitvoering de kwaliteit
verhoogt van zowel de beleidsvorming als de beleidsuitvoering. De ontwikkeling
van het beleid dient systematisch gepaard te gaan met het mobiliseren van kennis
en deskundigheid van degenen die in de uitvoering met de gevolgen te maken
krijgen.

Sturen op prestaties en hoofdlijnen
De herpositionering van beleid en uitvoering vraagt om een systematische herzie-
ning van de afspraken tussen kerndepartement en uitvoeringsorganisaties, zowel
over de wijze waarop zij met elkaar communiceren als over de omvang en kwali-
teit van de producten die zij van elkaar mogen verwachten. Daarbij stuurt het
kerndepartement aan op afgesproken prestaties en beperkt het zich tot de hoofdlij-
nen, en zorgen de uitvoeringsorganisaties  voor een optimale uitvoering.

Veranderen van de cultuur
Belangrijker nog dan het aanpassen van de structuur is het veranderen van de
cultuur. Door te kiezen voor een andere structuur, door meer samenwerking te
zoeken en verantwoordelijkheden te delen, moet het nieuwe Justitie 'ontkokerd'
worden. Binnen Justitie is het niet gebruikelijk elkaar aan te spreken op prestaties
en verantwoordelijkheden, om echt samen te werken en om open te staan voor
elkaars ideeen en standpunten. Er is in dat opzicht behoefte aan verandering. Het
is daarbij van groot belang dat er een intensieve samenwerking ontstaat tussen het
kerndepartement en de uitvoeringsorganisaties.

Dit veranderingstraject valt samen met andere veranderingsprocessen, die deels
al zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de herziening van de
rechterlijke organisatie, de vernieuwing in het veld van de jeugdbescherming en
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reclassering, de verzelfstandiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de
Dienst Justitiele Inrichtingen en de omvorming van het ministerie in engere zin tot
een kerndepartement met hoofdkantoren.

Het ministerie beschouwt management development als een belangrijk instrument
om de voorgestane transformatie tot leven te brengen. De MLJ (Management
Leergang Justitie) is tot stand gebracht vanuit de idee dat het nieuwe besturings-

concept een kader vormt dat van onderaf dient te worden ingevuld en vanuit de
idee dat het ministerie moet investeren in de kennis, houding en vaardigheden van
haar managers. "Het is voor Justitie essentieel dat zijn managers doordrongen zijn
van en handelen naar het nieuwe besturingsconcept en zorgen voor een verdere
invulling daarvan; het is voor de individuele managers van belang dat zij onder-
steund worden in het voldoen aan de (nieuwe) eisen die aan hun gedrag gesteld
worden" (uit Informatieblad MLJ, april 1996: 7). De MLJ kent de volgende
doelstelling:
•     verhelderen van het nieuwe besturings- en organisatieconcept;
•      versterken van het draagvlak voor dit concept;
• inzicht krijgen  in en ontwikkelen van de "nieuwe cultuur";
•       verhogen van de persoonlijke effectiviteit binnen deze context, o.a. door het

trainen van relevante managementvaardigheden;
•           het  leren van elkaar  (o. a. door kennis nemen van andere werkterreinen  van

Justitie, ontkokering).
Naast de voorgenomen spelsimulatie kent de leergang een aantal andere modules

(b. v. over Planning & Control, over Kwaliteitszorg, et cetera).

In de eerste versie van het projectvoorstel (d.d. juni 1996) wordt uitgegaan van
twee fasen; een eerste fase waarin onderzoek wordt verricht naar een 'generiek

ideaal functionerende regio'. Dit komt neer op het zoeken naar mogelijke vormen
van meer zelfsturende regio' s, en wel als operationalisering van de transformatie
en voortbordurend op het idee van het omvormen van het ministerie tot een

kerndepartement, waarbij een belangrijk decl van de taken en werkzaamheden kan

worden gedecentraliseerd. Op basis van deze eerste fase zal een spelsimulatie
worden ontwikkeld. Daarin kunnen de alternatieve organisatievormen worden
beproefd en er kan aandacht worden geschonken aan noodzakelijke management-

vaardigheden.
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Bij bespreking van de eerste versie van het voorstel binnen het departement blijkt
er een aantal bezwaren te zijn tegen deze opzet. Na een uitgebreide interne
consultatie  in de zomer  van 1996 wordt  pas  laat  ill het najaar besloten  om  af te
zien van de spelsimulatie: de deelnemers van de Management Leergang Justitie
(in het kader waarvan het spel zou worden uitgevoerd) blijken niet veel voor de
spelsimulatie te voelen. Niet lang daarvoor is, na een bestuurscrisis, een nieuwe
secretaris-generaal aangetreden. De "Transformatie" wordt (onder andere met het
aantreden van de nieuwe secretaris-generaal) afgesloten. De blik wordt nu gericht
op visie-ontwikkeling. Besloten wordt om het voorstel in dat nieuwe kader te
gebruiken. Het project wordt gericht op het in kaart brengen van mogelijke
vormen van regionalisering. In de aangepaste opzet worden de doelstellingen
minder ambitieus geformuleerd. De uitvoering wordt beperkt tot de eerste fase
van het oorspronkelijke plan: de ontwikkeling van een systeemdynamisch dia-
gram. Er zal een aantal workshops worden opgezet met participanten uit de hele
Justitie-keten waarin de vraag naar de operationalisering van het concept regiona-
liseritig centraal zal staan. De oorspronkelijke opzet was ambitieuzer, in die zin
dat gemikt werd op een belangrijke groep leidinggevenden en managers die een
belangrijke rol zouden kunnen vervullen in het operationaliseren en vervolgens
uitdragen van nieuwe regioconcepten. Er is evenwel onvoldoende draagvlak voor
een dergelijke opzet. Omdat de beoogde bestuurlijke betrokkenheid minder is dan
waar aanvankelijk van is uitgegaan, kan een minder dringend beroep worden
gedaan op echte spraakmakers om deel te nemen aan het project.

In het vervolg  van deze paragraaf zal  meer in detail worden ingegaan  op:
•     de contextanalyse,
•    de strategiekeuze,
•     het ontwerp van het PBA-traject.

Stap la Beschrijving van de contextanalyse
In hoofdstuk 3 is onderscheid gemaakt naar de volgende contextdimensies:
• algemene contextkarakteristieken (maatschappelijke context, beleidscontext,

directe omgeving);
• specifieke contextkarakteristieken (complexiteit doelgroep, relatie doelgroep

en initiator, autonome gedragswaarschijnlijkheid);
• inhoudelijke contextkarakteristieken (de cognitieve complexiteit).
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Algemene contextkarakteristieken
Ten aanzien van de maatschappelijke context wordt in een aantal startdocumenten
(offerte-aanvraag, offerte) opgemerkt dat er vanuit de Nederlandse samenleving
vragen worden gesteld die het ministerie er toe brengen om op een andere, meer
directe en zakelijke manier te werken aan een goede rechtsvervolging. De maat-
schappelijke context zet dus aan tot de noodzaak om te veranderen. Er worden
geen verwijzingen gedaan naar een specifiek beleidsthema. Het gaat om het beleid
van Justitie in den brede waarbij toenemende criminaliteit, de drugsproblematiek
en het asielzoekersbeleid als voorbeelden worden genoemd.  Er is veeleer sprake
van een organisatievraagstuk dan dat een bepaald inhoudelijk beleidsthema aan de
orde is.

Specifieke contextkarakteristieken
Het project 'Regiovisie' is gericht op het beter functioneren van het Justitieel
apparaat. Dat betekent dat er sprake is van een vraagstuk waar meer organisaties
bij zijn betrokken dan enkel het ministerie van Justitie. Het gaat ook om de
afstemming tussen bijvoorbeeld Politie en Justitie. Van belang is tevens de afstem-
ming tussen het gevangeniswezen en de reclassering, tussen het Openbaar Minis-
terie  (OM)  en de zittende magistratuur  (ZM). De doelgroep  is dus divers.  Wat er
op het eerste gezicht uitziet als een intraorganisationeel project is een interorgani-
sationeel project. In het projectvoorstel wordt gerefereerd aan 'samenwerking
tussen het kerndepartement en de uitvoeringsorganisaties'. Het wordt niet expli-
ciet gemaakt in de tekst, maar de doelgroep van het project is, vanwege de
veelheid van uitvoeringsorganisaties en verschillende belangen, complex. Er
wordt evenmin ingegaan op de relatie tussen de inititrende actor en de doelgroep,
net zo min als er een inschatting wordt gemaakt van bereidwilligheid van de
doelgroep (of onderdelen daarvan) om zich de transformatie vanzelf eigen te
maken dan wel om aan het PBA-project deel te nemen. In andere woorden, er is
in de tekst geen expliciete inschatting gemaakt van de autonome gedragswaar-
schijnlijkheid. Hier passen twee kanttekeningen bij. Zoals opgemerkt is het
aanvankelijk de bedoeling om in het project een spelsimulatie te ontwikkelen die
zou worden ingezet in een managementleergang.  De deelnemers aan die leergang
is uitdrukkelijk gevraagd of zij wilden participeren in een spelsimulatie. Dat wilde
het merendeel niet. Er is dus in de voorbereiding op het traject een inschatting
gemaakt van de kans dat beoogde deelnemers zouden participeren. Vervolgens is
de opzet gewijzigd en is het project deel uit gaan maken van een aantal trajecten
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in het kader Van 'visie-ontwikkeling'. In dat geval is geen inschatting gemaakt van
de kans dat beoogde deelnemers bereid waren om te participeren.

Inhoudelijke contextkarakteristieken
Uit bovenstaande projectbeschrijving is af te leiden dat er met name sprake is van
twee vormen van complexiteit. Er is:
• diversiteit (probleem bestaat  uit veel elementen). Uitgangspunt   voor   het

project wordt gevormd door de gedachte dat een complex systeem, zoals het
Justitieel apparaat, een groot aantal ontwerpmoeilijkheden kent;

• onderlinge afhankelijkheid (sterke en belangrijke relaties tussen verschillen-
de beleidsproblemen en -velden). Er loopt een aantal verschillende verande-
ringsprocessen parallel en wel binnen verschillende onderdelen van het
Justitieel apparaat.

Stap lb Beschrijving van de strategiekeuze
Het project wordt beschouwd als een nadere conceptualisering en detaillering van
de nieuwe besturingsfilosofie. De aandacht moet uitgaan naar de vraag wat
concrete, haalbare en zinvolle werkvormen zijn, passend bij het nieuwe sturings-
concept. De vraag is gericht op de mogelijkheden om justitietaken zoveel moge-
lijk zonder "Den Haag" uit te voeren, met behoud van ministeriele verantwoorde-
lijkheid. De deelnemers worden beschouwd als deskundigen  die met elkaar  een
gedachte-experiment aangaan om bepaalde uitgangspunten op haalbaarheid te
doordenken, te toetsen en zo concreet mogelijk in te vullen. In dit opzicht is het
beoogde resultaat van de oefening tweeledig:
•   de deelnemers leren van elkaar wat de 'best practice' zou kunnen zijn,

gegeven de nieuwe besturingsfilosofie;
•      het 'centrum' c.q. het ministerie leert van de 'basis' wat uitvoeringsvarian-

ten zijn en wat (centraal te sturen) voorwaarden zijn voor de nieuwe bestu-
ringsfilosofie.

Deze  strategie kan worden beschouwd als 'overleg en debat'; het betreft  een
hybride strategie waarin sprake  is  van een combinatie  van ' informeren' ("vanuit
de nieuwe besturingsfilosofie willen we gaan nadenken over mogelijke invulling
van regionalisering") en 'consulteren' ("wat zijn uw ideeen over deze invul-
ling?").
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Stap lc Beschrijving van het ontwerp
In de beschrijving van het ontwerp wordt onderscheid gemaakt naar:

a.   procedures;

b. arrangement;
c. beoogd eindproduct;
d. gebruikte methoden en technieken;
e.       aard van ondersteuning en begeleiding.
In het vervolg wordt elk van deze onderdelen nader beschreven.

a. Procedures

Projectstructuur
Het project gaat van start in december 1996 met een literatuurstudie. Medio
februari 1997 wordt een bijeenkomst belegd met de secretaris-generaal van het
departement om een toelichting te geven op het project. Vervolgens worden in de

periode februari-april 1997 diverse personen geinterviewd om meer inzicht te

krijgen in de mogelijkheden en moeilijkheden die samenhangen met het concept

regionalisering. Dit alles wordt gedaan als voorbereiding op de drie workshops,
die worden uitgevoerd in de maanden april en mei  1997.  In deze workshops wordt
door een groep deelnemers een systeemdynamisch diagrami gebouwd waarin

ontwerpparameters zijn opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het vormge-
ven van een ideaal functionerende regio, waarin de onderlinge afstemming en het
ketendenken in de praktijk zou kunnen worden gebracht. De workshops worden

gehouden met telkens (vrijwel) dezelfde groep deelnemers (zie bijlage 7).  Het gaat
om vertegenwoordigers van het departement, het OM, de zittende magistratuur,
de politie, gevangeniswezen, reclassering, et cetera. In het vervolg zullen de drie

workshops kort worden beschreven. Het eindrapport wordt op 12 juni 1997
overgedragen aan de bestuursraad van het departement. Het project wordt formeel

in augustus 1997 afgesloten. In september 1997 verzorgt het projectteam nog een

presentatie voor de directeurengroep van het departement.

1    Bij het ontwikkelen van het systeemdynamisch diagram is gebruikgemaakt van de methode
'
strategietabel'. Zie bijlage 5  voor een toelichting.  In dit hoofdstuk wordt zowel gesproken over de

strategietabel  als  over  het ' systeemdynamisch diagram' omdat  met  name die laatste  term  in  het

project is gebruikt.
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Voorbereiding workshops
Het werven van deelnemers aan de workshops gaat moeizaam. Volgens de oor-
spronkelijke opzet zou aan het project worden deelgenomen door cursisten van de
Management Leergang Justitie, maar met de gewijzigde opzet vervalt die optie.
Deelnemers aan de workshops moeten nu op persoonlijke titel worden geworven.
Het projectteam gaat er aanvankelijk van uit dat het stafbureau CoOrdinatie
Management Development hier voor zorg zal dragen. Het voordeel van die
aanpak is dat het stafbureau beter toegang heeft tot het Justitieel apparaat en, zo
is de veronderstelling, beter deelnemers kan mobiliseren. Die aanpak levert
evenwel onvoldoende op, zodat het projectteam zich met de werving gaat bezig
houden: een sub-optimale oplossing. Uiteindelijk worden voldoende deelnemers
geworven, maar het profiel van de groep is duidelijk anders dan oorspronkelijk
werd beoogd.
In maart 1997 produceert het projectteam een opzet voor de workshops. Dit wordt
(in afwezigheid van het projectteam) besproken in de bestuursraad van het depar-
tement. De kritiek is niet mals. Zo wordt ergens in de kantlijn vermeld: "Dit is de

meest  eigentijke  larie  die  ik  in  lange  tijd  onder  ogen  heb  gehad!".  De kritiek
wordt door het projectteam opgevat als een waarschuwing, maar niet meer dan
dat. Er vindt geen direct contact meer plaats met de bestuursraad. De contacten
tussen projectteam en bestuursraad verlopen via het stat'bureau.

De eerste workshop
Tijdens de eerste workshop op 2 april 1997 wordt een inventarisatie gemaakt van
wensen en behoeften van de burger. Het perspectief van de burger wordt verbeeld
aan de hand van een aantal cases2. Het gaat om gevallen waarin burgers als
' vrager'   of als 'aanbieder'   op  de  een of andere manier met Justitie te maken
krijgen. Deze cases worden door de deelnemers doorlopen. In grote lijnen gebeurt
dat in twee clusters van activiteiten:
•      inventarisatie van 'ergernissen' en knelpunten, die zich kunnen voordoen in

het (mogelijke) verloop van de cases;

2     Bij het vaststellen en selecteren van de cases is met de volgende randvoorwaarden rekening
gehouden: (a) er moet zowel sprake zijn van cases waarin de burger als 'vrager' centraal staat, als
van cases waarin de burger 'aanbieder' is, (b) de verschillende functies van Justitie (strafrecht,
civielrecht en bestuursrecht) moeten in de cases aan bod (kunnen) komen, (c) naar aanleiding van
de cases moeten uitspraken kunnen worden gedaan over de belangrijkste onderdelen van Justitie en
aanverwante organisaties en (d) de cases moeten herkenbaar en concreet zijn.
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•   het formuleren van wensen, naar aanleiding van de bevindingen uit de
voorgaande   stap. Naar aanleiding   van elk knelpunt   werd een antwoord

geformuleerd op de volgende vraag: "/tls burger/betrokkene vind ik dat deze
ergernis  kan worden voorkomen,  indien....".

Het eindproduct van deze eerste workshop is een overzicht van de wensen en
behoeften van de burger ten aanzien van Justitie. Het overzicht moet antwoord

geven  op  de  vraag'.  "Wat  verwacht  ik  als  burger  van  Justitie  en  hoe  moet  Justitie
georganiseerd worden om aan mijn verwachtingen te voldoen?"

De tweede workshop
De resultaten van de eerste workshop worden door het projectteam bewerkt.
Samen met een aantal stellingen naar aanleiding van de interviews die in de eerste

fase van het project zijn uitgevoerd, vormt dit de input voor de tweede workshop,
op  16  april 1997. Daarin staat het Justitie-perspectief centraal. Er wordt, vanuit
de verschillende functies van Justitie, gezocht naar een antwoord op de vraag:
"Als  dit  de wensen van de  burger  zijn,  hoe  moeten  wij   (Justitie  in  het  veld)  onszelf
dan  organiseren  om aan deze wensen te voldoen 7".  De aangedragen oplossingen

moeten zo concreet mogelijk zijn. Tegelijkertijd moeten de oplossingen sterk

vernieuwend zijn en passen bij de gedachte "stel dat Justitie-in-het-veW opnieuw
zou moeten worden gestructureerd, hoe zouden wij dat dan op regionaal niveau
het  beste  kunnen doen  en welke  structuurvormen hebben wij  hierbij  voor ogen?".

In het formuleren van de wensen is tijdens de eerste workshop al impliciet een
eerste aanzet voor oplossingen gemaakt. De geconstateerde ergernissen, wensen

en mogelijke oplossingen worden toebedeeld aan de belangrijkste partijen:
• politie;
• OM;
• zittende magistratuur (ZM);
•     Raad voor de Kinderbescherming;
• Bureau Rechtshulp;
• Bureau Slachtofferhulp;
• gevangeniswezen;
• IND/COA;
•           reclassering.
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In de voorbereiding op de tweede workshop wordt aan de deelnemers gevraagd
het bewerkte overzicht van aangedragen oplossingen te becommentariaren en aan
te vullen. Daarbij  is de volgende kanttekening van belang: de ergernissen  en
wensen zijn voortgekomen uit het perspectief van de burger. De 'oplossingen'
vormen een antwoord op de vraag:  "Als dit de wensen van de burger zijn, hoe
nioeten wij als Justitie-in-het-veld (c.q. het betrejfende onderdeel) opereren en
onszelf structureren om aan deze wensen tegemoet te komen?".
De aangedragen oplossingen blijken verschillend van aard te zijn. Zo kunnen ze
worden onderscheiden naar:

• logistiek/bedrijfsvoering,
• informatieverstrekking/communicatie (intern en extern),
•        gedrag/houding,
•             et  cetera.

Tijdens de workshop worden oplossingen naar aard en soort gesorteerd, waarbij
de vraag centraal staat welke oplossingen organisatie-structurele aanpassingen
behoeven en welke niet. Dit moet leiden tot een overzicht van beslissingsvelden
en beslissingsthema's waarover in het geval van een herontwerp van Justitie (in
de zin van het creeren van een ideaal functionerende regio) moet worden besloten.
Nadat deze beslissingsvelden plenair zijn vastgesteld, worden de geinventariseerde
oplossingen toebedeeld aan deze velden. De mogelijke oplossingen vormen
alternatieve opties binnen deze beslissingsvelden (zie bijlage 5 voor een toelich-
ting op de gebruikte methode strategietabeD.
Al met al levert de tweede workshop een overzicht op van beslissingsvelden en
beslissingsthema's waarover in het geval van een herontwerp van Justitie zou
kunnen worden besloten.

De derde workshop
In de derde workshop op 14 mei 1997 wordt op basis van de beslissingsvelden en
beslissingsthema's uit de tweede workshop gewerkt aan een overzicht van alterna-
tieve organisatiemogelijkheden van Justitie. Ook wordt gekeken naar de knelpun-
ten en belemmeringen om het nieuwe plaatje daadwerkelijk uit te voeren.

Op grond van de oplossingen die tijdens de tweede workshop zijn aangedragen is
een eerste overzicht gemaakt van beslissingsvelden c.q. ontwerpparameters
waarover in het geval van een regionaal herontwerp van Justitie zou moeten
worden besloten. Daarnaast worden aan de hand van het verzamelde materiaal
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vier visies onderscheiden die richtinggevend (kunnen) zijn bij het vaststellen van
het regionaal (her)ontwerp.

Stap 1 Ontwerpparameters voor regionale samenwerking
Op basis van het materiaal dat is verzameld tijdens de eerste twee workshops
wordt het systeemdynamisch diagram samengesteld, zoals gesteld, in de vorm van
een strategietabel. Daartoe   zijn de aangedragen oplossingen allereerst onder-
scheiden naar oplossingen die specifiek betrekking hebben op een regionaal
herontwerp en oplossingen die daar feitelijk los van staan. De eerste groep van
oplossingen wordt gebruikt bij het formuleren van een aantal ontwerpparameters
die van belang zijn bij het (her)ontwerp van Juslitie-in-het-veld. De strategietabel
is  tijdens de derde workshop geverifieerd, aangevuld en vastgesteld.

Stap 2 Visies op regionalisering
Regionalisering kan plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven of visies.  Zo
kan regionalisering worden ingezet in een streven het Justitie-apparaat dichter bij
de burger te brengen. Daamaast kan aan regionalisering invulling worden ge-
geven vanuit het streven om zo effectief mogelijk te opereren. Op deze wijze is
een aantal visies onderscheiden die nog nadere uitwerking behoeven. Tijdens de
derde workshop worden deze visies besproken en door de deelnemers geveri-
fieerd, aangevuld en aangepast.

Stap 3 Van visie naar ontwerp
In de voorgaande twee stappen is (a) een beslissingsmatrix en (b) een aantal

leidende visies vastgesteld. In de derde en laatste stap is, in het verlengde van de
verschillende visies, de strategietabel ingevuld.

Participanten
De deelnemers aan het project vertegenwoordigen de verschillende schakels in de

justitiele keten. Het zijn voornamelijk praktijkmensen, ofwel zij die een eventuele

regionalisering in praktijk moeten brengen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de
totstandkoming, het formaliseren van beleid of de implementatie daarvan. De

deelnemers zijn dus bovenal te typeren als doelgroep voor beleid. De deelnemers

kunnen worden getypeerd als experts ten aanzien van het functioneren van het
Justitieel apparaat. De workshops vormen een gelegenheid om in kaart te brengen

op welke wijze het functioneren van het Justitieel apparaat kan worden verbeterd.

Daarbij redeneren sommige deelnemers wellicht zoveel mogelijk vanuit hun eigen
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belang, maar belangenmaximalisering is niet het doel van de workshops. Er is ook
geen pure noodzaak tot consensus over voorstellen en opties. Er wordt gestreefd
naar consensus over de plausibiliteit van de ontwerpparameters ten behoeve van
regionalisering, maar feitelijk is er veel meer sprake van informatie-uitwisseling.
De groep heeft geen beslissingsbevoegdheid. In totaal nemen 14 personen aan
de drie workshops  deel.  Er is sprake  van een heterogeen samengestelde groep.
Vanwege de heterogeniteit van de groep is er ook sprake van relatieve verschil-
len in kennis (er is niet zozeer sprake van personen die veel of weinig weten,
maar er is nogal specifieke kennis voorhanden) en belangen. Er is met name
sprake van een vertegenwoordiging vanuit een hoedanigheid van ervaring.

b. Arrangement
In dit project staat de operationalisering van het concept regionalisering centraal.
Dat is een kwestie die betrekking heeft op de gehele justitiele keten als een
bedrijfsproces; dit is de aard van het arrangement. De justitiale keten kan worden
opgevat als een institutioneel arrangement. Het is evenwel niet zo dat een geinsti-
tutionaliseerd forum van vertegenwoordigers van de verschillende justitie-onder-
delen aan de slag was of is gegaan met het operationaliseren van het concept
regionalisering. De groep die aan de drie workshops deelneemt, is samengesteld
ten behoeve van het project en bestaat uit vertegenwoordigers van onderdelen van
het Justitieel apparaat (Officieren van Justitie, een kantonrechter, beleidsmedewer-
kers, et cetera) en aanverwante organisaties (politie, et cetera). Deze vertegen-
woordiging is lang niet dekkend en de deelnemers komen enkel bij elkaar in het
kader van het project. In die zin is er dus sprake van een ad hoc arrangement.
Het aantal potentiele deelnemende organisaties c.q. organisatieonderdelen is
beperkt en wel tot de organisaties die gezamenlijk de justitiele keten vormen. Er
is geen sprake  van open inschrijving. PotentiEle deelnemers zijn gericht  aan-
geschreven en uitgenodigd. In die zin is het arrangement dus gesloten. De werk-
groep heeft geen formele bevoegdheid en, zoals hierboven is aangegeven, er is
ook geen sprake van een reeds bestaand formeel arrangement. De bijeenkomsten
hebben een infornleel karakter. De belangrijkste taak van de groep is informatie
aan te dragen over mogelijke verbeteringen van het Justitieel apparaat op regio-
naal niveau.
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c.     Beoogd eindproduct
Aanvankelijk zijn de volgende doelen gedefinieerd:
•      het verhelderen van het nieuwe besturings- en organisatieconcept van Justi-

tie;

•     het versterken van het draagvlak voor dit concept;
•    verhogen van de persoonlijke effectiviteit binnen de nieuwe context, o.a.

door het trainen van relevante managementvaardigheden;
•      het leren van elkaar (o.a. kennisnemen van andere werkterreinen van Justi-

tie,  ontkokering).
Zoals eerder opgemerkt wordt aan het aanvankelijke idee van de spelsimulatie
geen uitvoering gegeven. Er wordt geen nieuw projectvoorstel geschreven, maar
er wordt volstaan met de afspraak dat enkel aan het eerste deel van de offerte

uitvoering wordt gegeven. Om die reden worden de doelstellingen niet expliciet
in schrift bijgesteld. Door het wegvallen van de spelsimulatie vervalt in ieder

geval de hierboven genoemde derde doelstelling (training). De andere doelstel-

lingen blijven opportuun. Deze kunnen ook in het 'resterende' project worden

gerealiseerd. In de offerte wordt verder nog opgemerkt dat de voorgestane werk-
wijze leidt tot een schema dat de communicatie naar de verschillende doelgroepen
kan ondersteunen.
Ten aanzien van de eerste doelstelling kan het volgende worden opgemerkt. In het
project wordt een systeem-dynamisch diagram ontwikkeld. Het diagram is te
beschouwen  als een strategietabel: een matrix waarin de relevante ontwerppara-
meters voor een regionaal Justitieapparaat zijn verwerkt. Dit diagram is vergezeld
gegaan van een concluderende notitie: 'Regionalisering; kan dat?' (IVA Tilburg,
juli  1997). De belangrijkste inhoudelijke conclusie wordt hieronder kort weerge-
geven.

Regionalisering blijkt te kunnen worden ingevuld vanuit zeer verschillende

perspectieven. Die perspectieven of visies zijn als het ware verschillende theorie-

en over de vraag 'waar is  regionalisering eigentijk goed voorp'. De volgende vier
perspectieven zijn onderscheiden (zie bijlage 9 voor een uitgebreide beschrijving
van deze perspectieven):
• burgergerichte visie;
• business-unit gedachte;
• ketendenken;
• centrale sturingswens.
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Uit het project komt naar voren dat de manier waarop deskundigen een ideaal-
functionerende regio ontwerpen, afhankelijk is van het perspectief dat men kiest.
Dat is geverifieerd door regionale ontwerpen per perspectief te laten maken.  Dit
wil overigens niet zeggen dat verschillende perspectieven niet combineerbaar
waren; ze sluiten elkaar niet principieel uit. Het is vooral zaak te zoeken naar
dominante 'drijvende krachten' die aan de vormgeving van een ideaal-functione-
rende regio ten grondslag liggen. Het blijkt nu dat er overlap is tussen de verschil-
tende ideeen over een ideale imichting maar dat er ook sprake is van duidelijke
verschillen. De grote lijnen (waaruit tevens de belangrijkste verschillen en over-
eenkomsten zijn af te leiden) zijn samengevat in tabel 5.1.

Tabel 5.1.    Perspectieven op regionalisering.

burgergerichte business-unit ketendenken centrale stu-
visie gedachte ring

autonomie en behoud van behoud van (verregaande) (verregaande)
arsteniming autonomie autonomie integratie integratie

optimaol geogra- lokaal arrondissement wisselend (cell nieuw)
fisch niveau (is contingent) regionaal

niveau

pritn:lire focus burger optimaliseren optimaliseren optimaliseren

proces proces centrale

aansturing

inforrnatisering netwerken, maar nadruk op infor- optimaliseren is sterk informa-
dan vooral door matietechnologie vooral mensen- tietechnolo-
persoontijke con- (b.v. koppeling werk, aangevuld gisch (zoveel
tacten bestanden) met informatie- mogelijk inte-

technologie greren van
informatie)

d.     Gebruilae methoden en technieken
De workshops zijn opgezet om een strategietabel te ontwikkelen. Daartoe voeren
de deelnemers allerlei creatieve opdrachten uit.

e.    Begeleiding en ondersteuning
De agenda is (betrekkelijk) gesloten. De bijeenkomsten zijn goed voorbereid. Bij
aanvang van elke bijeenkomst ligt er een gedetailleerde agenda waarin de te
nemen stappen zijn beschreven. Soms is het noodzakelijk om enigszins van de
agenda  af te wijken. Dat betreft evenwel geen structurele afwijking. De leiding
van de workshops is in handen van twee personen. Deze zijn vooral aan te duiden
als procesbegeleiders. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de totstandkoming
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van de strategietabel; zij hebben de bijeenkomsten dan ook geagendeerd. Er is
deels sprake van inhoudelijke expertise. Gezien het gesloten karakter van de

agenda zijn de begeleiders relatief sturend. Er wordt geen gebruikgemaakt van
informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van de activiteiten (of
de  begeleiding).  Er  is een aantal opdrachten geformuleerd aan de hand waarvan
relevante informatie wordt verzameld. Deze informatie wordt vervolgens vertaald
en verwerkt in (voorbereide) schema's. Deelnemers geven op gezette tijden
presentaties van de door hen verrichte activiteiten. Hiervoor zijn voorbedrukte
sheets beschikbaar. Opvallend is dat de opdrachtgever er voor kiest om niet bij de
workshops aanwezig te zijn. De belangrijkste overweging hiervoor is de veron-

derstelling dat de deelnemers door een eventuele aanwezigheid van de opdrachtge-
ver te veel geremd zouden worden in het creatieve proces.

5.3 Beoordeling

Stap 2a Beoordeling contextanalyse
De contextanalyse (stap la) is in verkorte vorm voorgelegd aan een aantal respon-
denten die direct betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het project (zie
bijlage 3). Uit deze gesprekken komt naar voren dat de context redelijk adequaat
is beschreven. De vraag naar regionalisering is echter wel op verschillende wijzen
getypeerd. Regionalisering is nodig om op belangrijke maatschappelijke ontwikke-

lingen in te spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om stedelijk beleid en veiligheidsbe-
leid. Ook het verminderen van doorlooptijden en het vergroten van de beleidsvrije
ruimte worden genoemd als zaken waar regionalisering aan bij kan dragen. Er
wordt nog een kanttekening geplaatst. Zonder te zeggen dat regionalisering niet

op zijn plaats is, is de concrete aanleiding voor regionalisering niet duidelijk. In
dit geval wordt regionalisering meer als een trend in het denken over sturingsrela-
ties gezien. Daarnaast speelt natuurlijk de vraag wat wordt geregionaliseerd en

wat niet ("..wat je d'r instopt en wat met.."). Dit is ook onderwerp van het
project.

Stap 2b Beoordeling strategiekeuze
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, vindt de beoordeling van de strategiekeuze

plaats met behulp van het model van contingente sturing. Dit model impliceert een

contingente relatie tussen de uitkomst van de contextanalyse enerzijds en de keuze

voor een (participatie)strategie anderzijds. De drie contextdimensies die van
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belang zijn bij het bepalen van de meest voor de hand liggende strategie zijn: (a)
autonome gedragswaarschijnlijkheid, (b) de positie van de initiator ten opzichte
van de doelgroep en (c) de vraag of de context al dan niet gunstig was voor de
initiator  om een interventie te plegen  (in  de  vorm   van een PBA-traject).   Ten
aanzien van de autonome gedragswaarschijnlijkheid (AGW) is het volgende op te
merken. De AGW kan op twee manieren worden geinterpreteerd.
1.         Hoe  groot is de  kans dat men het voorgestane beleid gaat uitvoeren?  0 fwel,

hoe groot is de bereidwilligheid om invulling te geven aan het idee van de
transformatie in het algemeen en dat van regionalisering in het bijzonder?

2.         Hoe  groot  is  de  kans dat vertegenwoordigers  van de doelgroep bereid  zijn
om over deze kwestie te debatteren?

De kans dat de doelgroep bereid is om zelf initiatieven te ondernemen voor de
verdere ontwikkeling van regionale concepten is vrij groot; vanuit de praktijk
kwam zelfs het verzoek om meer autonomie ten opzichte van het departement. In
die zin kan de autonome gedragswaarschijnlijkheid als vrij groot worden gee-
peerd.  Dat laat overigens onverlet  dat  het niet eenvoudig  is om deelnemers  te
werven om aan dat debat deel te nemen. Er zijn vanuit het project te weinig
prikkels om deel te nemen. Het project straalt geen urgentie uit. Mogelijk heeft
dat te maken met de, voor de potentiele deelnemers, geringe manifeste betrokken-
heid van het bestuur van het departement bij het project; maar daar kan tegen in
worden gebracht dat een te directe betrokkenheid van de top ook kan afschrikken.
Vervolgens doet zich de vraag voor of, bij aanvang van het project, de context
gunstig is om het idee van regionalisering te uit te werken. Er kan worden gesteld
dat de maatschappelijke context gunstig is, in die zin dat er urgentie is om veran-
deringen te bewerkstelligen in het functioneren van het Justitieel apparaat. Het is
hier evenwel van groter belang om te bezien in hoeverre intern, dat wil zeggen
binnen het veld van Justitie, sprake is van een gunstige context. Erkennen de
deelnemers aan het project de nieuwe besturingsfilosofie en de wijze waarop die
in het concept van Regionalisering is uitgewerkt? Tijdens de workshops wordt een
aantal malen aan de orde gesteld of regionalisering een adagium is waar niet meer
aan te tornen valt. Voor sommigen zijn er andere oplossingen voor problemen

mogelijk dan regionalisering. Het idee van transformatie en regionalisering wordt
Iliet zonder slag of stoot door iedereen geaccepteerd.  In de voorbereiding op het
project is met die 'weerstand' niet bijzonder veel rekening gehouden. In dat
opzicht is de context minder gunstig dan aanvankelijk wordt verondersteld.
Hoe is de positie van de initiator (c.q. het ministerie) ten opzichte van de doel-
groep? Eerder is geconstateerd dat de doelgroep complex is en heterogeen van
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samenstelling. Dat alleen al maakt de positie van de initiator niet bijzonder sterk.
Centraal kan wel een bepaald concept worden voorgesteld, maar het is de vraag
of het concept ook kan worden voorgeschreven. Voorschrijven onder dwang is

een weinig gelukkige strategie, zeker wanneer de doelgroep zo divers is. Een
succesvolle implementatie is in belangrijke mate afhankelijk van de bereidwillig-
heid  van de doelgroep. Feitelijk  is  dat ook de belangrijkste reden waarom  het
ministerie heeft besloten om bij de uitwerking van het idee van transformatie
gebruik te maken van kennis en ervaringen uit het veld. Samengevat: de positie
van de initiator ten opzichte van de doelgroep is niet bijzonder sterk.
Wanneer we deze posities uittekenen in de kubus van Smits dan komen we tot een

strategie van consultatie. In stap lb is vastgesteld dat in het project is gekozen
voor een strategie van overleg en debat. Het gaat hier om twee strategieen die

niet bijzonder ver uit elkaar liggen. Volgens Smits (1995: 81) is de eerste strate-
gie wat minder normstellend dan de tweede strategie. De initiator van het project
is meer normstellend dan de deelnemers lief is. Men is namelijk eigenlijk nog niet
toe aan de vraag op welke wijze regionalisering vorm zal moeten krijgen. Het was
wellicht in dat stadium en met die deelnemers beter geweest om een gedachtenuit-
wisseling op gang te brengen op welke wijze het functioneren van het Justitieel

apparaat zou kunnen worden verbeterd, dan dat al werd overgegaan tot het
uitwerken van het aangedragen concept van regionalisering.

5.4 Effectiviteit

Stap 3 Effectiviteit van het PBA-traject
De beoordeling van het eindresultaat c.q. de effectiviteit van het PBA-traject in
termen van doelbereiking, is stap 3 in de analyse van PBA-trajecten. De beoogde
doelen worden nog eens genoemd:
•      het verhelderen van het nieuwe besturings- en organisatieconcept van Justi-

tie;

•      het versterken van het draagvlak voor dit Concept,

•        het leren van elkaar (o.a. kennisnemen van andere werkterreinen van Justi-

tie, ontkokering),
•      het ontwikkelen van een schema dat de communicatie naar de verschillende

doelgroepen zou kunnen ondersteunen.
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Het verhelderen van het nieuwe besturingsconcept
Het  besturingsconcept is volgens de respondenten  niet echt verhelderd.   Het
belangrijkste resultaat, de strategietabel, staat de meeste van de respondenten niet
helder voor ogen. Een aantal redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Ten
eerste zijn de interviews ruim anderhalfjaar na de workshops afgenomen. Daar-
naast is er geen duidelijk vervolg op het project geweest. Als er al sprake is van
initiatieven tot regionalisering of van projecten die met regionalisering te maken
hebben, dan is er niet of nauwelijks sprake van een link met het onderhavige
project. Een punt is ook dat respondenten onder verheldering van een concept de
eenduidige uitwerking ervan verstaan, terwijl de opzet van dit project nu juist een
verkenning van de aspecten en mogelijkheden betreft. Deze insteek is niet altijd
duidelijk bij de geinterviewden. Deze discussie speelt op een hoog abstractieni-
veau.

Het versterken van het draagvlak voor het regionaliseringsconcept
Het versterken van het draagvlak wordt verschillend beoordeeld, maar overwe-
gend als zwak. Analoog aan het verhelderen van het concept wordt gesteld dat er
niet 66n concept lag, en er dus geen sprake van een draagvlak kan zijn. Bij een
aantal respondenten is er weliswaar waardering voor de brede discussie en voor
de participatieve wijze waarop dit is aangepakt, maar ook zij zien weinig draag-
vlak ontstaan, laat staan spin-off naar anderen die niet aan de workshops hebben
deelgenomen. Nadien is weinig tot niets gebeurd met de resultaten van het pro-
ject, althans niet volgens de waarneming van hen die aan de workshops hebben

deelgenomen. Zij hebben zelfs geen eindverslag ontvangen. Wel wordt opgemerkt
dat het in het debat over sturing een belangrijke stap is om ook eens andere
invalshoeken te belichten dan alleen een centralistische benadering om de organi-
satie vorm te geven.

Het leren van elkaar
Algemeen wordt gewaardeerd dat men vanuit verschillende invalshoeken het
justitiebedrijf kon inkijken, omdat men met anderen in aanraking kwam. Ook is
men van mening dat dit veel informatie genereerde om over regionalisering te
praten. Maar net zo algemeen is de indruk dat men het niet snel genoeg naar de
praktijk vertaald ziet. Dit aspect wordt wel als meest waardevol beoordeeld.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat de deelnemers aan de workshops het
project over het algemeen niet als bijzonder succesvol beschouwen.
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5.5 Relatie ontwerp en effectiviteit

De inschatting (interpretatie/verklaring) van de invloed van de ontwerpparameters
op de uiteindelijke effectiviteit van het PBA-traject is stap 4 van het onderzoeks-

proces. Bij smp 3 is duidelijk geworden dat de doelstellingen verschillend geinter-
preteerd werden en dat het eigenlijk een te abstracte exercitie was. Daarnaast is
het projectresultaat blijven liggen. De notitie heeft de respondenten niet bereikt.

Bij deze stap is het van belang te achterhalen wat nu de relatie is tussen de con-
textanalyse en de ontwerpparameters en de uiteindelijke resultaten.
Zoals gesteld is bij aanvang van het project gekozen voor een strategie van
'overleg en debat', terwijl een strategie van 'consultatie'  meer  voor  de  hand

liggend zou zijn geweest. Het is een nuance, maar het verklaart mogelijk voor een
deel de geringe effectiviteit van het project.
Het is van belang om op te merken dat er, in de beoordeling van de verschillende
onderdelen van het project, geen sprake is van overeenstemming onder de geinter-
viewden. Over het algemeen lijkt men de vraag naar de mogelijkheden van
regionalisering te billijken, maar het project zelf beoordeelt men als te abstract.
Het arrangement wordt als positief beoordeeld, vanwege het feit dat men de
betrokkenheid van diverse geledingen belangrijk vond, en de brede samenstelling
waardeerde. De methoden worden op zich wel gewaardeerd, maar waren complex
en representeerden het te abstracte niveau waarop gedacht werd. Over het product
kan men kort zijn: dat heeft de respondenten niet bereikt. Enige tijd na afronding
van het project, verzorgt het projectteam een presentatie voor een grote groep van
managers van het departement. Het was de veronderstelling, bij de initiators van

het project, dat naar aanleiding daarvan een vlekwerking zou optreden. Het grote
schema waarop de verschillende ontwerpkeuzen zijn verbeeld wordt uitgedeeld.
Naar aanleiding van het schema zou binnen het departement een verdere discussie

op gang moeten komen over de regionalisering. Echter, na de presentatie gebeurt
er, naar aanleiding van het project, weinig dat de aandacht heeft getrokken.
Over de begeleiding oordeelt men wisselend, van licht negatief tot licht positief.
De deelnemers zien de begeleiding vooral als een technische. Sommigen zien het
als een nadeel dat de begeleiders niet uit 'eigen' kring komen en geen duidelijk
inhoudelijke inbreng hebben. Als dat wel was gebeurd, had dat het commitment
van de deelnemers kunnen verhogen en daarmee ook de bereidheid zich op een
abstract niveau over de materie te buigen. De opdrachtgever is van mening dat de
begeleiding zwaarder had moeten zijn.
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5.6 Conclusies

De volgende conclusies zijn te formuleren naar aanleiding van deze analyse:
a.    De context is redelijk adequaat beschreven. De respondenten kunnen zich

vinden in de aanleiding om na te denken over het optimaliseren van het
Justitieel apparaat, maar over het algemeen zijn er wat bedenkingen bij de
toepasbaarheid van het concept Regionalisering.

b.     De initiators van het project waren een stap verder dan de deelnemers aan

het project. Die waren nog niet zover in hun acceptatie van het concept
Regionalisering. Er is gekozen voor een participatiestrategie van overleg en
debat, terwijl consultatie meer op zijn plaats was geweest. Overleg en debat

is feitelijk een combinatie van consulteren en infbrmeren. Maar de deel-
nemers wilden niet zozeer geinformeerd worden over het concept regionali-
sering. Gezien de omstandigheden was consultatie een betere strategie
geweest.

c.       Men oordeelt wisselend  over de gemaakte ontwerpkeuzes.  Over het  alge-
meen beoordeelt men het project als te abstract. Het systeemdynamisch
diagram c.q. de strategietabel als eindproduct is niet bijzonder succesvol; de
deelnemers hebben er nadien niets meer van gezien. De begeleiding van de
workshops had een meer inhoudelijke en zwaardere moeten zijn.

d.     De beoogde doelen zijn niet of nauwelijks gerealiseerd.

In  tabel  5.2 zijn de resultaten samengevat:

Tabel 5.2: Oordelen.
Ontwerp

Context Strategie arrange- proce- product metho- begelei- Effecti-
analyse keuze ment dures den ding viteit

+/-              -                +               +                -                +              +/-               -

Wat zijn nou de belangrijkste verklaringen voor het geringe succes van het

project? Zoals opgemerkt kon de oorspronkelijke opzet van het project (c.q. de
ontwikkeling van een spelsimulatie in het kader van een managementleergang) op
te weinig draagvlak rekenen bij de top van het departement. De opzet werd

vervolgens minder ambitieus geformuleerd. Het project werd niet meer uitgevoerd
in een opleidingssetting waarin sprake was van meer dwingende prikkels om te
participeren. Het gegeven dat het project niet meer in het kader van een opleiding
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werd uitgevoerd,  maar toch werd aangestuurd door het stafbureau Management

Development (MD), heeft niet bijgedragen aan een goede positionering van het
project. Met de opdrachtgever is afgesproken het project niet te veel te profileren
als een 'project van MD' maar als een 'ontwikkeltraject voor het ministerie'. Dat
verklaart wellicht mede de low projile opstelling van de opdrachtgever, zowel in

de werving van de deelnemers als in de uitvoering van de workshops. Achteraf
kan worden getwijfeld of dat een gelukkige keuze is geweest. Enerzijds was het
begrijpelijk gezien de wat vreemde positionering van het project bij MD nadat de

projectopzet was aangepast. Anderzijds heeft het geleid tot problemen in de

werving en uitvoering. Voor wat betreft de werving heeft de combinatie van:
•       een min of meer bewust gekozen terughoudende rol van de opdrachtgever;
•    een geringe betrokkenheid vanuit de bestuursraad bij de oorspronkelijke

opzet en daarin resulterend;
• minder dwingende prikkels tot deelname omdat het project niet meer in het

kader van een leergang werd uitgevoerd,
mogelijk geresulteerd in onvoldoende urgentie om potentiele deelnemers aan de
workshops te laten participeren. Daardoor koll minder een dringend beroep

worden gedaan op spraakmakers om direct betrokken te worden bij het project

c.q. de ontwikkeling van regionale concepten. Daarnaast heeft het bijstellen van
de ambities van het project bijgedragen aan een minder zware bezetting van het

projectteam dan aanvankelijk de bedoeling was.
In de uitvoering van de workshops bleek dat het projectteam, wanneer daar door

de deelnemers nadrukkelijk om werd gevraagd, onvoldoende in staat was om
vragen te beantwoorden over de status van het project, de status van het concept

Regionalisering en de inbedding van het project in andere bestuurlijke trajecten.
Dit had mogelijk kunnen worden voorkomen wanneer, zowel vanuit het project-
team als vanuit de opdrachtgever, de begeleiding van de workshops zwaarder was

geweest.
Het project raakte in de loop van de uitvoering meer en meer

' footloose'. Dat had

praktische redenen, zoals (a) bij tijd en wijle een moeizame communicatie tussen

het projectteam en de opdrachtgever vanwege slechte wederzijdse bereikbaarheid

en (b) een voortdurende wisseling van de samenstelling van het projectteam.  Maar
er was ook een meer principiele reden, namelijk de weinig heldere en manifeste

bestuurlijke inbedding van het project met name in de richting van de (potentiele)
deelnemers. Het laatste had wellicht kunnen worden verbeterd door een betere en

meer rechtstreekse communicatie met de bestuursraad, zeker op het moment dat

vanuit dat gremium dreigende signalen kwamen ("...lariel'9. Een interventie door
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het projectteam was op dat moment op zijn plaats geweest, nog afgezien van de
vraag of het projectteam daarvoor de gelegenheid had gekregen.
Het aanvankelijke idee voor de ontwikkeling van een spelsimulatie om op zoek te
gaan  naar best practices,  om  zo het concept regionalisering te kunnen ontwikke-
len, was goed, maar blijkbaar te hoog gegrepen. De uitvoering van de minder
ambitieuze opzet leidde in de praktijk tot een aantal uitvoeringsproblemen die
uiteindelijk hebben geleid tot een weinig succesvol resultaat.
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6 Strategische visie Milieu, Economie en
Ruimte

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het project 'Strategische visie Milieu, Economie en Ruim-
te' l beschreven en geevalueerd. Het project had als doel te komen tot een uitvoe-

ring van een strategische verkenning over milieu, economie en ruimte. Opdracht-
gever voor het project was de Provincie Noord-Brabant. Het College van Gedepu-
teerde Staten (GS), het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB) en de
Brabantse Milieufederatie (BMF) hadden behoefte aan een strategisch debat,
gericht op de relatie tussen milieu en economie. Het project is uitgevoerd door
medewerkers van het IVA Tilburg en is gestart op 1 februari 1998. Het project is
beeindigd in het voorjaar van 1999 na de ondertekening van een convenant tussen
de betrokken partijen.
In de evaluatie van dit project zijn in de maanden februari en maart 1999 verschil-
lende betrokkenen geinterviewd. Op dat moment is nog niet zeker of er een
formele ondertekening van een convenant zal gaan plaatsvinden. De beoordeling
van de respondenten heeft dus betrekking op hetgeen zich in de periode v66r
februari 1999 heeft afgespeeld.

1      Aanvankelijk was de focus beperkt tot milieu en economie. In de loop van het project ontstaat
het besef dat het van belang is om ook de component 'ruimte'  in de discussie te betrekken.
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6.2 Beschrijving

In het voorjaar van 1998 wordt contact opgenomen met KUB/IVA met het ver-
zoek een workshop (mede) voor te bereiden en uit te voeren ten behoeve van een
strategisch debat over Milieu, Economie en Ruimte. De workshop maakt deel uit
van een in 1995 in gang gezette discussie tussen de provincie Noord-Brabant en
SEOB. De achtergrond van deze discussie is de volgende. In het voorjaar van
1995 heeft het (toen) nieuwe college van GS van de provincie Noord-Brabant in
haar bestuursakkoord 1995-1999 toegezegd de relatie tussen milieu en economie
met voorrang te willen oppakken. Het SEOB heeft hier positief op gereageerd.  GS
en het SEOB hebben vervolgens het voornemen uitgesproken een Stuurgroep
Milieu & Economie in het leven te roepen. Een ambtelijke voorbereidingsgroep
moet onderzoeken hoe de samenwerking  in de stuurgroep tot stand kan komen.
De ambtelijke kerngroep start vervolgens met het inventariseren van onderwerpen
en voorstellen voor projecten die de mogelijkheid bieden tot een wederzijdse
versterking van milieu en economie. Dit leidt tot een notitie 'Welvaart in het
groen'. De provincie en het georganiseerd bedrijfsleven geven in deze notitie aan
dat in aanvulling op de projecten een meer strategische discussie over milieu en
economie gestalte moet krijgen. Er moet een strategisch kader worden gecreeerd
waarbinnen de voorgestelde projecten betekenis krijgen. Ook de BMF zou bij
deze discussie moeten worden betrokken.   In het najaar   van 1997 wordt   een

workshop georganiseerd onder leiding  van een extern adviesbureau  om  tot  zo' n
gemeenschappelijk strategisch kader te komen. Aan deze bijeenkomst wordt
(onder meer) deelgenomen door de bestuurders van de verschillende partijen
(SEOB, BMF en provincie). De bijeenkomst blijkt echter geen succes te zijn en
wordt voortijdig afgebroken. De vastgelopen situatie wordt geanalyseerd met
behulp van een extern deskundige. Deze komt tot de conclusie dat er voldoende
basis is het debat voort te zetten. Er wordt een ruwe schets gemaakt van een

mogelijk vervolgtraject  en er wordt contact opgenomen  met  het  IVA.   Na  een
bijeenkomst met een beleidsadviseur van het IVA (in het vervolg aangeduid als

'de beleidsadviseur') en de extern deskundige wordt besloten dat het IVA en een
beleidsmedewerker van de provincie de ruwe versie van het vervolgplan omzetten
in een projectvoorstel.
In het projectvoorstel wordt geconstateerd dat tussen de betrokken partijen over-
eenstemming bestaat over de noodzaak van het uitvoeren van een strategische
verkenning. Er bestaat aanvankelijk echter nog geen gedeeld idee over de aard
van het product van de strategische verkenning.  Het is onduidelijk of het bijvoor-
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beeld gaat om abstract geformuleerde vergezichten, een aantal toekomstvisies of
om hele concrete gemeenschappelijke strategische doelstellingen. Het doel van de
strategische verkenning wordt gespecificeerd als het met de drie genoemde
partners in onderlinge samenhang bespreken van de onderwerpen die bepalend

zijn op het vlak van milieu, economie en ruimte. Het bespreken van deze onder-
werpen moet leiden tot het op cruciale punten zoveel mogelijk gezamenlijk
optrekken, teneinde voor Noord-Brabant de best mogelijke toekomst te genereren.
Het concrete resultaat moet een gezamenlijke agenda zijn die duidelijk maakt wat
de belangrijkste thema's voor Noord-Brabant zijn binnen de discussie Milieu,
Economie en Ruimte. Hierbij zal een onderscheid te maken zijn naar thema's
waar de drie partners gelijkgestemde meningen hebben en nadere uitwerking kan
plaatsvinden en thema's waar de meningen uiteenlopen en een ander traject moet
worden gevolgd.

In het vervolg  van deze paragraaf zal  meer in detail worden ingegaan  op:

•     de contextanalyse;
•     de strategiekeuze;
•      de geimplementeerde strategie c.q. de vormgeving van het PBA-traject.

Stap la Beschrijving van de contextanalyse

Algemene contextkarakteristieken
In het projectvoorstel wordt niets expliciet over de maatschappelijke context

gezegd. Er wordt bijvoorbeeld niet verwezen naar de toenemende waarde die

maatschappelijk aan duurzaamheid wordt gehecht. Wel wordt in het plan van
aanpak verwezen naar de aansluiting bij het maatschappelijk debat in het kader
van het Brabant Manifest 20502 (Broess & Grijzen,   1997).
Ten aanzien van de beleidscontext wordt in het projectvoorstel verwezen naar het

voortraject van de opdracht. Een eerdere poging om met de betrokken partijen tot
een strategische agenda te komen is mislukt. Het College van GS heeft in het
bestuursakkoord toegezegd de relatie tussen milieu en economie opnieuw te
agenderen. De SEOB heeft hier positief op gereageerd.

2       In het Manifest Brabant 2050 wordt een aantal visies geformuleerd over de ontwikkeling van een
duurzaam Brabant. Tevens wordt in het verlengde hiervan een aantal projecten geformuleerd.
Het Manifest is ondertekend door 18 prominenten.
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Over de directe omgeving wordt in het projectvoorstel aangegeven dat, wat het
product van de strategische verkenning ook moge zijn, deze moet worden gedra-
gen door alle belangrijke partijen. Als belangrijke partijen worden genoemd de
provincie, de SEOB, de Brabantse Milieu Federatie, en de Brabantse en Zeeuwse
werkgevers.

Specifieke contextkarakteristieken
De doelgroep bestaat uit drie organisaties, de provincie, de SEOB en de BMF.
Tussen de partijen bestaat weliswaar overeenstemming over de noodzaak tot de
uitvoering van een strategische verkenning,  maar dat betekent niet dat er tussen
de verschillende (en welbeschouwd ook 'binnen' de verschillende partijen) geen
sprake is van verschillende opvattingen ten aanzien van visies, doelen en
oplossingen. De relatie tussen de doelgroep en de initiator is een van de specifieke
contextkarakteristieken. Deze relatie wordt in het projectvoorstel niet expliciet
gemaakt.
De autonome gedragswaarschijnlijkheid kan worden geinterpreteerd als a) de kans
dat de doelgroep beoogd gedrag vanzelf gaat vertonen of b) de kans dat ze willen
deelnemen aan een proces van beleidsontwikkeling (zie paragraaf 2.5.2).  Uit het
projectvoorstel kan worden afgeleid dat de kans dat een

'
strategisch kader' vanzelf

van de grond komt, gering is. Er is immers al een eerdere poging gedaan onder
begeleiding van een ander adviesbureau en deze poging is mislukt. Ondanks dat
hebben de partijen uitgesproken dat ze gezamenlijk willen proberen een strate-
gisch kader te formuleren. Alle drie de partijen zijn bereidwillig om te komen tot
een strategische verkenning.

Inhoudelijke contextkarakteristieken
In het projectvoorstel wordt nauwelijks expliciet aandacht besteed aan de inhoude-
lijke contextkarakteristieken. Wel wordt geconstateerd dat er een duidelijke
behoefte bestaat aan een strategisch kader en dat er op sommige punten sprake
kan zijn van verschillende opvattingen van partijen. Louter ter illustratie is in de
bijlage van het projectvoorstel een beeld geschetst van mogelijke strategieen.
Daarbij zijn op basis van het rapport Duurzame Economische Ontwikkelings-
Scenario's (DEOS) voor Nederland in 2030 (Bennis, 1996) drie perspectieven
onderscheiden en beschreven: 'duurzaam door ondernemen', 'duurzaam  door
afwegen' en 'kwetsbaar en duurzaam'. Naar aanleiding van die eerste vingeroefe-
ning wordt geconstateerd dat er behoefte is aan een nadere afbakening van de pro-
blematiek milieu-economie-ruimte.
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Wanneer we proberen af te leiden hoe de inhoudelijke complexiteit wordt beoor-
deeld, komen we tot drie soorten complexiteit. Er is:
• diversiteit (probleem bestaat  uit veel elementen). De uitwerking per thema

levert vele elementen op,
• controverse (heersende waarden en normen). Er zijn verschillende perspec-

tieven die een verschillende beoordeling van de relatie milieu en economie
inhouden,

• onderlinge afhankelijkheid (sterke en belangrijke relaties tussen verschillen-

de beleidsproblemen en -velden). Bij de ambtelijke kerngroep zijn ambtena-
ren van verschillende afdelingen van de provincie betrokken. De aanduiding
van de problematiek 'ruimte' maakt ook duidelijk dat zowel de velden
economie en milieu alsook ruimtelijke ordening zijn betrokken.

Stap lb Beschrijving van de strategiekeuze
Volgens het projectvoorstel is een gestructureerde discussie nodig waarin een
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen visies, opties, doelstellingen, oplos-

singen en beslispunten. Verwacht wordt dat het nauwelijks mogelijk is om op
korte termijn volledige consensus te bereiken. Het gaat veeleer om het in kaart

brengen en onderscheiden van aspecten (a) waarover wel consensus bestaat, (b)
aspecten waarover geen consensus bestaat en (c) aspecten ten aanzien waarvan

nog geen duidelijke meningsvorming heeft plaatsgevonden. Verder wordt vermeld
dat in het traject de mogelijkheid moet bestaan dat verschillende visies naast

elkaar bestaan. Vanuit verschillende visies kan soms worden gekomen tot dezelfde
beslissingen ten aanzien van belangrijke kwesties. Daar waar geen overeenstem-

ming is, kunnen aanbevelingen van meer conditionele ofprocedurele aard worden

gedaan.

De gekozen strategie wordt niet expliciet benoemd, maar lijkt het meeste weg te
hebben van een open onderhandeling tussen de verschillende partijen. Er wordt
immers gestructureerd gewerkt in de richting van een product. Er is geen sprake
van 'enkel' overleg en debat, want er moet een duidelijk resultaat worden neerge-
zet. Er ligt dus wel een 'claim' op het resultaat.
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Stap lc Beschrijving van het ontwerp

a. Procedures

Projectstructuur
Begin maart 1998 gaat het project van start. In eerste instantie wordt in het
projectvoorstel gekozen voor (a) een pilot en indien deze naar tevredenheid zou
verlopen (b) het uitwerken van een strategische agenda in twee workshops met be-
stuurders. De ambtelijke voorbereidingsgroep vindt het van het grootste belang
dat de voorgestane methodiek eerst in een pilot wordt uitgetest, vooral omdat een
eerdere strategische bijeenkomst (die van oktober 1997) met bestuurders geen
succes is geweest. De kans dat een tweede strategische bijeenkomst met bestuur-
ders mislukt moet zo klein mogelijk zijn. Het all)reukrisico is te groot. De pilot
vindt plaats op 27 maart 1998 en verloopt succesvol. De projectstructuur wordt
aangepast na de pilot. De ambtelijke voorbereidingsgroep besluit om zoveel
mogelijk van het werk dat in de twee workshops zou moeten plaatsvinden, in een
aantal voorbereidende stappen reeds uit te voeren, om zo het gezamenlijke debat
tussen de bestuurders zo efficient en effectief mogelijk te kunnen laten verlopen.
Het gaat daarbij onder meer over het, in een aantal ronden, interviewen van de
bestuurders. Uiteindelijk wordt er op 7 juli 1998 een workshop georganiseerd
waarin het strategisch debat tussen de partijen plaatsvindt. Aanvankelijk is het de

bedoeling om kort na de zomervakantie de resultaten van de succesvol verlopen
workshop te vertalen in een convenant, te ondertekenen door de betrokken partij-
en. Ondanks het feit dat er na de workshop diverse bijeenkomsten plaatsvinden
om vervolg te geven aan de workshop (bijvoorbeeld het opstellen van een strate-
gische agenda) temporiseert de provincie de ondertekening van een convenant. De
zittende politici willen niet over hun graf heen regeren. In maart 1999 zijn er
namelijk provinciale verkiezingen. Na de verkiezingen wordt het formuleren van
een convenanttekst weer opgepakt en op 22 juni 1999 vindt er een formele onder-
tekening plaats. En nogmaals, in februari 1999 is een aantal betrokkenen geYnter-

viewd. Op dat moment is er nog geen duidelijkheid over deze formele afronding.
In het vervolg wordt elk van de uitgevoerde stappen wat uitvoeriger beschreven.

Pilot
Aan de pilot van 27 maart 1998 wordt deelgenomen door de ambtelijke voorberei-
dingsgroep en medewerkers van de universiteiten van Rotterdam en Tilburg. De
deelnemers verplaatsen zich in de positie van de bestuurders, die op een later
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tijdstip eenzelfde programma krijgen voorgeschoteld. Het programma van deze
testdag kent vier fasen en is een gecomprimeerde vorm van de voorgenomen
projectopzet waarin sprake zou zijn van twee strategische workshops met de
bestuurders.  Het doel van de pilot is het zicht krijgen op de voorgestane metho-

diek (namelijk die van de strategietabel, zie bijlage 5 voor een algemene toelich-
ting hierop) en de voorgenomen projectopzet. De leiding van de dag berust bij de
beleidsadviseur. De ambtelijke voorbereidingsgroep heeft naar aanleiding van de
pilot voldoende vertrouwen in de voorgenomen methode. De voorbereidingen
voor het echte strategische debat tussen de bestuurders kunnen beginnen. Zoals
hierboven geformuleerd, besluit de voorbereidingsgroep naar aanleiding van de
pilot tot een aangepaste uitvoering van het vervolgtraject. Het aantal voorgenomen
strategische workshops wordt teruggebracht tot 66n.

Interviews
In de periode april-mei 1998 worden interviews gehouden met de bestuurders van
de drie partijen en met enkele ambtelijke medewerkers. Er worden in totaal 14

personen geinterviewd. De interviews worden afgenomen door enkele leden van
de ambtelijke voorbereidingsgroep en de beleidsadviseur. Bij elk interview is in
ieder geval de beleidsmedewerker   van de provincie aanwezig. De interviews
dienen meerdere doelen:
a.    Het doel en de beoogde opbrengst van het strategisch debat kan nog eens

rustig met de betrokkenen worden besproken.
b.       De  methode die tijdens de strategische workshop zal worden gebruikt  (de

strategietabel) wordt toegelicht.
c.          Het  resultaat  van de pilot wordt verwerkt  in een eerste ruwe versie  van  de

strategietabel en deze wordt in de interviews reeds voorgelegd ter aanvulling
en amendering (als bijlage 10 is de definitieve versie van de strategietabel
opgenomen). Naar aanleiding daarvan wordt informatie verzameld voor de

strategische discussie en de geinterviewden zijn in de gelegenheid hun
mening te geven over de relatie tussen milieu en economische ontwikkeling.
Daarnaast wordt de bestuurders gevraagd hun visie te geven op de wijze
waarop de samenwerking tussen de drie organisaties gestalte zal moeten

krijgen.
d.      Op grond van de aangedragen informatie wordt een eerste ruwe versie van

een strategietabel gemaakt.
Aanvankelijk is het de bedoeling om reeds in dit stadium een eerste debat te

organiseren tussen de betrokken partijen. Dat moet leiden tot informatie op grond
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waarvan een eerste versie van de strategietabel kan worden gemaakt. Er is bewust
voor gekozen om het verzamelen van meningen en opvattingen (als basismateriaal
voor de strategietabel) in een aantal bilaterale gesprekken met betrokkenen uit te
voeren. De reden daarvoor is het veronderstelde risico dat in een gezamenlijk
debat het uitvoeren van een dergelijke inventarisatie bemoeilijkt zal worden door
strategisch gedrag van betrokken partijen.

Maken strategietabel en eerste invulling in een tweede interviewronde
Op basis van de interviewresultaten en de bestaande ruwe versies van de strategie-
tabel wordt de strategietabel verder uitgewerkt door de medewerker van de
provincie die daarbij wordt bijgestaan door de beleidsadviseur. Er worden strate-
gietabellen uitgewerkt voor 4 thema's: (1) vervoer, (2) bedrijventerreinen, (3)
wonen en werken, natuur en recreatie en (4) industrie. Deze worden in mei 1998
in   de ambtelijke voorbereidingsgroep besproken, aangepast en geaccordeerd.
Aanvankelijk is het de bedoeling om het strategisch debat in te gaan met deze
tweede versie van de strategietabel als input. De ambtelijke voorbereidingsgroep
besluit evenwel tot een volgende extra activiteit. Met het oog op het zo efficient
en effectief mogelijk laten verlopen van de strategische workshop bedenkt men dat
het verstandig is om het maken van de keuzes niet tijdens de workshop te laten
plaatsvinden, maar wederom in de voorbereiding daarop.  In juni 1998 worden de
bestuurders opnieuw bezocht,  nu  met de tweede versie  van de strategietabel.   In
werklunches met elk van de drie partners wordt de gemaakte strategietabel door-
gelopen. De bestuurders maken keuzes en vullen aan de hand daarvan de tabel in.

In de voorbereiding op de strategische workshop krijgen de deelnemers c.q. de
bestuurders de ingevulde strategietabellen toegestuurd.  Men kent nu de keuzes  en
perspectieven van de andere organisaties waarmee zij gezamenlijk een visie op
Milieu, Economie en Ruimte moeten gaan ontwikkelen. Na deze tweede ronde
van interviews worden de resultaten 'gebundeld'. Het blijkt dat er op heel wat
punten overeenstemming bestaat. Natuurlijk zijn er daarnaast ook zaken waar de
verschillende partijen andere keuzes maken. De strategische workshop kan nu
evenwel beginnen met een verslag van de voorbereidingen: "dit zijn de wen-
sen/keuzes van de verschillende partijen, dit zijn de punten van overeenstemining

en dit zijn de punten waar de meningen uiteen  liggen".  De partijen weten nu van
het begin af aan over welke punten er onderhandeld moet gaan worden.
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Het strategisch debat
De workshop vindt plaats op 7 juli 1998 van 's middags 3 tot 's avonds 9 uur. De
bijeenkomst wordt geopend door een van de gedeputeerden. Als voorzitter van de
workshop treedt de extern deskundige op die begin 1998 de discussie, na de
mislukte workshop in het najaar van 1997, heeft vlotgetrokken. De deelnemers
aan de workshop zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers en ambtelijke medewer-
kers van de drie organisaties. Van tevoren zijn aan de deelnemers enkele cijfers
over de situatie van Brabant in 2020 uitgedeeld. Gedurende de middag wordt de
reeds gemaakte strategietabel doorlopen. Dan volgt een discussie over de in-
vulling  van de strategietabel door de drie organisaties. De workshop levert een
lijst op van 16 agendapunten die nog nader moeten worden uitgewerkt. Uit het
verslag van de ambtelijke werkgroep Strategie Milieu, Economie en Ruimte van
eind juli blijkt dat de bijeenkomst zowel door SEOB, BMF als bij de provincie als
positief is ervaren en een goede basis biedt voor een vervolg.

Uitwerken resultaten strategisch debat
Na de bijeenkomst van 7 juli vertaalt de ambtelijke werkgroep de resultaten van

de workshop in een kadernotitie en een strategische agenda met actiepunten. In de
volgende werkgroepsbijeenkomst blijkt dat de kademotitie bij alle partijen op
ambtelijk niveau goed is ontvangen. Vervolgens is men van plan de 16 agenda-
punten verder uit te werken. De bespreking van de conceptagenda vindt voorals-
nog plaats op ambtelijk niveau. Bij de SEOB en BMF is behoefte aan enige voort-
varendheid. Er wordt voorgesteld een tweede strategisch debat te organiseren
waarin de bestuurders van de partijen naar elkaar toe uitspreken dat de strate-

gische agenda serieus en in gezamenlijkheid zal worden opgepakt. Het idee
ontstaat de agenda te presenteren in de vorm van een intentieverklaring waarin de

drie partijen naar elkaar en naar derden aangeven dat ze de 16 agendapunten op
serieuze wijze en in samenwerking zullen oppakken. De strategische workshop
kan dan tevens het startsein vormen voor het ondertekenen van de intentieverkla-
ring (Verslag werkgroep Strategie, 29/9/1998).
Op ambtelijk niveau wordt gewerkt aan de uitwerking van de agendapunten en de
voorbereiding van een concept-intentieverklaring. De bestuurders  van de provin-
cie hebben inmiddels laten weten dat zij het ondertekenen van een gemeenschap-
pelijke verklaring na de provinciale verkiezingen willen laten plaatsvinden.
Binnen de ambtelijke werkgroep Strategie wordt echter geconstateerd dat delen
van de concept-intentieverklaring wel kunnen worden gebruikt voor een notitie
aan de onderhandelaars van het nieuw op te stellen bestuursakkoord van de
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provincie voor de komende vier jaren. Op die manier kan worden gewaarborgd
dat ruimschoots aandacht wordt besteed aan de relatie milieu en economie. De
concept-intentieverklaring bevat een aantal opgaven voor de toekomst: het tot
stand brengen van een duurzame economische ontwikkeling, het verbeteren van
de bereikbaarheid van de economische centra, het beheersen van de ruimtedruk
en het versterken van de sociale en economische ontwikkeling van de grote
steden. Daamaast is een toekomstbeeld uitgewerkt voor de gebieden (1) industrie,
(2) wonen, werken, natuur en recreatie, (3) bedrijventerreinen en (4) vervoer. Tot
slot  zijn  de 16 agendapunten  voor de Strategische Agenda opgenomen (Verslag
werkgroep Strategie 22/1/99). In de notitie aan de onderhandelaars voor het
nieuwe bestuursakkoord is een aantal agendapunten geprioriteerd. De uiteindelijke
ondertekening van het convenant vindt plaats op 22 juni 1999.

Participanten
Het is van belang om in dit project twee groepen participanten heel nadrukkelijk
te scheiden.
1.        Er  is een ambtelijke voorbereidingsgroep  die een belangrijk  deel  van  de

voorbereiding van het strategisch debat voor haar rekening neemt. Deze
groep is samengesteld uit ambteldke medewerkers van de betrokken partijen.
De voorbereidingsgroep wordt voorgezeten door een directeur van een van
de diensten van de provincie. De secretaris is een ambtenaar van de provin-
cie. Hij neemt het belangrijkste deel van het voorbereidende werk voor zijn
rekening.

2.         Daarnaast   is   er  de groep bestuurders van de betrokken partijen (SEOB,
BMF en provincie) die uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
de formulering van een strategische visie.

Zowel de eerste als de tweede groep levert een actieve bijdrage aan het feitelijke
strategisch debat. De tweede groep vervult daarin, vanuit haar functie, een
doorslaggevende en beslissende rol. We beschouwen de totale groep deelnemers
aan de strategische workshop als de panicipanten aan het PBA-traject (zie bijlage
7).

De deelnemers zijn allemaal te beschouwen als mhoudelijke experts op een
specifiek beleidsterrein. De groep participanten is vrij heterogeen. Het betreft

vertegenwoordigers van verschillende organisatie met verschillende belangen. De
aard van de participatie is het best te karakteriseren als belangenvertegenwoordi-
ging. De participanten communiceren zowel synchroon (zelfde plaats, zelfde tijd)
als asynchroon met elkaar. In de voorbereiding is er sprake van asynchrone
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communicatie door uitwisseling van belangen en wensen via de interviews (en via
de ambtelijke voorbereidingsgroep). Tijdens de strategische workshop is er sprake
van synchrone communicatie. Aan het strategisch debat wordt zowel deelgenomen
door hen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het beleid, door
hen die verantwoordelijk zijn voor de invoering, uitvoering en handhaving van
beleid als door hen die in de praktijk worden geconfronteerd met het te ontwik-
kelen beleid.

b. Arrangement
In het project wordt gebruikgemaakt van een arrangement waarbinnen al langer
wordt gesproken over de formulering van een strategische visie. Het arrangement
is te beschouwen als institutioneel netwerk van sociaal-economische partners in
de provincie Noord-Brabant. De strategische workshop heeft een formeel karak-
ter: bestuurders gaan met elkaar aan de slag om gezamenlijk afspraken te maken
over een strategische agenda en een strategische visie. Het zijn de formeel verant-
woordelijken die het debat voeren. Het aantal potentiele deelnemende organisaties
is beperkt en wel tot de organisaties die deel uitmaken van het netwerk van
sociaal-economische partners die een rol spelen binnen de beleidsvelden milieu,
economie en ruimte. Het arrangement heeft dus een gesloten karakter. De betrok-
kenen kunnen alleen deelnemen op uitnodiging.

c.    Beoogd eindproduct
Het beoogde eindproduct is een strategische visie milieu, economie en ruimte.
Op het moment dat het projectvoorstel wordt gemaakt is nog onduidelijk wat het
concrete eindproduct zal zijn. In het Plan van aanpak wordt het eindproduct
omschreven als een intentieverklaring of de presentatie van een agenda.  Gedu-
rende het project worden verschillende tussenproducten vervaardigd. Als tussen-
producten zijn bijvoorbeeld aan te merken de strategietabel en de daaruit voort-
vloeiende kadernotitie. Als eindproduct kan worden aangemerkt het Convenant
"Strategische Agenda Milieu, Economie en Ruimte". Deze producten komen tot
stand in samenwerking met de beleidsadviseur, de medewerker van de provincie,
de overige leden van de voorbereidende werkgroep en de bestuurders.

d.    Gebruikte methoden en technieken
In het project is gebruikgemaakt van de methode van de strategietabel. De
methodiek legt de nadruk op het operationaliseren van meer algemene perspec-
tieven volgens een gestructureerde aanpak. Als voordelen van een dergelijke
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aanpak worden genoemd (a) een grote betrokkenheid van deelnemers, (b) minder
voorbereidingstijd dan bij een aantal alternatieve methoden die gezien de doelstel-
ling opportuun zouden zijn (bijvoorbeeld scenario-ontwikkeling) en daarmee
(c) een kortere doorlooptijd. De strategietabel  is in fasen opgebouwd. De eerste
ruwe versie is ontleend aan de pilot en wordt in een meer definitieve vorm uitein-
delijk besproken en gefiatteerd tijdens de strategische workshop van 7 juli.

e.    Begeleiding en ondersteuning
Geurts & Mayer (1996) doelen met begeleiding en ondersteuning op de facilitatie
van het groepsproces. In dat opzicht is het van belang om onderscheid te maken
tussen (1) de pilot, (2) de strategische workshop en (3) het proces in de voorberei-
ding op de pilot en de workshop en de afhandeling daarvan.

Tijdens de pilot wordt een belangrijke rol gespeeld door de beleidsadviseur en de
extern deskundige. Hun rollen zijn te typeren als respectievelijk procesbegelei-
dend en inhoudelijk. De agenda voor de pilot is gesloten. Vrij nauwgezet zijn de
stappen voorgeschreven die moeten worden doorlopen om te komen tot de strate-
gietabel.
Tijdens de strategische workshop ligt de zwaarste rol bij de extern deskundige.
Zijn expertise is zowel procesbegeleidend als inhoudelijk. De agenda is weliswaar
minder uitgebreid dan tijdens de pilot (er zijn minder stappen nodig en een
belangrijk deel van de stappen is al gezet in de voorbereiding) maar toch gesloten.
Er is geen vrijblijvendheid ten aanzien van de uit te voeren activiteiten, er moeten
keuzes worden gemaakt.
In de voorbereiding op de pilot en de workshop en de afhandeling daarvan vervult
de beleidsadviseur een adviserende, coachende functie in de richting van de
ambtelijke voorbereidingsgroep. Het advies beperkt zich niet alleen tot het ge-
bruik van de strategietabel maar heeft tevens betrekking op de inbedding van de
methodiek in het totale proces. De beleidsmedewerker van de provincie neemt het

grootste  deel  van het uitvoerende  werk  voor zijn rekening.

6.3 Beoordeling

Stap 2a Beoordeling contextanalyse
Voor de ex-post beoordeling van de contextanalyse zijn interviews afgenomen bij
de bestuurders van de SEOB en BMF en de ambtelijke vertegenwoordigers van de
drie partijen. Daarnaast zijn interviews gehouden met de beleidsadviseur en de
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extern deskundige (zie bijlage  3).  Uit de resultaten blijkt dat de respondenten  de
contextanalyse, zoals deze aan het begin van het project is geformuleerd, als juist
beschouwen. Er worden wel enkele aanvullende opmerkingen geplaatst. Sommige
geYnterviewden geven aan dat er vooral 0Ilenigheid is geweest op inhoudelijk
gebied, terwijl anderen juist aangeven dat de verhoudingen tussen partijen enigs-
zins waren verstoord. Op inhoudelijk gebied bestaan er gevoeligheden  in  de
afweging milieu en economie. Ten aanzien van de partijen zou er sprake zijn van
geheime agenda' s en wantrouwen ten opzichte  van de provincie vanwege  haar
dubbele rol als deelnemer en regisseur. Nog weer anderen geven aan dat het pro-
bleem minder ernstig is en vooral te maken heeft met het feit dat men niet wist
hoe te komen tot een strategisch kader dan wel dat men elkaar niet begrijpt omdat
men elkaars taal niet spreekt.

Stap 2b Beoordeling strategiekeuze
De drie contextdimensies die van belang zijn bij het bepalen van de meest voor de
hand liggende strategie zijn autonome gedragswaarschijnlijkheid (AGW), de
positie van de actor en de vraag of de context al dan niet gunstig was voor de
initiator om een interventie te plegen. Op basis van de contextanalyse (stap la) en
de aanvullende informatie uit de interviews is het volgende op te merken.
Vanuit het perspectief van de initiator (in dit geval de provincie) is de autonome
gedragswaarschijnlijkheid de kans dat de doelgroepen (c.q. SEOB en BMF)
gewenst gedrag gaan vertonen, ofwel vanuit zichzelf zullen streven naar een
verantwoorde afweging tussen milieu, economie en ruimte. Weliswaar bestaat bij
alle partijen het besef dat er geen eenzijdige claims meer kunnen worden gelegd
ten aanzien van milieu of economie en weliswaar zijn de betrokken partijen
doordrongen van de maatschappelijke noodzaak om tot een verantwoorde afwe-
ging te komen tussen milieu, economie en ruimte, maar dat vergroot  nog met de
kans dat de verschillende partijen eenzijdig tot een breed geaccepteerde balans
tussen deze drie zullen komen. Ofwel, we beschouwen de autonome gedragskans
als klein.
Over de positie van de initiator kan het volgende worden opgemerkt. De provincie
heeft regels en financi8le middelen tot haar beschikking om gedrag voor te schrij-
ven, af te dwingen of te stimuleren, maar in onvoldoende mate om de gewenste
afstemming tussen milieu, economie en ruimte eigenstandig te bewerkstelligen. Er
is in deze sprake van een sterke afhankelijkheid tussen deze partijen. Smits (1995)
onderscheidt in het blootleggen van de relatie tussen initiator en doelgroep nog het
aspect 'reputatie'.  In dit geval gaat het dan om de reputatie van de provincie bij
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de andere partijen. Uit de interviews blijkt onder meer dat het bedrijfsleven de
provincie meer als vertegenwoordiger van het milieu dan van de economie
beschouwt. Opvallend is dat (vertegenwoordigers van) SEOB en BMF het gedu-
rende het project steeds beter met elkaar kunnen vinden. Mogelijk vinden zij
elkaar in de voortvarendheid waarmee zij zelf zaken willen doen, terwijl de
provincie vanwege politieke overwegingen (in dit geval b.v. de aanstaande Staten-
verkiezingen) wel eens wat trager kan handelen. Kortom, de reputatie van de
provincie is (in ieder geval bij aanvang van het project) niet zonder meer als sterk
te typeren. Daarmee is eenzelfde kwalificatie te geven over de positie van de
provincie meer in het algemeen. Welwillend, beschikkend over mogelijkheden en
middelen, maar uiteindelijk vrij zwak in de richting van de andere partijen.
Over de context kan het volgende worden opgemerkt. De maatschappelijke
context is, bij aanvang van het project, welbeschouwd gunstig. Zowel landelijk als
provinciaal komen de items van milieu, economie, duurzaamheid en ruimte steeds
meer in de belangstelling. Smits (1995) beschouwt de context nog gunstiger
wanneer er sprake is van (a) een voortbouwen op bestaande tradities in tegenstel-
ling tot de noodzaak voor nieuw beleid en wanneer er (b) geen strijdpunten met
de omgeving zijn ofwel dat er geen sprake is van concurrerende claims en compe-
tenties. In die zin is er allerminst sprake van een gunstige context. Het streven om
te komen tot een gemeenschappelijke visie tussen de betrokken partijen was
allerminst het voortbouwen op bestaande tradities. En daarnaast is er wel degelijk
sprake van (potentieel) concurrerende belangen tussen de verschillende partijen.
Al met al leidt dat tot de conclusie dat de context bij aanvang van het project
allerminst gunstig  is.
Wanneer we deze posities uittekenen in de kubus van Smits met als kenmerken
ongunstige context, zwakke positie van de initiator en een lage autonome gedrags-
kans dan komen  we  tot de strategie  van 'open onderhandelen'.  Dit  is  ook  de
feitelijk voorgenomen strategie (zie stap lb).

6.4 Effectiviteit

Stap 3 Beoordeling van de effectiviteit
De beoordeling van het eindresultaat, c.q. de effectiviteit van het PBA-traject in
termen van doelbereiking, is stap 3 in de analyse van PBA-trajecten. Het beoogde
doel van het project kan worden omschreven als het formuleren van een strate-
gische visie over milieu, economie en ruimte. De strategietabel is als instrument
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gebruikt om te komen tot deze visie. In de loop van het project wordt het al snel
duidelijk dat de strategietabel niet als enig eindproduct van de gehele exercitie kan
worden beschouwd. De ambtelijke voorbereidingsgroep besluit, daarin geadvi-
seerd door de beleidsadviseur, om de strategietabel te vertalen in een intentiever-
klaring (met daarin opgenomen de strategische agenda) die door de betrokken
partijen getekend moet worden. De betrokkenheid van de beleidsadviseur in het
eerste deel van het project (namelijk tot en met de strategische workshop c.q. juli
1998) is groot. In het tweede deel, in het traject waarin de tabel wordt vertaald
naar een intentieverklaring, is de betrokkenheid geringer maar wel degelijk
aanwezig. Deze tweede stap neemt de nodige tijd in beslag en wordt ook nog eens

bemoeilijkt en vertraagd vanwege de Statenverkiezingen. Zoals eerder is opge-
merkt beperkt de evaluatie zich vooral tot het eerste deel van het project.

Aan de deelnemers is gevraagd een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
(de eerste fase van) het project. Uit de interviews blijkt dat er volgens de respon-
denten meer duidelijkheid is gekomen over de mhoudelijke hoofdpunten en
bijzaken in de strategische discussie. Er is in zekere zin een helicopterview
ontstaan en de vrijheidsgraden van de discussie zijn ingeperkt. Daarnaast is helder
geworden waar eenieder staat en waar men het over (on)eens  is.  Men is elkaar
beter gaan begrijpen en meer gaan respecteren. Men weet beter hoe tot een strate-

gisch kader kan worden gekomen. Tenslotte wordt genoemd dat er een volwassen
dialoog op gang is gekomen. De betrokken partijen zijn tevreden. Men is tevreden
over de ontwikkelde strategietabel als (tussen)product. Maar hoe is het oordeel
over de vertaling daarvan in de intentieverklaring? De directe resultaten van de
strategische workshop zijn volgens een enkele respondent wel direct terug te
vinden in de kadernotitie welke op zijn beurt weer de input vormt voor de inten-
tieverklaring. Het traject dat zich verder na 7 juli heeft ontwikkeld, wordt echter
niet direct gekoppeld aan de uitkomsten van de strategische workshop van 7 juli.
De voortgang van de strategische discussie is sterk vertraagd. De provinciale
verkiezingen worden daarvoor onder meer als reden aangegeven.
De partijen verschillen enigszins van mening over de vraag of de effecten vooral
van inhoudelijke aard zijn (het hebben van een strategisch kader) of van proces-
matige aard (betere verhoudingen tussen partijen).
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6.5 Relatie ontwerp en effectiviteit

Over de arrangementen wordt opgemerkt dat er een duidelijk onderscheid is
gemaakt tussen de betrokkenheid van de bestuurders en de ambtelijke betrokken-
heid. Daarnaast wordt  door  een  van de respondenten opgemerkt  dat de samen-

werking in de voorbereidende ambtelijke werkgroep heel goed is geweest; men
was aan elkaar gewaagd.
Over de procedures merkt men op dat de strategische workshop van 7 juli zeer
degelijk was voorbereid. Met name de bestuurders zijn van mening dat er veel
ruimte voor inhoudelijke discussie was, welke juist op de niet-geslaagde strate-
gische workshop in het najaar had ontbroken. Alle deelnemers waren nu goed op
de hoogte van wat er zich zou gaan afspelen. Opgemerkt wordt dat men geleerd
heeft van de fouten die in de voorbereiding van de niet-geslaagde eerdere strate-

gische workshop zijn gemaakt. Door de uitgebreide voorbereiding leerde men
omgaan  met de strategietabel.
Door alle respondenten wordt het belang van de methode aangeven. Men is over
het algemeen enthousiast over de methode. Terwijl de methode enerzijds niet
eenvoudig was toe te passen, wordt anderzijds opgemerkt dat de methode het

mogelijk maakt om keuzes inzichtelijk te maken. Daarnaast is het een analytisch
hulpmiddel dat helpt om vage, abstracte doelstellingen te verbinden aan concrete
acties. Het geeft veel kernachtiger dan een uitgeschreven tekst aan waar het om
draait. Daarnaast maakt de methode het mogelijk om een brug te slaan tussen
verschillende partijen en mensen met elkaar te laten praten.
Ten aanzien van de begeleiding kan een onderscheid worden gemaakt tussen de

begeleiding door de extern deskundige, de begeleiding door de beleidsadviseur en

de begeleiding door de medewerker van de provincie. Over de beoordeling van de
begeleiding van de extern deskundige bestaat een opvallende eensgezindheid. Hij
wordt gezien als een goeroe en autoriteit, als inhoudelijk zeer deskundig, als een
betrokken, neutrale buitenstaander die geen positie kiest in de relatie milieu-
economie en als iemand die de discussie goed met zachte hand kan sturen en

daarbij empathie oproept. Over de beleidsadviseur wordt opgemerkt dat deze
vooral methodisch-technische ondersteuning bood en behulpzaam op de achter-

grond was. Deze methodische en procedurele begeleiding heeft de deelnemers in
staat gesteld om met elkaar op een gestructureerde manier in debat te gaan.
Hierdoor werd het makkelijker om een brug te slaan tussen de verschillende
belangen. De medewerker van de provincie wordt als het gezicht en de drager van
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het project aangemerkt. Dit was voor het welslagen van het project een cruciale
rol.

Daarnaast noemen de respondenten ook andere factoren die aan de effectiviteit
van (de eerste fase van) het project hebben bijgedragen. Zo heeft de niet-geslaag-
de workshop ertoe bijgedragen dat de verwachtingen deze keer minder hoog
gespannen waren. Bovendien was men nu alweer een halfjaar verder en waren de
eerste onzekerheden en onduidelijkheden over het voeren van een strategische
discussie beslecht,  mede door de interventie van de extern deskundige begin  1998
(zie paragraaf 6.2). Een andere factor die wordt genoemd voor de strategische
workshop op 7 juli is de 'positieve' druk die op de voortgang ontstond doordat die
avond het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd moest spelen op het WK98.
Dat vooruitzicht schiep een band en verleidde de deelnemers ertoe om snel zaken
te doen om op tijd thuis te zijn om de wedstrijd te zien.

6.6 Conclusies

De volgende conclusies zijn te formuleren naar aanleiding van deze analyse:
a.     De context is adequaat beschreven.
b.      De juiste strategie (open onderhandelen) is gekozen.
c.          Men oordeelt over het algemeen bijzonder positief over ontwerpkeuzes.  De

respondenten zijn met name erg te spreken over de bruikbaarheid van de
strategietabel om het strategisch debat te ondersteunen.

d.         Men is redelijk positief  over het behaalde resultaat. Hierbij moet worden

aangetekend dat de interviews waarin wordt gevraagd naar de effectiviteit
van het project plaats hebben gevonden voordat het convenant is onderte-
kend. Er is dus een lichte terughoudendheid geweest in het volmondig

positief beoordelen van het behaalde resultaat.

In tabel  6.1  is een en ander samengevat.

Tabel  6.1:   Oordelen.

Ontwerp

Context- Strategie- arrange- procedu- product methoden begelei- Effec-
analyse keuze ment res ding tiViteit

+    + ++ ++ + 1- ++ ++    +
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Het project wordt door de respondenten als redelijk succesvol beschouwd. Er is
sprake van terughoudendheid over het eindresultaat omdat, op het moment van
beoordeling, nog geen duidelijkheid bestaat a) of er zoiets zal komen als een
formele ondertekening van een convenant en b) over de beleidsmatige vertaling
van de resultaten. De respondenten zijn over het algemeen positief over het
uiteindelijke strategisch debat (op 7 juli 1998) en de voorbereiding daarop. Wat
zijn daarin nou de meest succesvolle elementen geweest? Ten eerste kan worden
vastgesteld dat de aansturing, begeleiding en inbedding van het project positief
zijn beoordeeld. De taak en verantwoordelijkheid voor het opstellen van een
strategische agenda Milieu & Economie lag in handen van een ambtelijke voorbe-
reidingsgroep waaraan werd deelgenomen door diverse organisaties (provincie,
SEOB, BMF, et cetera). Een centrale rol werd daarin vervuld door een ambtenaar
van de provincie, tevens secretaris van deze voorbereidingsgroep. Zijn betrokken-
heid bij het project was groot. Hij vervulde een belangrijke rol in de richting van
het management en bestuur van de provincie en de overige betrokken partijen. Hij
legde plannen voor, lichtte deze toe, bereidde partijen voor op volgende stappen,
et cetera. Daarnaast nam hij een belangrijk deel van de inhoudelijke ontwikkeling
van de strategietabel voor zijn rekening. Er was een goede relatie en samenwer-
king met de beleidsadviseur, die niet zozeer een inhoudelijke maar veeleer een
methodische en procedurele inbreng had. Met name de methodische benadering
van het strategisch debat werd door deelnemers en respondenten op prijs gesteld.
De inhoudelijke inbreng kwam op cruciale momenten van een inhoudsdeskundige
die gezag had bij de opdrachtgever en bij de deelnemers aan het strategisch debat.
Daarnaast was de rol van de ambtelijke voorbereidingsgroep cruciaal. De inbreng
van de vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke organisaties in
de voorbereiding en uitvoering  van het project was groot en van groot belang.  Zij
vervulden een belangrijke bemiddelende en voorbereidende rol in de richting van
hun eigen organisaties c.q. besturen. Met name de ingelaste interviews met
besturen waren een belangrijke zet om het uiteindelijke debat te versnellen en te
vergemakkelijken.
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7 Strategisch-economische Visie voor de
Gemeente Breda

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het project 'Strategisch-economische Visie voor de
Gemeente Breda' beschreven en geavalueerd. Het project had als doel een
langetermijnvisie te ontwikkelen op de Bredase economie. Opdrachtgever was de
afdeling Economische Zaken van de gemeente Breda. Het project is uitgevoerd
door onderzoekers van IVA Tilburg. Het ging eind 1996 van start en werd

afgerond in het voorjaar van 1998. De uiteindelijke behandeling van de ontwikkel-
de visie in de gemeenteraad van Breda vond plaats op 25 januari 1999.
In de evaluatie van dit project zijn in de maanden maart-april 1999 verschillende
betrokkenen geinterviewd.

7.2 Beschrijving

Aanleiding voor het project is de constatering van de gemeente Breda dat zij geen
duidelijke langetermijnvisie heeft op de (gewenste) economische ontwikkeling van
de stad. Breda wil in het project op zoek naar een duidelijk economisch profiel
van de stad, zoals bijvoorbeeld Tilburg zich al jaren heeft geprofileerd als 'mo-
derne industriestad' . Op zich is meer helderheid over een economisch profiel geen
dwingencle noodzaak. De stedelijke economie is gediversifieerd en functioneert en

presteert goed. Desondanks wil Breda over de grenzen van het heden heen kijken.
De gemeente oordeelt namelijk dat de dynamiek in de regio groot is. In de omge-
ving van Breda doen zich veranderingen voor die van grote invloed kunnen zijn
op het toekomstig functioneren van de stedelijke economie.
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Breda wil een strategische visie ontwikkelen om op de toekomstige economische
ontwikkelingen en veranderingen in te kunnen spelen. In het project moet een
dergelijke visie worden ontwikkeld voor een termijn van 10 A 15 jaar. De ge-
meente vindt het van belang dat de visie wordt gedragen door een aantal partijen
die een belangrijke rol vervullen in de Bredase economie. Er moet, met andere
woorden, maatschappelijk draagvlak zijn voor de te ontwikkelen visie. Vervol-
gens moet de visie dienen als basis voor een verdere beleidsmatige uitwerking
voor de gemeente om op de korte en lange termijn een aantal concrete projecten
en investeringen te inititiren.
In de ontwikkeling van de visie wordt gebruikgemaakt van een combinatie van
twee methoden:
•      In een sterkte-zwakte-analyse van de regio wordt de economische stand van

zaken geanalyseerd. Zo worden antwoorden geformuleerd op de volgende
vragen. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de Bredase economie?
Welke kansen zijn er en welke bedreigingen komen op Breda af?

•       Volgens de projectopzet wordt vervolgens een aantal scenario's ontwikkeld.
Het is de bedoeling dat hiervoor twee workshops worden belegd. Het verza-
melde materiaal in de sterkte-zwakte-analyse zal door de deelnemers worden
gebruikt om in twee sessies de scenario's te ontwikkelen.

Stap la Beschrijving contextanalyse

Algemene contextkarakteristieken
In de contextanalyse wordt vooral aandacht besteed aan de maatschappelijke
context, dat wil zeggen aan een aantal ontwikkelingen die leiden tot de noodzaak
tot een scherpere economische profilering.
Er wordt geconstateerd dat de gemeente behoefte heeft aan een economisch

profiel. Als voorbeeld geldt de gemeente Tilburg. De economie van de stad Breda

presteert  goed  en is gediversifieerd  van  aard.   In de offerte wordt gesteld  dat  de
grote dynamiek in de regionale economische ontwikkeling een belangrijke aanlei-
ding is om tot het formuleren van een economische visie te komen.

Specifieke contextkarakteristieken
De doelgroep van het te ontwikkelen economisch beleid als uitvloeisel van de
strategisch-economische visie wordt kort en bondig besproken als 'de belangrijk-
ste actoren in de Bredase economie'.  Er is sprake van grote diversiteit: Kamer
van Koophandel, Innovatiecentrum, Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorzie-
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ning, ondernemers, sector- en clusterdeskundigen, onderwijsinstellingen, koepel-

organisaties, omliggende gemeenten, provincie, et cetera.

Een belangrijk doel van het project is het streven naar draagvlak voor een strate-

gische visie. Dat kan worden geinterpreteerd als een erkenning van de gemeente
Breda dat zij voor het formuleren en implementeren van een nieuwe strategische
visie in belangrijke mate afhankelijk is van andere partijen en actoren. Een
succesvolle Bredase economie kan allerminst alleen worden bepaald door het
economisch beleid van de gemeente. De genoemde partijen spelen daarin een

belangrijke autonome rol. De gemeente is niet in staat om het handelen van

bedrijven in belangrijke mate te bepalen. Ze speelt bovenal een rol in de rand-
voorwaardelijke sfeer. In andere woorden, de positie van de initiator ten opzichte
van de doelgroep is een afhankelijke.
Smits (1995) operationaliseert de autonome gedragswaarschijnlijkheid als de kans
dat de doelgroep van beleid eigenstandig het gewenste gedrag gaat vertonen.
Zoals eerder is opgemerkt kan de autonome gedragswaarschijnlijkheid ook
worden geinterpreteerd als de bereidwilligheid van de doelgroep om te participe-
ren in het doordenken van (in dit geval) een strategische visie. In de offerte wordt
geen analyse gemaakt van de kans dat de doelgroep (op welke wijze dan ook) wil
participeren.

Inhoudelijke contextkarakteristieken
De complexiteit van het vraagstuk waarvoor de gemeente Breda zich gesteld ziet,
is hoog. Er is sprake van:
• onderlinge afhankelijkheid, aangezien de diverse economische actoren en

sectoren in hun ontwikkeling van elkaar afhankelijk zijn. Dit komt in de
offerte tot uiting in het streven diverse relevante actoren in het debat te
betrekken.

•     onzekerheid, voor wat betreft de toekomstige maatschappelijke en econo-
mische ontwikkelingen.

•     dynamiek. In de offerte wordt gesproken over grote dynamiek (zonder dat
deze wordt getxpliciteerd) in de regionale economische ontwikkeling, die
van grote invloed op het toekomstig functioneren van de Bredase economie

zal zijn,
•      diversiteit. De economische structuur van de stad is gediversifieerd, en een

economische visie is tevens gerelateerd aan andere beleidsterreinen zoals

onderwijs, welzijn, et cetera, die vervolgens ook nog eens worden vertegen-
woordigd door verschillende partijen en organisaties.
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Stap lb Beschrijving strategiekeuze
In het project wordt de toekomst van de Bredase economie verkend. Het project
heeft als doel een strategische visie te ontwikkelen die tevens een breed draagvlak
heeft. Er worden diverse relevante actoren geraadpleegd door middel van diepte-
interviews. Daarnaast worden diverse actoren in een interactieve workshop
gevraagd om ontwikkelde scenario's te amenderen en te accorderen, te doorden-
ken op hun beleidsconsequenties en uiteindelijk te prioriteren. Volgens de defini-
tie van Smits (1995) is hier sprake van consultatie als participatiestrategie. Er is

namelijk sprake van "tweezijdige informatievoorziening waarbij de sturende actor
niet alleen de doelgroep van informatie voorziet, maar ook in belangrijke mate
informatieontvanger is" (Smits,  1995:  79).

Stap le Beschrijving van het ontwerp

a. Procedures

Projectstructuur
In de offerte wordt opgemerkt dat voor het slagen van het project een directe
betrokkenheid en inbreng vanuit de gemeente Breda van groot belang  is. Er wordt

voorgesteld om betrokken wethouders en ambtenaren van de afdelingen Econo-
mische Zaken en Ruimtelijke Ordening deel uit te laten maken van het project-
team, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het slagen van het project. Het
moet geen project 'van buiten' zijn maar ook daadwerkelijk een project van de
gemeente zelf. Uiteindelijk is de projectgroep een ambtelijke, met daarin verte-

genwoordigers van diverse gemeentelijke afdelingen. Daarnaast wordt een vrij
zware begeleidingscommissie van 10 personen ingesteld. Daarin zijn vertegen-
woordigd:
•     de gemeente Breda,
•     het RBA Midden- en West-Brabant,
•     de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN,
•     Kamer van Koophandel Midden- en West-Brabant.

De ontwikkeling van de strategisch-economische visie kenmerkt zich door:
•    een sterk inhoudelijke voorbereiding door de onderzoekers (een sterkte-

zwakte-analyse, interviews, scenarioconstructie),
•     een consultatie bij de politieke partijen,

148



•     en consultatie bij de doelgroep over deze scenario's om uiteindelijk tot een
keuze te kornen.

Inhoudelijke voorbereiding: studie en interviews
De uitvoering van het project start in november 1996. De eerst fase bestaat uit de

analyse van de mogelijkheden en de gewenste ontwikkelingsrichtingen van de
Bredase economie. Vragen die centraal staan in deze analyse zijn:
•      Wat is Breda in economisch opzicht 6n wat is de ruimtelijke inbedding van

Breda?

•      Is Breda een economische eenheid of is Breda een spin in het web van een
groter geheel?

In de sterkte-zwakte-analyse is onderscheid gemaakt naar:
•        een economische structuurschets (bijvoorbeeld clusterindeling, werkgelegen-

heidsstructuur, economisch belang),
•        een economische ontwikkelingsschets (bijvoorbeeld werkgelegenheid,

bedrijvendynamiek, bruto regionaal product),
•       een omgevingsschets (bijvoorbeeld infrastructuur, bevolkingssamenstelling,

arbeidsmarkt).
De resultaten van deze analyse worden in april 1997 vastgelegd in een tussenrap-
portage, de eerste versie  van de notitie 'Breda in perspectief'. De sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen die uit de analyse naar voren komen (zie bijlage
11) worden vervolgens in de maanden april-juni 1997 in diepte-interviews ter
validering voorgelegd aan een aantal spraakmakers in de Bredase economie.
Tevens wordt gevraagd naar een aantal creatieve ideeen over de toekomst van
Breda.
In deze interviews wordt de sterkte-zwakte-analyse in grote lijnen onderschreven.
De interviews leiden tot een aantal aanvullingen en verdere verdieping van de

gemaakte analyses. Een aantal van de geinterviewden besteedt nadrukkelijk
aandacht aan de volgende twee zaken: (a) de kwaliteit van het stedelijk manage-

ment en (b) het schaalniveau waarop de economische visie betrekking heeft.  Ten
aanzien van het stedelijk management wordt vastgesteld dat zij vanwege de te
verwachten ontwikkelingen een andere, meer actieve rol zal moeten vervullen: zij
dient meer deelnemer aan economische processen te worden. Haar rol zal dienst-
verlenend en ondernemend moeten zijn. Ook de bereidheid om zaken te verande-
ren moet verhoogd worden. Voorheen was daar vanwege de goede economie geen

dwingende noodzaak voor. Een aantal geinterviewden merkt op dat de visie niet
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enkel betrekking zou moeten hebben op de stad Breda maar op de gehele West-
Brabantse regio.

Voorbereiding workshop(s)
In het laatste stadium van de interviewronde beginnen de voorbereidingen voor
twee workshops, tijdens welke een aantal economische scenario's moet worden
ontwikkeld. De opdrachtgever heeft problemen met het organiseren van twee
workshops. Verondersteld wordt dat het een te groot tijdsbeslag legt op potentiible
deelnemers. Men wil van twee eendaagse workshops terug naar, het liefst, een
workshop van een halve dag. Het projectteam is hier niet gelukkig mee. De
oorspronkelijke gedachte dat een draagvlak voor een strategische visie pas kan
worden gecreeerd, wanneer participanten een belangrijke bijdrage hebben gele-
verd aan de feitelijke ontwikkeling van de visie, dreigt door deze sterk gewijzigde
opzet te worden ondergraven. Het is namelijk niet mogelijk om het oorspronkelij-
ke stappenplan voor de ontwikkeling van een aantal scenario's in een dag, laat
staan in een halve dag, uit te voeren. Hierover wordt lange tijd onderhandeld met
de opdrachtgever. De opdrachtgever is van mening dat het projectteam zich
flexibeler moet opstellen. Op hetzelfde moment ontstaat een debat tussen

opdrachtgever en projectteam over de aard en vorm van het beoogde eindproduct.
Moet er sprake zijn van een richtinggevend scenario? Moeten er twee of mis-
schien wel vier worden ontwikkeld? Moeten de scenario's corresponderen met
strategische visies of moet er juist sprake zijn van een beleidsmatige operationali-
sering? Moeten de scenario's een beeld schetsen van wat er zou kunnen gaan
gebeuren in de toekomst of moet er juist sprake zijn van maakbare beelden? Over
deze vragen blijft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Bij het projectteam ontstaat
de indruk dat de opdrachtgever (c.q. de afdeling Economische Zaken) en tegelij-
kertijd voorzitter van de begeleidingscommissie onvoldoende bestuurlijk gedekt
wordt en een te klein mandaat heeft gekregen om naar eigen inzicht inhoudelijke
en procedurele beslissingen te nemen. Tijdens de evaluatie van het project laat de
opdrachtgever weten,  dat deze  indruk niet terecht is:  " (ik)... moet zeggen dat ik
volledig mandaat had om tot een visie te komen. Dit zowel inhoudelijk als proce-
dureel.   (...).  Hierin ben  ik  volledig  vrij  gelaten"
Uiteindelijk wordt besloten de opzet drastisch te veranderen. Het accent in de
scenario-ontwikkeling wordt verplaatst van de (potentiele) deelnemers aan de
workshop(s) naar het projectteam. Besloten wordt dat het projectteam, op basis
van de in de bovenstaande analyse naar voren gekomen sterke punten, een aantal
toekomstbeelden zal construeren. De noodzaak voor twee workshops vervalt
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daarmee.  In een workshop zullen de toekomstbeelden aan de deelnemers worden
voorgelegd en wel ter amendering en accordering om vervolgens te komen tot het

uitspreken van een voorkeur voor een van de scenario's.
Er worden vier scenario's samengesteld, die elk de economische situatie van
Breda over 10 jaar beschrijven. De vier toekomstbeelden bestaan uit 66n basis-
beeld en drie accentbeelden. Het basisbeeld stoelt daarbij op de basiskenmerken
van de stad Breda en de accentbeelden sluiten dan aan op 66n of meer van deze
basiskenmerken.

• Basisbeeld Breda: Behoud van gediversifieerde economische structuur en
prettig woon- en werkklimaat, door op vele terreinen ontwikkelingen, die
hiervoor een bedreiging kunnen zijn, te keren en ontwikkelingen die eraan

bij kunnen dragen te stimuleren. Beleidsthema's die daarbij aan de orde zijn,
zijn bijvoorbeeld: het verbeteren van de ontsluiting van bedrijventerreinen,
intermedieren tussen kennisinstellingen, stimuleringsbeleid voor startende

ondernemers, gronduitgifte, bereikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden.
• Breda zakelijk dienstencentrum: Breda ontwikkelt zich in dit toekomst-

beeld tot een zakelijk dienstencentrum voor West-Brabant. Deze diensten

beperken zich overigens niet uitsluitend tot zakelijke diensten, maar hebben

ook betrekking op gezondheidszorg en grootstedelijke diensten op het gebied
van  recreatie en toerisme (uitgaansgelegenheden, theaters, et cetera).

• Breda handels- en logistiek centrum: De intermediaire ligging en goede
bereikbaarheid van Breda en de omliggende gemeenten maakt dat de regio
Breda zich ontwikkelt tot een handels- en logistiek centrum. De handel die
vanuit de regio Breda wordt gecoardineerd, beperkt zich niet tot Nederland,
maar is ook internationaal van aard. Bestaande bedrijven vergroten in het
kielzog van deze ontwikkeling hun marktgebied, waardoor de export toe-
neemt.

• Breda maakcentrum: Breda heeft een lang industrieel verleden, met name
op het gebied van de procesindustrie. Door samenwerking en permanente
productontwikkeling zijn bedrijven in staat de toenemende mondiale concur-
rentie het hoofd te bieden.

De scenario's worden in oktober 1997 vastgelegd in een conceptversie van het
rapport 'Toekomstbeelden voor Breda' (Dagevos et al, 1998, definitieve versie).
In  augustus 1997 verschijnt de definitieve versie  van het rapport

'
Breda  in  per-
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spectief' (Dagevos et al, 1997). De sterkte-zwakte-analyse van voorjaar 1997 is
aangevuld met bevindingen uit de diepte-interviews.
De opdrachtgever is minder gelukkig met een aantal passages waarin kritiek wordt
geleverd op het vermogen van de gemeente om in te spelen op belangrijke ontwik-
kelingen en een voortrekkersrol te vervullen. Volgens de opdrachtgever duidt de
wijze van formuleren op gebrek aan politieke gevoeligheid bij het projectteam.
Het projectteam op haar beurt is van mening dat het zich verplicht voelt om
waargenomen meningen weer te geven.
De opdrachtgever laat tevens weten sterk te hechten aan een politieke consultatie.
Het projectteam is niet gelukkig met de timing. Zij wil pas overgaan tot een
politieke consultatie nadat er een terugkoppeling heeft plaatsgevonden naar de
doelgroep, en wel in de vorm van de strategische workshop. Maar de opdracht-
gever zet haar voornemen door.

Politieke consultatie: een aantal gesprekken
De strategische visie en het daaruit voortvloeiende economische beleid heeft op
vele beleidsterreinen gevolgen. De opdrachtgever wil zo snel mogelijk zoveel
mogelijk draagvlak creeren bij de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke
partijen. In de maanden januari en februari 1998 wordt een aantal gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van politieke partijen, juist rondom het tijdstip
waarop ook de strategische workshop plaatsvindt. Deze gesprekken worden
uitgevoerd door medewerkers van de gemeente. Daarbij worden de fracties
ingelicht over de bevindingen uit de analysefase en worden de standpunten van de
fracties gehoord. Hiermee wordt getracht gevoeligheden en zaken die op politieke
weerstand zouden stuiten vroegtijdig op te sporen, zodat daarmee, in de uiteinde-
lijke formulering van het gekozen scenario c.q. de strategisch-economische visie,
zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden.

Consultatie van de doelgroep: een interactieve workshop
De workshop vindt uiteindelijk plaats op 8 januari 1998. In de workshop worden
de toekomstbeelden en de veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen
gepresenteerd en geverifieerd. Vervolgens wordt een debat gevoerd waarin (a)  de
(beleids)consequenties van de toekomstbeelden verder worden doordacht in
termen van succes- en faalfactoren en (b) een keuze uit de drie accentbeelden
wordt gemaakt.
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Naar aanleiding van het debat over de succes- en faalfactoren formuleren de
deelnemers een drietal algemene voorwaarden waaraan moet worden voldaan

ongeacht de vraag welk profiel uiteindelijk gekozen zal worden.

•       De gemeente zal een werkelijke keuze moeten maken en dus ook een stand-

punt moeten innemen waarnaar ook gehandeld zal moeten worden.
• Regionale samenwerking is nodig, ongeacht  voor welk scenario gekozen

wordt. Het gaat hierbij vooral om een intensievere samenwerking met de
buurgemeenten.

•      Elk van de profielen kan pas succesvol zijn wanneer de gemeente een ken-
nisnetwerk heeft ontwikkeld.

Na de discussie over de succes- en faalfactoren wordt aan de deelnemers gevraagd
of de toekomstbeelden aansprekend genoeg zijn en naar welk toekomstbeeld hun
voorkeur uitgaat. De beelden van Breda Zakelijk Dienstencentrum en Breda
Maakcentrum worden als aansprekend beoordeeld, in tegenstelling tot het beeld
Breda Handels- en Logistiek centrum. De logistiek kan, in de ogen van de deelne-
mers, in werkelijkheid niet voldoende groeien. Dat komt, niet in het minst, omdat

Tilburg al veel logistieke activiteiten heeft. Daamaast is er geen scherpe grens
tussen diensten en distributie c.q. handel. Wanneer zou worden gekozen voor het
scenario Breda Zakelijk Dienstencentrum wordt ook impliciet gekozen voor
activiteiten in de sfeer van handel, distributie en logistiek, ofwel de kernactivitei-
ten die in het scenario Breda Handels- en Logistiek centrum explicieter aan de
orde komen.
Er wordt ook niet gekozen voor het scenario Breda Maakcentrum en wei omdat
een aantal belangrijke karakteristieken van dit scenario feitelijk al zijn verwerkt
in het basisbeeld 'Duurzame ontwikkeling',   dat  aan  elk  van de scenario' s   ten

grondslag ligt. Met een keuze voor het basisbeeld in combinatie met een ander
scenario dan Breda Maakcentrunt wordt dus toch een aantal elementen van dit
laatste scenario meegenomen.
Om deze redenen kiezen uiteindelijk alle deelnemers, op 66n na, voor het scenario
Breda Zakelijk Dienstencentrum. In het einddocument wordt de volgende conclu-

sie  geformuleerd:  " Het  basisbeeld  'Duurzame  ontwikkeling',  waarin de  maakin-
dustrie een belangrijke rot speelt, biedt Breda de kans haar sterke punten, de
gediversifieerde economische structuur en het prettige woon- en leejklimaat, te
versterken. Het basisbeeld biedt Breda de kans zich te profileren als dienstencen-
truin voor bovenlokale verzorgende diensten als ziekenhuizen en theater en voor

de zakelijke dienstverlening.  Het toekomstbeeld 'Breda Dienstencentrum'  moet dus
vooral voor de profilering van de stad gebruikt worden. Deze toekomstvisie moet
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als reeel streefbeeld gezien worden,  waarbij  een veelheid aan acties noodzakelijk
is  om  dit  streefbeeld te  realiseren.  Deze  mogelijke  acties  zijn  af te  leiden uit  de

faal- en succe.vactoren (...)" (Notitie 'Breda Dienstencentrum', gemeente Breda,
1999).

Participanten
Verschillende (groepen van) participanten spelen op verschillende momenten een
belangrijke rol:
• belangrijke organisaties zijn vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie,
•      tijdens de analysefase wordt een aantal mensen geinterviewd,
•   in een ronde van politieke consultatie worden vertegenwoordigers van

politieke partijen geYnterviewd,
•    vertegenwoordigers van relevante groeperingen in de Bredase economie

nemen deel aan een strategische workshop,
•    de gemeenteraad behandelt het uiteindelijke voorstel voor een strategisch-

economische visie.
Het gaat hier om het beschrijven van het ontwerp van een traject waarin plaats is
ingeruimd voor participatieve beleidsanalyse. In deze studie gaat de aandacht in
de beschrijving van (a) de aard en wijze van participatie en (b) de groep van
participanten, met name uit naar activiteiten waarin sprake is geweest van groeps-

interactie, in dit geval de strategische workshop.

Aan de workshop wordt onder meer deelgenomen (zie bijlage 7) door vertegen-
woordigers van:
•        Kamer van Koophandel,
• ontwikkelingsmaatschappijen,
•           de  arbeidsvoorziening,

•        kennisinstellingen.
De deelnemers aan de workshops hebben geen formele besluitvormende bevoegd-
heden.  Zij  zijn niet verantwoordelijk voor het te ontwikkelen gemeentelijk econo-
misch beleid. Die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. De doelgroep speelt wel
een belangrijke rol in de implementatie van het beleid en wordt in de praktijk
met het te ontwikkelen beleid geconfronteerd. De deelname is gebaseerd op
doeIgroepvertegenwoordiging en expertise. Er zijn in totaal 14 deelnemers. De
groep heeft een zeer heterogene samenstelling en er zijn grote verschillen in
kennis, belangen en autoriteit. De verschillen in kennis zijn niet zozeer kwanti-
tatief als wel kwalitatief. De deelnemers hebben, overeenkomstig de sector van de
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economie die zij vertegenwoordigen, andere kennis en ook verschillende belangen
(zoals bereikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid). De verschillen in

autoriteit zijn niet alleen gebaseerd op de organisaties die de diverse deelnemers

vertegenwoordigen, maar ook op persoonlijke kwaliteiten en reputatie. Tijdens de
workshop is sprake van zowel synchrone (zelfde tijd, zelfde plaats) als asynchro-
ne communicatie (zelfde plaats, maar niet op elk moment plenair). Bij het door-
denken van de beleidsconsequenties wordt bijvoorbeeld in groepen van vier
personen gepraat. Daarna wordt er plenair gedebatteerd en een keuze gemaakt uit
de drie accentprofielen.

b. Arrangement
De ontwikkeling van een strategisch-economische visie is niet enkel en alleen een

kwestie voor de gemeente Breda, maar is van belang voor de gehele economische
sector in de gemeente. Deze is te beschouwen als een zwak gestructureerd net-
werk: dit is de aard van het arrangement. Er is op vele manieren en momenten

overleg tussen partijen  in dit netwerk.  Er zijn institutionele vormen van overleg,
net zoals er op landelijk niveau overleg is tussen sociaal-economische partners.
Veel van de deelnemers aan het project kennen elkaar. Het arrangement is daarom
het best te typeren als institutioneel. Het aantal potentiele deelnemende organisa-

ties is beperkt en wel tot de organisaties die deel uitmaken van de economische
sector in en rond de gemeente Breda. De potentiele deelnemers zijn gericht
aangeschreven en uitgenodigd, in die zin is het dus een gesloten arrangement.
De deelnemers aan het project dragen geen formele verantwoordelijkheid voor de
uitkomsten en hebben geen gezamenlijke besluitvormende bevoegdheden. In dat
opzicht heeft het project dus een informeel karakter. Het uiteindelijke eindresul-

taat (c.q. het gekozen profiel) kent echter wel een formele behandeling en wel in
de gemeenteraad.

c.     Beoogd eindproduct
De doelstelling die bij aanvang van het project is geformuleerd is tweeledig:
•      het ontwikkelen van een strategisch-economische visie voor de middellange

termijn (10 A 15 jaar),
•     het genereren van draagvlak voor deze visie.

De gekozen strategisch-economische visie wordt uiteindelijk vastgelegd in een
notitie van de gemeente Breda met de titel 'Breda Dienstencentrum'. Tijdens het
project verschijnen twee notities met daarin de sterkte-zwakte-analyse ('Breda in
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perspectief', Dagevos  et  al,   1997)  en de scenario's ('Toekomstbeelden  voor
Breda', Dagevos et al,  1998).
Door vertegenwoordigers van belangrijke instellingen, bedrijven en organisaties
te betrekken (in interviews en de strategische workshop) bij de ontwikkeling van
de strategisch-economische visie, wordt getracht draagvlak te creeren voor deze
visie.

d.    Gebruikte methoden en technieken
In het project worden verschillende methoden gebruikt; desk-research, een
sterkte-zwakte-analyse, interviews en een strategische en interactieve workshop.
Al deze activiteiten staan evenwel ten dienste van een 'overkoepelende' methode,
namelijk die van de scenario-ontwikkeling.
Participatie in scenario-ontwikkeling kan verschillende gradaties hebben. Zo
kunnen participanten niet alleen worden betrokken in de verificatie en accordering
van scenario's, maar ook in de feitelijke ontwikkeling daarvan. Vanwege pragma-
tische overwegingen wordt niet voor die laatste variant gekozen. Het had meer-
dere workshops gevergd maar dat wordt niet haalbaar geacht, gezien het tijdsbe-
slag dat dat zou leggen op de beoogde deelnemers. Het projectteam ontwikkelt de
scenario's (weliswaar mede gebaseerd op de interviews met deskundigen) en legt
deze ter verificatie en beleidsmatige doordenking voor tijdens de strategische

workshop.

e.     Begeleiding en ondersteuning
Tijdens de workshops is de discussie gestructureerd rondom de vier toekomstbeel-
den,  en  wel door middel  van  een  gedachte-experimentl.  De tijd wordt strak
bewaakt en de begeleiders zijn vooral procesbegeleiders. De inhoudelijke bijdra-
ge komt tijdens de workshop vooral van de deelnemers. De sterkte-zwakte-analy-
se die door het projectteam is uitgevoerd, dient als input voor de discussie. Wat
betreft het proces waren de begeleiders dus sterk sturend.

1     Ter ondersteuning van het doordenken van de beleidsconsequenties is gebruikgemaakt van een
gedachte-experiment, het zogenaamde 'backcasting'. Hierbij verplaatsen de deelnemers zich in het
jaar 2008. De deelnemers is gevraagd zich in groepen te verdelen die ieder van 66n toekomstbeeld
eerst het succes-scenario en vervolgens het faalscenario doordenken. Dit gebeurt door de groepen
op te splitsen in interviewers en respondenten, die van rol wisselen bij de behandeling van het
faalscenario. Per toekomstbeeld ontstaat zo een overzicht van mogelijke succes- en faalfactoren en
voor- en nadelen. Na verschillende presentaties worden de resultaten plenair behandeld.
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7.3 Beoordeling

Stap 2a Beoordeling contextanalyse
De contextanalyse (stap la) is in verkorte vorm voorgelegd aan een aantal respon-
denten die direct betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het project (zie
bijlage  3).   Uit deze interviews  komt naar voren  dat de contextanalyse  door  alle
respondenten als adequaat wordt beschouwd. Men erkent de vooronderstelling
dat, bij aanvang van het project, de Bredase economie zich zag geconfronteerd
met veel dynamiek, en dat daardoor behoefte was aan een duidelijker economisch
profiel. De gemeente diende zich te profileren en diende ook een leidraad te
ontwikkelen om accenten in haar beleid te kunnen leggen, aldus de respondenten.
De beperkte sturingsmogelijkheden van de gemeente worden daarbij wel enkele
malen als restrictie genoemd, maar dit ziet men niet als reden om van een profiel
af te zien.

Stap 2b Beoordeling strategiekeuze
De drie contextdimensies die van belang zijn bij het bepalen van de meest voor de
hand liggende strategie zijn a) autonome gedragswaarschijnlijkheid, b) de positie
van de initiator ten opzichte van de doelgroep en c) de vraag of de context al dan
niet gunstig was voor de initiator om een interventie te plegen (in de vorm van

een  PBA-traject).
Wanneer we hier uitgaan van de autonome gedragswaarschijnlijkheid als de kans
dat beoogde participanten willen participeren aan beleidsontwikkeling, dan kan
gesteld worden dat de autonome gedragswaarschijnlijkheid in dit project groot is.
Aangezien de doelgroep van mening is dat voor een gunstige economische ontwik-
keling de gemeente Breda een profiel nodig heeft, is haar bereidheid om in de
ontwikkeling daarvan te participeren, groot.
De positie van de gemeente Breda ten opzichte van de doelgroep is niet sterk, in
de zin dat de gemeente nauwelijks dwingende middelen heeft om de doelgroep tot
participatie over te halen. Zonder problemen en 'represailles' zou de doelgroep
een verzoek tot participatie naast zich neer kunnen leggen. De positie van de
initiator is dus relatief zwak in deze.
Was de context gunstig of ongunstig? De maatschappelijke context vormt, bij
aanvang van het project, geen belemmering voor de gemeente en de betrokken
partijen om een gezamenlijke visie op de economische ontwikkeling te formule-
ren. Hetzelfde geldt voor de beleidscontext. Deze is gunstig in de zin dat commu-
nicatie tussen partijen op dit beleidsveld eerder tot de traditie behoort dan dat het
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een noviteit is. Men is redelijk gewend om op deze wijze met elkaar te overleg-
gen. Al met al kan de context als gunstig worden opgevat.
Wanneer we deze posities uittekenen in de kubus van Smits (1995) dan komen we
tot een participatiestrategie van overleg en debat. Dit komt niet overeen met de
strategiekeuze consultatie zoals die bij aanvang van het project is gemaakt (zie
stap lb). Net als bij het project Recreatie 2020 (zie hoofdstuk 4) hoeft dat niet te
leiden tot de conclusie dat een verkeerde strategie is gekozen. Daar is naar voren
gekomen dat het, gegeven de omstandigheden, opportuun kan zijn om voor een
minder 'dwingende' en normstellende strategie te kiezen dan theoretisch mogelijk
is.  Ofwel, het is mogelijk om 'meer' participatief te zijn dan nodig.  In de evalua-
tie van Regiovisie Justitie hebben we inmiddels de conclusie getrokken dat het
evenwel niet verstandig is om 'minder' participatief te zijn dan de omstandigheden
toelaten (zie hoofdstuk  5).

7.4 Effectiviteit

Stap 3 Effectiviteit van het PBA-traject
De beoordeling van het eindresultaat c.q. de effectiviteit van het PBA-traject als
de mate waarin doelen zijn gerealiseerd, is stap 3 in de analyse van PBA-trajec-
ten. De beoogde doelen waren:
•     het ontwikkelen van een economische visie,
•     het genereren van draagvlak hiervoor.
De respondenten vinden in het algemeen dat er een goede visie ligt. Een positief
punt wat daarbij genoemd is,  is dat in de visie voldoende rekening wordt gehou-
den met werkgelegenheidsbelangen. Als zodanig ligt er een brede visie, die op
een uitstekende analyse van de Bredase economie stoelt. Een wat kritischer geluid
is ook gehoord. Enkele respondenten vinden dat het wel een erg brede visie is: er
worden geen harde keuzes gemaakt, zodat niemand buiten de boot hoeft te vallen.
Toch vinden ook deze critici dat een profiel gewenst is, en dat de uiteindelijke
keuze een goede is. Kortom,  men  is  over het algemeen  goed te spreken  over  het
eindproduct.
In de evaluatie van het project heeft de opdrachtgever een aantal kritische kant-
tekeningen gezet bij de tussentijdse producten van de onderzoekers. De onderzoe-

kers stelden zich op het standpunt dat alle kritische geluiden die in de voorberei-
dende interviews ter sprake waren gekomen, vermeld moesten worden in de
tussenrapportage. Het ging daarbij onder meer over een te ambtelijke opstelling
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van de gemeente in het ontwikkelen en uitvoeren van economisch beleid. De
opdrachtgever stond op het standpunt dat de wijze waarop een en ander was

geformuleerd in de tussenrapportage, geen toonbeeld van politiek inlevingsvermo-
gen  was. De opmerkingen zouden  voor een aantal betrokken onverteerbaar  en

mogelijk zelfs schadelijk zijn. In dat opzicht waren de opmerkingen op dat mo-
ment volgens de opdrachtgever niet opportuun. Dit incident heeft enige tijd de
verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer getekend. Het heeft er toe
geleid dat de opdrachtgever in het uiteindelijke oordeel matig positief is over deze
kant van de bijdrage van het onderzoeksteam.

De respondenten zijn van mening dat het draagvlak voor de geformuleerde
strategisch-economische visie hoog is. Ook de opdrachtgever is daarover tevre-
den. Niet in het minst omdat de behandeling in de gemeenteraad zeer vlot verliep.
Het ingediende voorstel werd geaccepteerd. Die voorspoedige behandeling was
mogelijk omdat in de voorbereiding sprake is geweest van een ronde van politieke
consultatie en al op voorhand draagvlak was gecreBerd. Het is de meeste respon-
denten opgevallen dat al tijdens de workshop sprake was van een opvallende
overeenstemming tussen de deelnemers. Alle relevante actoren schaarden  zich
achter een en hetzelfde profiel. Daarover wordt wel opgemerkt dat het profiel nog
niet in bredere kring is uitgedragen. Enkele respondenten benadrukken de nood-
zaak van verdere informatievoorziening.    Men   ziet het profiel niet graag
verzanden. Sommigen zien hier nu juist een belangrijke rol weggelegd voor de
overkoepelende organisaties. Via de koepels zouden ook individuele bedrijven en
personen meer vertrouwd moeten worden gemaakt met de toekomstvisie voor
Breda.

7.5 Relatie ontwerp en effectiviteit

De inschatting van de invloed van de ontwerpparameters op de uiteindelijke
effectiviteit van het PBA-traject is smp 4 van het onderzoeksproces. Daarvoor is
het oordeel van de respondenten op de verschillende projectonderdelen (kwaliteit
contextanalyse, ontwerp, et cetera) van belang.
Zoals eerder is opgemerkt oordelen de respondenten positief over de kwaliteit van
de contextanalyse zoals die bij aanvang van het project is opgesteld. Daarnaast
wordt opgemerkt dat het gekozen arrangement paste bij het doel van het project
c.q. het opstellen van een strategisch-economische visie.
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Over de procedures wordt opgemerkt dat een meer duidelijke betrokkenheid van
het  bestuur  (c. q. gemeentebestuur) wenselijk was geweest. De indruk bestaat dat
vanuit het bestuur en de politiek pas in een vrij laat stadium betrokkenheid ont-
stond. Men doet de suggestie om het bestuur al in een vroeg stadium de voor-
genomen procedure te laten accorderen om op die manier de betrokkenheid te
vergroten.

Men is bijzonder goed te spreken over het uiteindelijke eindresultaat c.q. de
notitie "Breda Dienstencentrum" van de gemeente Breda. Het vereist evenwel een
intensief traject van nazorg vanuit de gemeente en de participerende organisaties
om het gekozen profiel ook tot leven te brengen. Een kritische kanttekening wordt
geplaatst bij de wijze waarop het onderzoeksteam de beleidsadviezen heeft gefor-
muleerd die pasten bij het gekozen scenario.  Dat had beter gekund.
Over de gebruikte methoden wordt opgemerkt dat de scenario-ontwikkeling op
basis van een sterkte-zwakte-analyse een goede is geweest. Vooral de discussie
over de scenario's in de strategische workshop wordt als positief ervaren. De
scenario' s hebben het debat gestuurd en gestructureerd. Daar wordt onder meer
over opgemerkt dat het tegenwoordig in dit soort beleidstrajecten haast niet meer
anders kan dan interactief. Sommigen respondenten zijn verrast door de snelle
overeenstemming over een van de scenario's als uiteindelijke keuze.
De begeleiding tijdens de workshop was bovenal een technische en werd als
prettig en positief ervaren. De respondenten voelden tijdens de workshop over het
algemeen de vrijheid om kanttekeningen te zetten, zowel inhoudelijk als procedu-
reel  van  aard. De workshop was georganiseerd en gestructureerd maar nooit  op
een dwingende manier. De begeleiding heeft voor een goede regie over de discus-
sie tussen de participanten gezorgd.

7.6 Conclusies

De volgende conclusies zijn te formuleren naar aanleiding van deze analyse:

a.     De context is bij aanvang van het project goed beschreven.

b.          De gekozen participatiestrategie consultatie blijkt (theoretisch) niet de meest
passende te zijn. Gezien de omstandigheden was een strategie van overleg &
debat beter geweest. Maar al eerder is geconstateerd dat de keuze voor een

minder normstellende strategie dan mogelijk zou zijn, opportuun kan zijn.
Om die reden wordt de keuze voor consultatie als passend  beoordeeld.
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c.          Men oordeelt over het algemeen positief over de verschillende ontwerpvaria-
belen.

d.    De beoogde doelen (een strategisch-economische visie en draagvlak daar-
voor) zijn gerealiseerd.

In tabel 7.1  zijn de resultaten samengevat.

Tabel  7.1:   Oordelen.

Ontwerp
Context Strategie arrange. proce· product . methe begelei. Effec.
analyse keuze ment dures den ding tiviteit

+    +    +    +    +    ++    +    ++

Het uiteindelijke resultaat van het project wordt positief beoordeeld.  Er ligt een
goede strategische visie, die op meer dan voldoende draagvlak kan rekenen,
zowel bij de betrokken maatschappelijke partijen als bij de gemeentelijke politiek.
Bovenstaande positieve beoordeling verhult evenwel een paar minder positieve
kanten van het project. Zo heeft het project veel en veel langer geduurd dan
aanvankelijk de bedoeling is geweest. Een belangrijke succesfactor voor het
project is de politieke en bestuurlijke betrokkenheid bij het project. Het duurde
evenwel lang voordat dat was bereikt. Vanuit het perspectief van het projectteam
was er aan de kant van de opdrachtgever te weinig helderheid over wat men nu
precies wilde. Dat was wellicht het gevolg van een te geringe politieke en bestuur-

lijke betrokkenheid aan het begin van het traject. Een belangrijke reparatie heeft

plaatsgevonden door het initiatief van de opdrachtgever om een politieke consulta-
tieronde te organiseren. Deze stap heeft uiteindelijk goed uitgepakt ondanks de
bezwaren van het projectteam ten aanzien van de timing, namelijk om, voordat de
scenario's waren besproken met de doelgroep, deze al ter validering aan de
politiek voor te leggen.
Het projectteam en de opdrachtgever hebben regelmatig en langdurig overlegd
over de opzet van het project, over het beoogde eindresultaat en vooral ook over
een aantal gevoelige passages in een tussenrapport. Tot slot heeft het de gemeente
meer tijd gekost dan voorzien om de eindrapportage van het projectteam te
vertalen in een meer beleidsmatige variant die kon worden besproken in de
gemeenteraad. De opdrachtgever heeft uiteindelijk positief geoordeeld over de
onderzoeksmatige bijdrage van het projectteam maar minder over de beleids-

matige en beleidsadviserende bijdragen.
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8  Conclusies en reflectie

8.1 Inleiding

In dit slothoofdstuk worden de resultaten uit de empirische hoofdstukken samen-

gevat en besproken in het licht van de onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk 1
zijn geformuleerd. Daar is gesteld dat de doelen van deze studie wetenschappelijk
en maatschappelijk van aard zijn:
• wetenschappelijk, omdat beoogd wordt een bijdrage te leveren aan het

zoeken van verklaringen voor het succes van PBA-trajecten en het ontwer-
pen van onderzoek voor dat doel,

• maatschappelijk, omdat inzicht in de relatie tussen ontwerp van PBA-trajec-
ten en effectiviteit uiteindelijk moet leiden tot betere besluitvorming en
betere besluiten.

In hoofdstuk 1 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste vraag
gaat in op de wijze waarop PBA-trajecten kunnen worden onderzocht.

1.        Hoe  ziet een conceptueel model eruit  dat kan worden gebruikt  om  PBA-

trajecten te kunnen beschrijven en analyseren?

We hebben een conceptueel model ontwikkeld (hoofdstuk 2) en vervolgens
gebruikt om vier PBA-trajecten te beschrijven en te analyseren (hoofdstuk 4 tot en
met 7) om zo antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen die betrekking
hebben op de efectiviteit van PBA-trajecten.
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2.         Wat  is de effectiviteit  van de onderzochte PBA-trajecten?
3.        Welke van de in het conceptueel model onderscheiden variabelen kan,  voor

elk van de onderzochte PBA-trajecten, de effectiviteit, of het uitblijven
daarvan, verklaren?

4. Welke variabelen zijn, alle onderzochte PBA-trajecten overziend, van belang
voor het verklaren van effectiviteit?

5.       Wat  is de waarde  van het ontwikkelde conceptueel model als verklarende
theorie voor de effectiviteit van PBA-trajecten?

6.    Hoe is het model nader te specificeren om onderzoek naar de effectiviteit
van PBA-trajecten te optimaliseren?

In paragraaf 8.2 wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen 2 tot
en met 6. De resultaten van de onderzochte PBA-trajecten worden gerecapituleerd
en  er  wordt een aantal conclusies geformuleerd. Daarbij komen de verschillende
componenten van het conceptueel model aan bod: context-analyse, strategiekeuze
en ontwerpparameters.
In paragraaf 8.3 wordt onderzoeksvraag 7 beantwoord, namelijk welke lessen er
zijn te trekken uit dit onderzoek om het model onderzoekbaar te maken voor het
inrichten van toekomstig onderzoek. Daartoe wordt allereerst gerefiecteerd op
problemen die zich hebben voorgedaan in het operationaliseren en meten van de
verschillende variabelen. Naar aanleiding daarvan zal een aantal conclusies
worden geformuleerd over de geldigheid en betrouwbaarheid van de gevonden
resultaten. Het onderzoek heeft een aantal aanvullende inzichten opgeleverd over
de praktijk van PBA. Deze zullen in paragraaf 8.4 worden besproken. Het hoofd-
stuk sluit af met een epiloog (paragraaf 8.5).

8.2 Effectiviteit en mogelijke verklaringen

8.2.1 De resultaten samengevat

In  tabel  8.1  zijn de bevindingen uit de empirische hoofdstukken samengevat.  In
antwoord op de tweede onderzoeksvraag ("Wat is de efectiviteit van de onder-
zochte  PBA-trajecten? 7 kan worden geconstateerd, dat in drie van de vier PBA-
trajecten de beoogde doelen (in redelijke mate) zijn gerealiseerd. Deze projecten
worden  door de respondenten als (redelijk) succesvol beschouwd.
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Tabel 8.1:  Samenvatting van de resultaten.
conlext,+ geko- ont.werp e ffe c 1 A

analy,w zen vileit

SIrLi-
proce- ilt·Ilit/- pri'I- :tietho- bege-

legie dures gement duct den leiding

Recreatie             +            +           +            +         + + + ++   +
2020

Regiovisie +/-            -            +             +            --            +           +/-            -
Justitie

Visie Milieu + + ++ ++ +A ++ ++   +
en Economie

Visie Breda           +             +            +             +            +          + + + ++

Het project Recreatie 2020 is te beschouwen als een bijdrage aan een debat binnen
en buiten het ministerie van LNV over de toekomst van het Recreatiebeleid. Op
basis van a) een strategische analyse van trends en ontwikkelingen ten aanzien van

recreatie en b) een aantal interactieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers van
relevante partijen op het veld van recreatie, is een viertal scenario's ontwikkeld.
Deze zijn neergelegd in een rapport, dat de opdrachtgever vervolgens heeft
vertaald in een meer beleidsmatige en populaire uitgave. Dit vormt de input voor
een debat met burgers, ambtenaren, gemeenten, et cetera. Uiteindelijk heeft dat
geleid tot een inhoudelijke verschuiving in het recreatiebeleid naar de stedelijke

omgeving. Het resultaat is onder meer dat het ministerie kan delen in gelden die
zijn vrijgemaakt in het kader van het Grote Stedenbeleid. Volgens de responden-
ten heeft het project daarin een belangrijke functie vervuld.

Het project Regiovisie Justitie is het enige van de vier projecten dat niet als
succesvol wordt beschouwd. In het project is aan de hand van a) diverse inter-

views en b) een drietal strategische workshops met vertegenwoordigers van
organisaties uit de justitiale keten, een aantal mogelijke perspectieven ontwikkeld
op regionalisering. Het project heeft geleid tot een systeemdynamisch diagram

waarin deze perspectieven zijn verbeeld. Het diagram is vergezeld gegaan van een

begeleidende notitie. De resultaten zijn onder meer besproken in de directieraad
maar nadien is er weinig merkbaars meer gedaan met de uitkomsten van het

project.
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In het project Strategische visie Milieu, Economie en Ruiinte is een strategisch
debat voorbereid en uitgevoerd tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse
Milieufederatie (BMF) en het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant
(SEOB). Het projectteam heeft een bijdrage geleverd   aan de methodische   en
procesmatige ondersteuning van het debat. In een aantal strategische bijeenkom-
sten (plenair, bilateraal, et cetera) is een strategietabel ontwikkeld aan de hand
waarvan consensus en dissensus ten aanzien van een aantal cruciale beslissingen
(b.v. over bedrijventerreinen, ruimtegebruik, corridors, verkeer en vervoer)  in
kaart zijn gebracht. Vervolgens is op grond hiervan een strategische agenda
geformuleerd, die vervolgens is verwoord in een convenant. Dit convenant is door
alle betrokken partijen ondertekend. Volgens de respondenten heeft de methodi-
sche en procesmatige ondersteuning van het projectteam een bijdrage geleverd aan
het structureren van het debat tussen de betrokken partijen.

In het project Strategisch-economische visie Breda heeft een projectteam aan de
hand van een sterkte-zwakte-analyse en diverse diepte-interviews een aantal

mogelijke scenario's c.q. visies geformuleerd op de economische ontwikkeling
van de gemeente Breda. In een strategische workshop met relevante partijen uit
de Bredase economie zijn deze scenario's besproken en geverifieerd. Tijdens deze
strategische bijeenkomst is een voorkeur uitgesproken voor een van de scenario's
(Breda  Dienstencentrum). De gemeente heeft een einddocument van het project-
team vertaald in een meer beleidsmatige versie. Deze is voorgelegd aan de
gemeenteraad van Breda, die de gemaakte keuze formeel heeft bevestigd.

In de volgende subparagrafen bezien we voor elk van de ontwerpparameters in
welke zin en in welke mate ze een verklaring kunnen bieden voor het (uitblijven
van) succes in de geanalyseerde PBA-projecten. Op die manier zoeken we een
antwoord op de derde onderzoeksvraag ("Welke van de in het conceptueel model
onderscheiden variabelen kan, voor elk van de onderzochte PBA-trajecten, het
ellect,  €fhet uitb/(iven daarvan, ver*laren 7 D.  Bij de interpretatie van de gegevens
gebruiken  we het analyseschema zoals  dat is ontwikkeld in hoofdstuk  3. In tabel

8.2 worden de resultaten geplaatst in dat analyseschema. Het project Regiovisie
Justitie heeft als enige een negatief eindoordeel gekregen. Om die reden is dit
project cursief weergegeven.
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Tabel 8.2:    Relatie tussen contextanalyse, gekozen strategie en ontwerp.

ContextanalySe

+                                                                                   + /-

Gekozen strategic

+            -       +        -

Recreatie 2020 Regiovisie
procedure Justitie
en Strategische visie Milieu,

arrangement +(+) Economie en Ruimte

en

methoden Strategisch-economische
visie Breda

Recreatie 2020
+(+)

Strategisch-economische
visie Breda

product Strategische visie Milieu,
+1- Economie en Ruimte

--                                                                           Regiovisie
Justitie

Recreatie 2020

Strategische visie Milieu,
Economie en Ruimte

begeleiding +C+)
Strategisch-economische
visie Breda

+/- Regiovisie
Justitie

8.2.2 Contextanalyse

De gegevens vormen een bevestiging voor de hypothese dat de kans dat een PBA-
traject  effectief zal zijn,  groter is,  indien de contextanalyse goed is uitgevoerd. Uit
tabel  8.1  is  af te leiden dat enkel  in het geval Regiovisie Justitie, waarin sprake is
van tegenvallende effectiviteit, de contextanalyse minder adequaat is uitgevoerd.
Dat blijkt uit het oordeel van respondenten, die bijvoorbeeld commentaar hadden
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op de wijze waarop regionalisering was beschreven en getypeerd, en uit een
nadere beschouwing waaruit is gebleken dat de context om te praten over de
operationalisering van het concept regionalisering bij aanvang van het project
minder gunstig was dan werd verondersteld (zie paragraaf 5.3). In paragraaf 8.2.5
komen  we hier uitgebreider op terug.

8.2.3 Gekozen participatiestrategie

De data vormen een bevestiging voor de hypothese dat de k(ms dat een PBA-
traject succesvol zat zijn, groter is indien de voorgenomen beleidsstrategie aan-
sluit bij  de bevindingen uit de contextanalyse, voor zover deze juist is uitgevoerd.
Uit tabel 8.2 is af te leiden:
•     dat in het project Regiovisie Justitie is gekozen voor een minder passende

participatiestrategie, ofwel een strategie  die niet volledig aansluit  bij  de
bevindingenuit de contextanalyse, met tegelijkertijd tegenvallende resultaten
van het PBA-traject,

•        dat in de overige gevallen sprake lijkt te zijn van een positief verband tussen
een goed gekozen participatiestrategie (c.q. passend bij de bevindingen uit
de contextanalyse) enerzijds en gerealiseerde doelen anderzijds.

Bij het project Regiovisie Justitie is reeds geconstateerd dat de oorspronkelijke
contextanalyse niet helemaal adequaat is uitgevoerd. Omdat de feitelijk uitgevoer-
de contextanalyse niet helemaal juist was, is het eigenlijk geen verrassing dat de
gekozen participatiestrategie ook niet de meest voor de hand liggende was. Op
basis van de oorspronkelijke contextanalyse is gekozen voor een strategie van
overleg  endebat. Op grond van een nieuwe (en meer adequate) inschatting van de
context (aan de hand van de variabelen autonome gedragswaarschijnlijkheid,
relatie initiator-doelgroep, et cetera) is vastgesteld wat, gezien de omstandighe-
den, de meest passende participatiestrategie zou zijn geweest: consultatie.
Kortom, uit onze gegevens is af te leiden dat een positief oordeel over de gekozen
participatiestrategie samenhangt met een positief oordeel over de mate waarin de

doelstellingen van een PBA-traject zijn gerealiseerd. Een negatief oordeel over de

gekozen strategie correspondeert met een negatief oordeel over de mate waarin de

doelstellingen zijn gerealiseerd (Regiovisie Justitie). Een passende strategie lijkt
dus niet alleen een belangrijke maar ook een noodzakelijke voorwaarde om
beoogde doelen te realiseren.
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8.2.4 Ontwerp

In  hoofdstuk  3  is  de  volgende  hypothese  geformuleerd: de kans dat een PBA-
traject efectief zal zijn, wordt verondersteld groter te zijn wanneer de uitvoering
van goede kwaliteit is. Inhet conceptueel model worden de volgende ontwerppa-
rameters beschreven:

•        procedures:  hierbij  wordt onderscheid gemaakt tussen (a) projectstructuur
als de opeenvolging van verschillende activiteiten, gebeurtenissen, stappen
en dergelijke die participanten aan een project doorlopen om te komen tot
het beoogde resultaat en (b) de panicipanten c.q. de individuele karakteris-
tieken van de deelnemers aan het PBA-traject,

•   arrangement: de aard van de relatie (c.q. institutioneel versus ad hoc,
formeel versus informeel, gesloten versus open) tussen organisaties die bij

het PBA-traject zijn betrokken,
•       product: de beoogde 'output' van het PBA-traject (dat kan zowel een rapport

zijn als consensus, samenwerking, et cetera),
•       methoden en technieken: in het PBA-traject gebruikte methoden en technie-

ken om de interactie tussen participanten te ondersteunen,
•      begeleiding en ondersteuning: de aard van de begeleiding en ondersteuning

(c.q. inhoudelijk eniof procesmatig) door het projectteam van het interactie-
ve proces tussen participanten tijdens verschillende fasen van het PBA-
traject (waaronder strategische sessies als workshops en dergelijke).

Op elk van deze parameters wordt nu nader ingegaan. Het is van belang om in
herinnering te brengen dat de beoordeling van deze parameters feitelijk is geba-
seerd op de mate van tevredenheid van de respondenten ten aanzien van deze

parameters. Goede  kwaliteit  wordt  dus  gezien als  de  tevredenheid  van  de  deelne-
mers. In paragraaf 8.3.1 komen we hierop terug naar aanleiding van de vraag of
de oordelen van participanten geschikt zijn om de kwaliteit van de uitvoering
adequaat te beoordelen.

Procedures
Uit tabel 8.2 is af te leiden dat de respondenten in alle cases positief oordelen
over de procedures, ook bij het project Regiovisie Justitie. Bij dat laatste project
werd over het algemeen positief geoordeeld over de opzet en uitvoering van de
workshop, maar werden door sommige respondenten vragen gesteld bij het nut
van de workshops ("Wat doe ik hier eigenlijk,'7.  Een,  in de ogen van de respon-
denten, goede procedure lijkt bij te dragen aan het welslagen van het project,
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indien sprake is geweest van een goede contextanalyse en een passende strategie.
Een goede procedure lijkt een niet helemaal adequate contextanalyse en een
verkeerd gekozen strategie niet te kunnen compenseren (zoals bij Regiovisie
Justitie) . Een goede procedure lijkt  dus een belangrijke  maar geen voldoende
voorwaarde om beoogde doelen te realiseren.

Arrangement
Het oordeel van de respondenten over de kwaliteit van het arrangement lijkt
samen te hangen met het oordeel ten aanzien van de kwaliteit van de procedures.
Ook hier geldt dat een goed (c.q. door de respondenten positief beoordeeld)
arrangement lijkt bij te dragen aan het welslagen van het project, indien sprake is
geweest van een goede contextanalyse en een passende strategie. Een goed arran-
gement daarentegen kan een verkeerde contextanalyse en een verkeerd gekozen

strategie niet compenseren (zoals bij Regiovisie Justitie). Een goed arrangement
lijkt dus eveneens een belangrijke maar geen voldoende voorwaarde om beoogde
doelen te realiseren.

Product
Uit tabel 8.2 is af te lezen dat het oordeel over de eindproducten sterk wisselend
is. In drie van de vier gevallen is sprake geweest van een eindproduct van het
projectteam, dat vervolgens een populaire of meer beleidsgerichte formele verta-
ling heeft gekregen.
•       Het rapport Recreatie 2020.  Bouwsteen voor een visie op de kwaliteit van de

leefomgeving in de 2lste eeuw (Van den Heuvel et al, 1997) kreeg een meer

populaire pendant in de vorm van Recreatieschets 2020 (Directie Groene
Ruimte en Recreatie, 1997). De respondenten oordeelden positief over de
combinatie van deze eindproducten. De opdrachtgever had gerekend op een
wat meer beleidsmatige rapportage vanuit het projectteam.

•           Het rapport Toekontstbeelden voor Breda (IVA Tilburg, 1997) kreeg  een
meer beleidsgericht vervolg in de vorm van Breda Dienstencentrum (Ge-
meente Breda, 1999) dat als document is besproken in de gemeenteraad. De
respondenten waren redelijk te spreken over deze combinatie, maar ook hier
gold dat de opdrachtgever een meer beleidsgerichte vertaling op zijn minst
belangrijk vond.

•    De uiteindelijke afgeronde en ingevulde strategietabel als resultaat van de
strategische workshop in het project Stmtegische visie Milieu, Economie &
Ruinite is vertaald in het convenant Strategische agenda Milieu,  Economie
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& Ruimte (1999). Op het moment dat de respondenten hun oordeel uitspra-
ken over het eindproduct van dit project, was het convenant nog niet ver-
schenen en was nog niet zeker of dat ook daadwerkelijk zou gebeuren (wat
uiteindelijk wel het geval is geweest). Dat verklaart wellicht de terughou-
dendheid in het beoordelen van het eindproduct. Dat was op dat moment niet
meer dan een informeel document.

•    Alleen bij het project Regiovisie Justitie is geen sprake geweest van een
vertaling van het eindproduct dat is opgeleverd door het projectteam. Het
eindproduct bestond uit het systeemdynamisch diagram en de begeleidende
notitie Regionalisering, kan dat? (IVA Tilburg, 1997). Het oordeel over het
eindproduct van het project Regiovisie Justitie is als enige duidelijk negatief.
Daar is een aantal mogelijke verklaringen voor. Sommige respondenten,
tevens participanten aan het project, oordeelden negatief omdat ze het
eindproduct nooit onder ogen hebben gekregen. Andere respondenten heb-
ben dat wel, en oordeelden negatief omdat er uiteindelijk te weinig met het
opgeleverde product is gedaan.

Uit onze gegevens is af te leiden dat een positief oordeel over het eindproduct

samenhangt met een positief oordeel over de mate waarin de doelstellingen van
een PBA-traject zijn gerealiseerd. Een negatief oordeel over het eindproduct

correspondeert met een negatief oordeel over de mate waarin de doelstellingen
zijn gerealiseerd (Regiovisie Justitie). Een goed eindproduct lijkt dus niet alleen
een belangrijke maar ook een noo(hakelijke voorwaarde om beoogde doelen te
realiseren.

Methoden en technieken
De respondenten oordelen in alle gevallen positief over de gehanteerde methoden
en  technieken.  In het ene geval  is  men wat enthousiaster dan  in het andere geval.
In de projecten Recreatie 2020 en Strategisch-economische visie Breda heeft de
methode van scenario-ontwikkeling centraal gestaan. In het laatste geval lijken de
respondenten daar nog wat beter over te spreken te zijn dan ill het eerste geval.
Het is moeilijk om deze oordelen goed te kunnen vergelijken (er is immers sprake
van verschillende groepen respondenten) maar een verklaring is wellicht gelegen
in het feit dat de scenario's voor de gemeente Breda concreter waren dan die voor
het ministerie van LNV.
In de projecten Regiovisie Justitie en Strategische visie Milieu, Economie &
Ruimte heeft de methode strategietabel centraal gestaan. In het laatste geval
oordeelden de respondenten bijzonder positiefover deze methode, mogelijk omdat
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het een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan het structureren van het debat. In
het project Regiovisie oordeelden de respondenten positief over de methoden maar
minder positief dan de respondenten bij het project Strategie Milieu, Economie &
Ruinite. Dat heeft mogelijk te maken met het gegeven dat men de potentie van het
instrument weliswaar erkende, maar vervolgens heeft bemerkt dat de toepassing
van de methode  in het project Regiovisie tot weinig concreets heeft geleid.
De gegevens suggereren een samenhang tussen positieve oordelen over toegepaste
methoden enerzijds en het realiseren van projectdoelen anderzijds, en wel indien
sprake is geweest van een goede contextanalyse en een passende strategie. Een
goed toegepaste methode kan een verkeerde contextanalyse en een minder passen-

de strategie niet compenseren (zoals bij Regiovisie  Justitie). 'Ben goede methode
lijkt een belangrijke maar geen voldoende voorwaarde om beoogde doelen te
realiseren.

Begeleiding en ondersteuning
De respondenten oordeelden over het algemeen positief over de begeleiding en
ondersteuning, met uitzondering van het project Regiovisie  Justitie.  In dat geval
vond men de begeleiding wel functioneel, niet te dwingend, maar te weinig
inhoudelijk en te licht. Het positieve oordeel over de begeleiding tijdens het
project Recreatie 2020 heeft te maken met de multidisciplinariteit van het project-
team, zowel inhoudelijk als methodisch en procesmatig. Hetzelfde geldt voor het
project Strategische visie Milieu, Economie & Ruimte, met de kanttekening dat in
de begeleiding door het projectteam het accent op de methode en het proces heeft

gelegen. De inhoudelijke inbreng is vooral van de kant van de opdrachtgever en
de externe deskundige gekomen. Het projectteam en de opdrachtgever vulden
elkaar in die zin goed aan. Het oordeel over de begeleiding bij het project
Strategisch-economische visie Breda is positief. Ook hier is tijdens de strategische
workshop sprake geweest van zowel een inhoudelijke als procesmatige bijdrage
van het projectteam.
Op grond van de gegevens in tabel 8.2 kan worden vastgesteld dat een positief
oordeel over de begeleiding correspondeert met een positief oordeel over de mate
waarin de doelstellingen van het project zijn gerealiseerd. En zo correspondeert
een matig oordeel over de begeleiding met een negatieve beoordeling van de
effectiviteit. Een goede begeleiding lijkt een noodzakelijke voorwaarde om
beoogde doelen te realiseren.
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8.2.5  Conclusies over de verklarende waarde van het model

In het conceptueel model zijn variabelen opgenomen die mogelijk een verklaring
kunnen bieden voor het succes van een PBA-traject (of het uitblijven daarvan).  De
analyse van de cases maakt het mogelijk een aantal indicatieve conclusies te
formuleren over effectiviteit en verklaringen daarvoor. We hebben vastgesteld dat
de data de hypotheses ondersteunen dat:
•    een adequaat uitgevoerde contextanalyse de kans op een effectief PBA-

traject vergroot, en dat
•       de kans dat een PBA-traject succesvol is, groter is wanneer de voorgenomen

participatiestrategie aansluit bij de contextanalyse (voor zover deze adequaat
is  uitgevoerd).

In deze studie is niet onderzocht welke kenmerken van een context meehelpen te
verklaren of een participatief traject geslaagd is of niet. Wij hebben de nadruk
gelegd op de analyse van de context. Componenten uit het contingente model van
sturing zijn gebruikt om de uitgevoerde analyse van de context te reconstrueren.
De respondenten hebben retrospectiefeen oordeel uitgesproken over de 'juistheid'
van de diagnose c.q. analyse. Vervolgens zijn de componenten uit het contingente
model gebruikt om opnieuw en retrospectief de toenmalige context te analyseren.
Op grond van die analyse is beoordeeld of de uiteindelijk gekozen participatiestra-
tegie passend was bij de context. Het onderzoek bevestigt dat een 'juiste' diagnose
van groot belang is voor het slagen van PBA-trajecten, aangezien een adequate
analyse c.q. diagnose een belangrijke stap is in het bepalen van de meest passende
(participatie)strategie.
Ons materiaal biedt dus niet de mogelijkheid om uitspraken te doen over de
relaties tussen de eigenschappen van de context en de effectiviteit van trajecten.
Niet alleen hebben we er geen gegevens over; naar ons idee is er ook geen sprake
van een directe relatie. Het is de combinatie van bepaalde eigenschappen van de
context en de gekozen strategie die effectiviteit mede bepalen: wanneer de strate-

gie past bij de omstandigheden is de kans groter dat er sprake zal zijn van een
effectief traject. Zo bleek, in de case Regiovisie Justitie, uit de beoordeling door
de respondenten van de toentertijd uitgevoerde contextanalyse en uit een herinter-
pretatie van de context dat de uiteindelijk gekozen strategie niet passend was bij
de gegeven omstandigheden. Omdat de initiator, niet in het minst vanwege de
reacties van de beoogde deelnemers, besloot tot een opzet met andere deelnemers

(het veld in plaats van managers en besluitvormers),  maar  met  min  of  meer

dezelfde doelen),  werd een participatiestrategie geYmplementeerd, die achteraf
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bezien niet bleek te passen bij de nieuwe groep participanten. Aanvankelijk was
een meer getrapt traject voorzien, waarin de centrale besluitvormers eerst met
elkaar van gedachten konden wisselen over regionalisering. Over deze, waar-
schijnlijk meer verstandige participatiestrategie is als het ware heengestapt, en het
werk is uitgevoerd door een complexe doelgroep uit het veld, die op een te grote
afstand stond van de beleidscontext waaruit het idee van regionalisering voort-
kwam. Kortom, de initi8le contextanalyse werd niet aangepast. Was dat wel
gebeurd dan was mogelijk voor een andere participatiestrategie gekozen.
De case Regionalisering Justitie maakt duidelijk hoe belangrijk het contingentie-
denken is voor het verklaren van de effectiviteit van PBA:  het is de combinatie
van kenmerken van context en gekozen strategie waarop een verklaringsmodel
voor effectiviteit van PBA zich moet richten en dat betekent dat het ten behoeve
van dit onderzoek aangepaste conceptueel model (figuur 2.7) voorlopig de juiste
weg lijkt.

Ontwerp
De oordelen over de ontwerpparameters procedures, arrangement en methoden
zijn in alle gevallen positief, ook bij het project Regiovisie. Over de overige twee
ontwerpparameters, eindprodua en begeleiding, is op te merken dat er sprake is
van negatieve oordelen, en wel bij het project waar sprake is van een negatief
eindoordeel: Regiovisie Justitie. Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat het
oordeel over de effectiviteit van een PBA-traject meer wordt bepaald door de
kwaliteit van het eindproduct en van de begeleiding dan door de gehanteerde
procedures, het gekozen arrangement en de gebruikte methoden. Deelnemers
lijken behoefte te hebben aan een gelegenheid om gemeenschappelijk iets te
maken waarin ze zich herkennen en waar ze achter staan. En wel onder een goede
begeleiding. Als dat vervuld is, dan kijken deelnemers terug op een succesvol

PBA-traject. In hun perceptie van kwaliteit van het geYmplementeerde PBA-traject
speelt het gebruik van handige methoden en goede procedures een minder belang-
rijke  rol.  In de uitvoering blijken arrangement, procedures en methoden welis-
waar van belang te zijn voor de effectiviteit van een PBA-traject, maar het afleve-
ren  van  dat  wat was voorgenomen  (c.q. de kwaliteit  van het eindproduct) onder

begeleiding van adequate facilitatoren lijken noodzakelijke voorwaarden voor
effectiviteit.

Wat opvalt is dat dus vooral de variabelen die betrekking hebben op de vornige-

ving van het PBA-traject en de methodische ondersteuning relatief van minder
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belang lijken. Qua werkvorm lijken de onderzochte trajecten ook vrij veel op
elkaar: er is bijvoorbeeld verschillende keren gebruikgemaakt van het instrument

strategietabel, van scenario-ontwikkeling en van oefeningen zoals backcasting. De
instrumentele vormgeving van de verschillende trajecten is bijna als een constante
te beschouwen. En dan valt op, gezien de beoordelingen door de respondenten,
dat de instrumentele vormgeving niet of nauwelijks discrimineert. Het verschil in
succes schuilt dus niet in de methoden. Deze zijn blijkbaar multifunctioneel
inzetbaar. Deze (voorlopige) bevindingen gaan in tegen het zogenaamde "toolbox-
denken", ofwel  de  idee  dat  voor elk probleem,   in elke situatie, een passend
instrument bestaat. Het gaat veeleer over duidelijkheid over het probleem, over
de context waarbinnen het probleem zich afspeelt en de wijze waarop de beleids-
analist op een creatieve manier methoden en technieken op maat toepast, en als
begeleider lessen en inzichten destilleert uit hetgeen participanten inbrengen. De

bijdrage van een beleidsanalist is ambachtelijk en contingent en veronderstelt meer
dan een multidimensionele matrix waarin staat welke methode wanneer moet
worden toegepast. Het onderzoek wijst uit dat dit bijvoorbeeld ook geldt voor het
gebruik van het contingente model van sturing in het bepalen van wat de meest

voor de hand liggende participatiestrategie is. In de projecten Recreatie 2020 en

Strategisch-economisch visie Bredais namelijk gekozen voor een andere participa-
tiestrategie dan volgens het contingente model van sturing opportuun was, en die
gegeven de omstandigheden toch heeft voldaan (zie de hoofdstukken 4 en 7 en

paragraaf 8.3.1).

In deze paragraaf is aandacht besteed aan de onderzoeksvraag op welke wijze het
conceptueel model nader gespecificeerd kan worden om toekomstig onderzoek
naar de effectiviteit van PBA-trajecten te optimaliseren. Een nadere specificering
kan betrekking hebben op de onafhankelijke variabelen, de afhankelijke variabele
en de relaties daartussen. Voorlopig stellen we vast dat een aantal dominante

onafhankelijke variabelen naar voren is gekomen waaraan in (grootschalig)
vervolgonderzoek  met name aandacht zou kunnen worden besteed:  de  mate

waarin een strategiekeuze contextueel contingent is, de mate waarin een proces

adequaat begeleid wordt en de mate waarin het proces in staat blijkt de participan-
ten een resultaat te laten maken waar ze achter staan en zich in herkennen (steun

dn cognitie). In paragraaf 8.3  gaan we verder met deze specificering en zullen we
constateren dat:
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•     een aantal mogelijk relevante elementen ontbreekt,
•    een herinterpretatie van de afhankelijke variabele, het begrip €(Tectiviteit,

mogelijk is of opportuun kan zijn.
Deze onderdelen komen  aan  bod in paragraaf 8.3 omdat  we  deze in verband
willen zien met het thema onderzoekbaarheid.

8.3  Over de onderzoekbaarheid van het conceptueel model

In deze paragraaf wordt, naar aanleiding van de bevindingen, ingegaan op de
onderzoekbaarheid van PBA-trajecten. We proberen een antwoord te formuleren
op de volgende onderzoeksvraag (zoals geformuleerd in hoofdstuk 1): "welke
lessen zijn te trekken uit deze poging het model onderzoekbaar te m(Ileen voor het
inrichten van toekomstig onderzoek 7 ". In paragraaf 8.3.1  is voor de verschillende
onderdelen van het conceptueel model bezien welke problemen zich hebben
voorgedaan in de dataverzameling en data-interpretatie. Dat leidt vervolgens tot:
•     een aantal conclusies over de onderzoekbaarheid van het ontwikkelde con-

ceptueel model en daarmee ook over de geldigheid en betrouwbaarheid van
de resultaten (paragraaf 8.3.2),

• verdere inzichten omtrent nadere noodzakelijke specificeringen van het
conceptueel model (paragraaf 8.3.2),

•    een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van
PBA  (paragraaf 8.3.3).

8.3.1 Meetproblemen

Een antwoord op de vraag naar de onderzoekbaarheid van het conceptueel model
wordt gezocht door de verschillende stappen van het onderzoeksproces (zoals
beschreven in hoofdstuk 3) nader te beschouwen en te evalueren. Daarbij wordt
bezien of, en zo ja in welke zin, zich daarbij problemen hebben voorgedaan.

Stap 1 De beschrijving van een PBA-project

Stap la Beschrijving contextanalyse
In dit retrospectieve onderzoek wordt de contextanalyse, die bij aanvang van een
PBA-traject is gemaakt, gereconstrueerd aan de hand van informatie uit de offerte
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of andere startdocumenten. Naar aanleiding van de cases kan worden geconsta-
teerd dat de context in de offertes telkens vrij summier is beschreven. Het was dus

niet eenvoudig om, in retrospectief onderzoek als dit, voldoende en adequate
informatie te verzamelen over de contextanalyse die bij aanvang van de onder-
zochte PBA-trajecten is uitgevoerd.
Daarnaast gaat het conceptueel model uit van de veronderstelling dat een contexta-

nalyse bil aanvang van een project wordt uitgevoerd en vastgesteld. Op diezelfde

veronderstelling is ook het onderzoeksdesign gebaseerd: informatie over de
uitgevoerde contextanalyse wordt verzameld aan de hand van standocumenten uit
de eerste fase van een PBA-traject, niet in fasen daarna. Uit het onderzoek blijkt
dat bij drie van de vier cases de contextanalyse (en in het verlengde daarvan ook

de projectopzet) in de loop van het project is gewijzigd (in paragraaf 8.4.2 komen
we hierop terug). Het conceptueel model anticipeert onvoldoende op een dergelij-

ke dynamiek.  Het onderzoeksdesign biedt onvoldoende handvatten om in de loop

van een PBA-traject informatie te verzamelen over een eventueel veranderende

contextanalyse.

Stap lb Beschrijving strategiekeuze
Ook voor het beschrijven van de gekozen participatiestrategie geldt, net als bij de
contextanalyse, dat in de loop van het PBA-traject sprake kan zijn van aanpassin-
gen en wijzigingen. Dus ook hier is de kanttekening te plaatsen dat het model
onvoldoende anticipeert op veranderingen die zich in de loop van een PBA-traject
voordoen. De praktijk van PBA is weerbarstiger en vaak minder lineair dan het

conceptueel model en het onderzoeksdesign veronderstellen.

Het contingente model van sturing (Smits, 1995) vormt een belangrijke toevoe-

ging aan het conceptueel model dat voor deze studie is ontwikkeld (zie hoofdstuk

2). Het contingente model van sturing is met name gebruikt in de beschrijving en
beoordeling van de gemaakte strategiekeuze, respectievelijk stap lb en 2b. Naar
aanleiding van de bevindingen is hier en bij stap 2b een aantal kanttekeningen te

plaatsen bij de bruikbaarheid en de waarde van het contingente model van sturing.
In stap lb van het onderzoeksproces wordt beschreven welke participatiestrategie
bij aanvang van een PBA-traject wordt gekozen. Zoals gesteld wordt daarbij
gebruikgemaakt van de typologie volgens het contingente model van sturing.  De
in dat model beschreven typologie van participatiestrategieen is consistent en
helder. Het retrospectief typeren van voorgenomen of uitgevoerde strategieen-in-
de-praktijk in termen van het contingente model van sturing (ofwel het vertalen
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van summiere informatie uit offertes in participatiestrategieen zoals gedefinieerd
volgens het model) is evenwel niet eenvoudig. In offertes worden voorgenomen
participatiestrategieen lang niet altijd helder beschreven. Er wordt vaak volstaan
met beschrijvingen als:  "Met de doeigroep zal in een aantal workshops worden
gesproken o v e r. . . "e t cetera, zonder dat expliciet wordt gemaakt of er sprake zal
zijn van participatiestrategietn zoals bijvoorbeeld debat, consultatie of onderhan-
deling. Dat maakt het retrospectief interpreteren en vertalen van summiere infor-
matie naar een typering van een participatiestrategie vaak een heikele aangelegen-
heid.

Stap le Beschrijving van het ontwerp
In het conceptueel model worden verschillende ontwerpparameters beschreven
(zie paragraaf 8.2.3 voor een korte omschrijving):
•    procedures,

• arrangement,
• product,
•     methoden en technieken,
•           begeleiding en ondersteuning.

Procedures

Aan de hand van het conceptueel model is een checklist ontwikkeld (zie bijlage
6),   die is gebruikt  om de verschillende onderdelen  van het model in kaart   te

brengen. Een belangrijk deel van de checklist bestaat uit elementen aan de hand
waarvan de participanten kunnen worden getypeerd. Op grond van de casestudies
kan worden vastgesteld dat de checklist geschikt is om een adequate beschrijving
te maken van de participanten.
Het model en de checklist schrijven echter met voor hoe de projectstructuur in

kaart moet worden gebracht. De projectstructuur is in de empirische hoofdstukken
beschreven door een chronologisch verslag te geven over het verloop van het
project. Indien het project goed is gedocumenteerd, is een dergelijk verslag goed
te  maken.

Het in kaart brengen van de procedures is van belang om na te kunnen gaan of er
een verband is met de eventuele effectiviteit van het PBA-traject. Tijdens het
onderzoek is gebleken dat vooraf onvoldoende duidelijk is gemaakt op welke
procedures dit betrekking had. Ondanks het feit dat vrij nauwkeurig is geformu-
leerd wat een PBA-traject is (zie paragraaf 2.4.4), is in de verschillende casestu-
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dies onvoldoende nauwkeurig afgebakend a) welke procedures wel of niet binnen
het domein van het PBA-traject vielen (zoals bijvoorbeeld de politieke consultatie-
ronde in het project Strategisch-economische visie Bre(la) enb) welke activiteiten
met bijbehorende participanten onderwerp van onderzoek waren (alleen de, voor
PBA karakteristieke, interactieve bijeenkomsten of ook andere, minder interactie-
ve, stappen in het traject?). Omdat de procedures buiten de interactieve strate-

gische bijeenkomsten van cruciaal belang (kunnen) zijn voor het al dan niet
realiseren van beoogde doelen, lijkt het opportuun om in onderzoek naar de
effectiviteit van PBA-trajecten, het onderzoek niet te beperken tot enkel de
interactieve componenten van dergelijke trajecten.
Overigens betekent dit niet dat de definitie van een PBA-traject (paragraaf 2.4.4)
hoeft te worden herzien. Een PBA-traject is beschreven als een set van georgani-

seerde, beleidsrelevante en samenhangende activiteiten. Een zinvol operationeel
criterium om te beslissen welke activiteiten daartoe worden gerekend, kan worden
gevonden in een multi-actorperspectief. Niet alleen die activiteiten die de beleids-
analist als kenmerkend beschouwt, maar ook de activiteiten die de participerende
en initidbrende partijen tot het traject rekenen, dienen in onderzoek betrokken te
worden.

Arrangement
Net als ten aanzien van de procedures kan worden opgemerkt dat het arrangement
wellicht breder moet worden opgevat als enkel het arrangement van de interactie-

ve, strategische bijeenkomsten. Ook in andere fasen van een PBA-traject is sprake
van vormen van participatie, bijvoorbeeld in de vorm van een begeleidingscom-
missie die een stempel kan drukken op een project. In een aantal casebeschrijvin-
gen is daarnaast naar voren gekomen dat de politieke en besmurli/ke inbedding
van hetproject een belangrijke succesfactor kan zijn. Dit is een variabele die niet

is  opgenomen  in het conceptueel model. Inbedding heeft twee dimensies:  een
'bestuurlijke' inbedding en het 'commitment' van de deelnemers. Bestuurlijke
inbedding is te definieren als de mate waarin verantwoordelijke bestuurders actief

en betrokken zijn en steun geven aan het PBA-traject. Indicatoren hiervoor zijn:
• bestuurlijk verantwoordelijken zijn actief en functioneel betrokken, zowel in

de voorbereiding als uitvoering van een PBA-traject,
• bestuurlijk verantwoordelijken worden voortdurend geinformeerd over de

voortgang,
• bestuurlijk verantwoordelijken scheppen duidelijkheid over de positie van

het PBA-traject in het bredere beleidsproces,
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• bestuurlijk verantwoordelijken scheppen helderheid over de functie die de
resultaten van het PBA-traject zullen hebben,

• bestuurlijk verantwoordelijken zullen waar nodig participanten uitnodigen en
stimuleren tot deelname.

Betrokkenheid van deelnemers ('commitment') is de mate waarin deelnemers
verantwoording nemen voor het resultaat zoals dat blijkt uit hun handelingen en

uitingen binnen en buiten de georganiseerde activiteiten.
Gezien de ervaringen in de vier onderzochte trajecten lijken de volgende verwach-
tingen gerechtvaardigd:
•       hoe groter de bestuurlijke betrokkenheid, des te effectiever het PBA-traject,
•       hoe groter de betrokkenheid van de deelnemers, des te effectiever het PBA-

traject,
•       hoe groter de bestuurlijke betrokkenheid, des te groter de betrokkenheid van

de deelnemers.

In paragraaf 8.4 komen we hier nader op terug.

Product
In het onderzoek is gebleken dat zich in de dataverzameling ten aanzien van deze
variabele twee problemen kunnen voordoen. Ten eerste: volgens het conceptueel
model is het 'eindproduct' een onafhankelijke variabele en is 'het realiseren van
beoogde doelen' de afhankelijke variabele. In de casestudies is gebleken dat het
risico bestaat dat het 'eindproduct' van een PBA-traject wordt opgevat als 'het
gerealiseerde doel' van een PBA-traject. Dat wordt vervolgens gecompliceerd
doordat in het conceptueel model wordt uitgegaan van een nogal brede 'range
van mogelijke 'producten'. Het gaat namelijk niet alleen over 'fysieke' producten
zoals rapporten en convenanten, maar ook over bijvoorbeeld 'consensus' en
'samenwerking: Vooral wanneer consensus en samenwerking de beoogde  eind-
producten zijn, is de kans groot dat deze overeenkomen met of gezien worden als
de beoogde doelen van een PBA-project.
In het onderzoek is vooral gekeken naar de 'fysieke' producten. Daarbij deed zich
het probleem voor dat niet altijd helder was wat als formeel eindproduct moest
worden beschouwd.  In de projecten was weliswaar telkens sprake van een formeel
eindproduct, opgeleverd door de projectteams, maar in de beoordeling van het
eindproduct bleken de respondenten vaak hun oordeel over het 'vervolgproduct'
(c. q.  de meer beleidsmatige interpretaties van de kant van de opdrachtgever)  mee
te laten wegen. Er was bij aanvang van het onderzoek onvoldoende geexpliciteerd
wat onder het 'eindproduct' moest worden verstaan.
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Methoden en technieken

Net als bij de variabele product is op te merken dat in de loop van het onderzoek
is gebleken dat onvoldoende duidelijk was welke methoden en technieken in kaart

moesten worden gebracht en beoordeeld. Het kan daarbij gaan over:
• 'overkoepelende' methoden en technieken (zoals de scenario-methode),
• specifieke methoden en technieken toegepast in interactieve bijeenkomsten

(zoals een backcasting-oefening),
•     de eventuele toepassing van methoden en technieken buiten de interactieve

bijeenkomsten.

Begeleiding en ondersteuning
In het conceptueel model wordt begeleiding en ondersteuning vooral van toepas-
sing gezien op de interactieve strategische bijeenkomsten tijdens een PBA-traject.
De respondenten die enkel tijdens de interactieve strategische bijeenkomsten bij
het project betrokken zijn geweest, kunnen met anders dan een oordeel geven
over de begeleiding tijdens deze bijeenkomsten. De respondenten die ook bij
andere delen van het project betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld als opdrachtge-
ver of als lid van een begeleidingscommissie), interpreteren de begeleiding echter
vaak breder, namelijk als van toepassing op het hele PBA-traject. Het is van
belang om in het verzamelen en interpreteren van gegevens dit onderscheid te
maken.

Stap 2 Beoordeling uitvoering
De beoordeling  van de contextanalyse (stap 2a), de gemaakte strategiekeuze  (stap
2b) en het ontwerp van het PBA-traject (stap 2c) is gebaseerd op oordelen van
(a) de onderzoeker en wel op grond van eigen bevindingen en theoretische argu-
mentatie en op de oordelen van (b) respondenten. Allereerst gaan we kort in op
een aantal problemen die zich hebben voorgedaan in het, op grond van theore-
tische overwegingen, formuleren van oordelen. Vervolgens staan we stil bij de
waarde van de oordelen van de respondenten.

Oordelen op grond van theoretische argumentatie
In stap 2b van het onderzoeksproces wordt de keuze voor een bepaalde participa-
tiestrategie beoordeeld. Dat gebeurt door in de contextanalyse, zoals verwoord in
een offerte, op zoek te gaan naar uitspraken over bijvoorbeeld de autonome

gedragswaarschijnlijkheid en de positie van de initiator ten opzichte van de
doelgroep. Deze uitspraken worden gebruikt om, aan de hand van het contingente
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model van sturing (Smits, 1995), te bepalen wat de meest passende participatie-
strategie zou zijn geweest. Net als bij stap lb kan een aantal kanttekeningen
worden gezet bij de bruikbaarheid en de waarde van het contingente model van
Sturing.
Er worden in de offertes weinig uitspraken gedaan die rechtstreeks verwijzen naar
de autonome gedragswaarschijnlijkheid en dergelijke. Dat maakt het retrospectief
beschrijvenvandeze variabelen en daarmee het bepalen van wat de meest passen-
de  strategie  zou zijn geweest tot een complexe oIlderzoeksstap.  Over het contin-
gente model van sturing kan daarom worden opgemerkt dat de variabelen op
grond waarvan een participatiestrategie kan worden gekozen theoretisch helder
zijn, maar dat de toepassing van deze begrippen in retrospectief onderzoek
moeilijk is.
Overigens hebben we in deze studie een bredere definitie van de autonome
gedragswaarschijnlijkheid gehanteerd dan de definitie volgens het contingente
model van sturing (zie hoofdstuk 2), namelijk niet alleen als de kans dat de
doelgroep als 'vanzelf door de initiator gewenst gedrag gaat vertonen, maar ook
als de kans dat de doelgroep bereid is om deel te nemen aan processen van
beleidsontwikkeling.   In de cases bleek feitelijk alleen deze brede definitie  van
autonome gedragswaarschijnlijkheid bruikbaar te zijn en wel als belangrijke
indicator in het bepalen van wat de meest voor de hand liggende participatiestrate-
gie  is. Dat benadrukt dat het in PBA-trajecten van belang  is  om een inschatting  te

maken van de kans dat partijen willen participeren en daar ook met andere
partijen over communiceren.
Een volgende kanttekening bij het contingente model van sturing heeft betrekking
op de redenering om tot een bepaalde participatiestrategie te komen. Op grond
van een aantal 'omgevingsvariabelen' wordt de meest voor de hand liggende
strategie gekozen. Uit de cases Recreatie 2020 en Strategisch-economische visie
Breda blijkt evenwel dat ook voor een andere strategie kan worden gekozen dan

de strategie die volgens het model het meest opportuun is. Er kan bijvoorbeeld
worden gekozen voor een meer participatieve strategie dan volgens het model

strikt noodzakelijk is en wel vanuit bijvoorbeeld ideologische redenen (participatie
om het democratisch gehalte van besluitvorming te vergroten) of vanuit meer
pragmatische of opportunistische overwegingen (participeren om goodwill te
kweken, anticiperend op toekomstige kwesties waar de betrokkenheid van partijen
van  nog  groter  belang   is).   Op  grond  van  de  bevindingen  in  de case Regiovisie
Justitie blijkt dat het niet verstandig is om minder participatief te zijn dan de

omstandigheden toelaten. In het contingente model van sturing wordt onderscheid
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gemaakt naar primaire en secun(lake strategieen (Smits, 1995: 264). Op primaire
strategieen moet bij gegeven sturingsomstandigheden het accent liggen, maar
secundaire strategieibn kunnen ondersteunend zijn. De uitkomsten van deze studie
lijken erop te wijzen dat secundaire strategiean (c.q. strategieen die op grond van
het contingente model van sturing  niet het meest passend zijn) niet alleen onder-
steunend kunnen zijn maar dat daarop ook het accent kan worden gelegd.

Oordelen van respondenten

Aan respondenten is gevraagd om oordelen te geven over de kwaliteit van de
uitgevoerde contextanalyse, de participatiekeuze, het ontwerp (c.q. de onafhan-
kelijke variabelen) en de mate waarin projectdoelstellingen zijn gerealiseerd (c.q.
de afhankelijke variabele). Naar aanleiding van de bevindingen kan daarbij een
aantal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste doet zich de vraag voor of er
sprake is geweest van response-set, ofwel de vraag of de onafhankelijke variabe-
len losse en daadwerkelijke onafhankelijke factoren zijn of dat de antwoorden zijn
gekleurd door het oordeel over het gerealiseerde resultaat (c.q. de afhankelijke
variabele).  Het antwoordenpatroon in geval van de projecten Strategisch-econo-
mische visie Breda en Recreatie 2020 doet iets dergelijks vermoeden: beide
projecten worden als (redelijk) effectief beschouwd en de oordelen ten aanzien
van de onderscheiden onafhankelijke variabelen zijn eveneens allemaal (redelijk)
positief. Het antwoordpatroon in geval van Regiovisie Justitie (en in iets minder
mate dat van Strategische visie Milieu, Economie & Ruimte) nuanceert dat beeld:
de respondenten oordelen dat het project Regiovisie de beoogde doelen niet heeft
gerealiseerd maar oordelen wel positief over onderdelen van het project. Zoals in
hoofdstuk 3 is opgemerkt hebben we getracht problemen als deze zo goed moge-
lijk te ondervangen door de beoordeling van de projecten zo weinig mogelijk
vrijblijvend te laten zijn door gedetailleerde checklists op te stellen. Het volkomen

vermijden of uitsluiten van response-set hebben we daarmee waarschijnlijk niet
weten te realiseren.

Vervolgens moet een kanttekening worden gezet bij de betekenis en de waarde
van de oordelen van de respondenten.  Het is de vraag of, en zo ja in welke mate,
zij in staat zijn geweest om goed afgewogen oordelen te geven over (bijvoorbeeld)
de kwaliteit van de uitgevoerde contextanalyse en het ontwerp van het PBA-
traject. Betreft het hier de oordelen van leken of van experts ten aanzien van
PBA? Wat betreft de oordelen over het ontwerp kan het volgende worden opge-
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merkt. De meeste respondenten hebben, in de onderzochte PBA-trajecten, deelge-
nomen aan interactieve strategische bijeenkomsten. Zij spreken hun oordeel uit
vanuit het perspectief van de participant en omdat de meeste respondenten waar-
schijnlijk vaker met het fenomeen workshop of strategische bileenkomst te maken
hebben gehad,  is er met enig recht te spreken over ervaringsdeskundigen.  Deze
respondenten kunnen waarschijnlijk geen professioneel oordeel geven over het
meest optim(lie ontwerp van een PBA-traject. Maar wanneer hun oordeel over
(onderdelen van) een ontwerp bijvoorbeeld positief is, dan mag daaruit toch op
zijn minst worden afgeleid dat het projectteam in kwestie in ieder geval in staat is

geweest om de betreffende bijeenkomst(en) functioneel in te richten.

Stap 3 Beoordeling effectiviteit
Welbeschouwd zijn de conclusies die worden geformuleerd over de effectiviteit
van de onderzochte PBA-trajecten slechts indicatief. Ten eerste zijn de conclusies

gebaseerd op subjectieve uitspraken van een beperkt aantal respondenten naar
aanleiding van vrij algemeen geformuleerde vragen. Ten tweede is het de vraag
of de waargenomen effectiviteit het resultaat is van de betreffende PBA-trajecten
of dat er andere verklarende factoren zijn, die niet in het onderzoek zijn betrok-
ken.  Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over politieke of ambtelijke activiteiten die
buiten 'het zicht' van het PBA-traject zijn ondernomen maar wel degelijk 'effect'
hebben gehad op de betreffende beleidskwestie.
Meer gefundeerde uitspraken over de effectiviteit van PBA-trajecten veronderstel-
len complexe onderzoeksdesigns. Dat geldt zeker wanneer effectiviteit breder of
anders wordt gedefinieerd (zie paragraaf   3.2).   In deze studie is effectiviteit
opgevat als doelrealisering c.q. de realisering van doelen van PBA-trajecten. Een
breder effectiviteitsbegrip kan zeker zinvol zijn. Zo zou het begrip meer individu-
eel gedefinieerd kunnen worden als het 'leereffect' op participanten. Effectiviteit
kan ook verwijzen naar langetermijneffecten en wel als de bijdrage van een PBA-
traject aan 'output' of'outcome' van beleid. Daarnaast zou het begrip effectiviteit
ook meer vanuit een stakeholderperspectief kunnen worden gemeten. In deze
studie is doelbereiking opgevat vanuit de doelen van de initiator. Dat is een
belangrijke invalshoek maar zeker niet de enige. Zo hebben de deelnemers aan
PBA-trajecten hun eigen doelen. Ook vanuit dit perspectief kan een meting van
effectiviteit worden opgezet. Wellicht was het ook in dit onderzoek goed geweest
hiermee meer rekeI:ling te houden. In deze studie is respondenten gevraagd naar
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de mate waarin een aantal expliciet genoemde doelen van de initiator zijn bereikt.
Het is zeker mogelijk dat de uitspraken van participanten hierover zijn 'gekleurd'
door de mate waarin hun eigen doelen met het PBA-traject al dan niet zijn gereali-
seerd. Voor een goed begrip van de effectiviteit van PBA zijn deze verbredingen
zeker relevant.

Stap 4 Relatie tussen effectiviteit en opzet PBA-traject
In paragraaf 3.2 is aangegeven dat in de casestudie die als eerste is uitgevoerd
(Recreatie 2020), expliciet aan de respondenten is gevraagd wat volgens hen de
relatie was tussen enerzijds de kwaliteit van de contextanalyse, de gemaakte
strategiekeuze en het ontwerp en anderzijds de resultaten c.q. effectiviteit van het
PBA-project. In de daarop volgende casestudies is met expliciet gevraagd naar

deze relatie, maar hebben respondenten een oordeel uitgesproken over de hierbo-
ven genoemde variabelen zonder zelf een relatie daartussen te leggen. Naar
aanleiding van de bevindingen is de volgende kanttekening te plaatsen.
In de  evaluatie van  de  cases  Regiovisie  Justitie,  Strategische  visie  Milieu,   Econo-
mie  & Ruimte en Strategisch-economische visie  Breda is geconstateerd dat oorde-
len over de onafhankelijke variabelen (c.q. de kwaliteit van de contextanalyse, de
gemaakte strategiekeuze en het ontwerp) enerzijds en de mate waarin doelstellin-

gen zijn gerealiseerd anderzijds, met elkaar corresponderen. De bevindingen naar
aanleiding van de evaluatie van de case Recreatie 2020 nopen evenwel tot voor-
zichtigheid. Opmerkelijk genoeg werd daar door een aantal respondenten opge-
merkt dat de goed uitgevoerde contextanalyse welbeschouwd geen verband hield
met het succes van het project. Voor deze opvallende constatering is een aantal

verklaringen denkbaar.
•   De respondenten kunnen deze relatie niet geheel overzien. Zij zijn niet

betrokken geweest bij het formuleren van de oorspronkelijke contextanalyse,
die ze dan ook wellicht minder als 'eigen' beschouwen. Mogelijk dat in hun
perspectief de gemaakte analyse  'er  niet  toe  doet'.  Voor het onderzoeken
van deze relatie   liggen andere methoden misschien   meer   voor  de   hand.

Wellicht dat een expertopinie een beter en adequater beeld zou kunnen

geven, bijvoorbeeld in de vorm van een Delphi-onderzoek.
•             De  constatering,  dat er geen relatie is tussen een adequate contextanalyse  en

een effectief project, zou kunnen kloppen. Gericht onderzoek naar deze
relatie kan hier meer inzicht in bieden.
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Hoe  het  ook zij, voorzichtigheid  in het formuleren van oorzakelijke verbanden  is
op zijn plaats. Meer harde uitspraken over oorzakelijke verbanden zullen pas
mogelijk zijn wanneer een grote hoeveelheid data is verzameld over uitgevoerde
PBA-trajecten.

8.3.2 Conclusies over de onderzoekbaarheid van het conceptueel
model en de resultaten

In paragraaf 8.2 is een aantal conclusies geformuleerd over de effectiviteit van de
in deze studie onderzochte PBA-trajecten. Naar aanleiding van de kanttekeningen
die in paragraaf 8.3.1 zijn gezet is een aantal uitspraken te doen over de onder-
zoekbaarheid van het model en daarmee ook over de geldigheid en betrouwbaar-
heid van de gepresenteerde resultaten.

In het ontwikkelen van het onderzoeksontwerp is getracht om de geldigheid en
betrouwbaarheid van resultaten te optimaliseren door onder meer:

•       een uitgebreide en theoretisch gefundeerde checklist te ontwikkelen voor het
in kaart brengen van de contextanalyse,

•       een uitgebreide checklist te ontwikkelen voor de interviews, om daarmee de
beoordeling van het PBA-traject zo min mogelijk vrijblijvend te laten zijn en
de vergeetfactor te minimaliseren,

•     een zo breed mogelijk forum van respondenten samen te stellen,
•   de interviews te laten uitvoeren door personen die niet bij de projecten

betrokken zijn geweest.
Ondanks deze 'voorzorgsmaatregelen'   zijn in paragraaf  8.3.1   kanttekeningen
geplaatst bij (a) de wijze waarop informatie is verzameld op grond waarvan de
contextanalyse, de keuze voor een participatiestrategie en het ontwerp zijn be-
schreven en bij (b) de wijze waarop deze onderdelen van het conceptueel model
zijn beoordeeld. Samengevat gaat het om de volgende aspecten:

•       Het conceptueel model en het onderzoeksdesign zijn niet helemaal toegerust
om de dynamiek van een PBA-traject te registreren. Het biedt onvoldoende

mogelijkheden om veranderende opvattingen over probleemperceptie,   de

context,  strategiekeuze en ontwerp van een PBA-traject adequaat te kunnen

beschrijven en analyseren.

186



•   Het conceptueel model maakt onvoldoende duidelijk wat met een aantal
variabelen precies wordt bedoeld. Dat heeft er mogelijk toe geleid  dat de
vragenlijst niet in alle opzichten even helder was en niet altijd makkelijk
bruikbaar voor de interviewers. Het model laat nog te veel in het midden
welke ontwerpparameters precies moeten worden beschreven: die van inter-
actieve strategische bijeenkomsten, het gehele PBA-traject of ook het ver-
volgtraject. Afhankelijk van de onderzoeksvragen moet een en ander telkens
nader worden getxpliciteerd.

•      Een aantal cruciale variabelen is niet structureel onderzocht. Het betreft de
politieke en bestuurlijke inbedding van een PBA-traject en de afstemming
tussen opdrachtgever, projectteam en (potentiitle) participanten.

•       Het conceptueel model dat in deze studie is ontwikkeld, is gebaseerd op het
conceptueel model zoals ontwikkeld door Geurts & Mayer (1996). Een van
de belangrijkste toevoegingen  is het contingente model van sturing.   Dat  is

gedaan om meer aandacht te kunnen besteden aan de sturingscontert waar-
binnen PBA-trajecten en beleidsprocessen plaatsvinden. Uit deze studie

blijkt dat het contingente model van sturing daarvoor bruikbaar is geweest,
maar dat het in retrospectief onderzoek problematisch kan zijn om summiere
informatie uit de praktijk te vertalen in termen van het model (bijvoorbeeld
de variabelen op grond waarvan voor een participatiestrategie kan worden
gekozen en de verschillende typen van participatiestrategieen). Het is een

kanttekening bij de empirische validatiemogelijkheden van de theorie.
Daarnaast lijkt deze studie uit te wijzen dat ook de keuze voor een secundai-

re strategie (c.q. een strategie die gegeven het contingente model voor
sturing minder past bij de gegeven omstandigheden dan een primaire strate-

gie) opportuun kan zijn, met name wanneer de gekozen strategie meer
panicipatief is dan de omstandigheden verlangen.

•      Het is de vraag of respondenten voldoende overzicht en inzicht hadden om
ten aanzien van alle onderscheiden variabelen een adequaat oordeel uit te
kunnen spreken.

•      Er is mogelijk sprake geweest van enige mate van response-set.
• Waargenomen effectiviteit is mogelijk (mede) bepaald door factoren c.q.

activiteiten die zich hebben afgespeeld buiten de context van de onderzochte

PBA-trajecten.
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Wat zijn nu, gezien de geplaatste kanttekeningen, de conclusies over de geldig-
heid en betrouwbaarheid van de gevonden resultaten? Naar onze overtuiging
bieden de casebeschrijvingen over het algemeen een accuraat beeld van het
verloop van de verschillende projecten en de gerealiseerde resultaten. Zoals in
hoofdstuk 3 is opgemerkt zijn de hoofdstukken in conceptversie voorgelegd aan
bij de projecten betrokken opdrachtgevers, projectleiders en beleidsanalisten. Die
hebben allen te verstaan gegeven zich in grote lijnen te kunnen vinden in de
weergave van het verloop en de resultaten. Het onderzoek heeft zinvolle resulta-

ten opgeleverd maar het kan zeker beter. In het vervolg zal worden ingegaan op
een aantal alternatieven in het onderzoeken van de effectiviteit van PBA-trajecten.

8.3.3  Suggesties voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van
PBA-trajecten

Wat heeft het onderzoek nu opgeleverd als antwoord op de onderzoeksvragen 6
en 7, namelijk de vragen naar een nadere specificering van het model en de
inrichting van toekomstig onderzoek? Op grond van ervaringen in dit onderzoek,
formuleren we in deze paragraaf een aantal suggesties om toekomstig onderzoek
naar de effectiviteit van PBA-trajecten beter uit te voeren. Daarbij zal aandacht

worden besteed aan a) de ontwikkeling van een meer dynamisch conceptueel
model en b) mogelijkheden om alternatieve onderzoeksdesigns te ontwikkelen.

a. Nadere modelspecificatie: naar een dynamisch model
Het voorgaande heeft het inzicht opgeleverd dat het conceptuele model, als
verklaring voor de effectiviteit van PBA, kan worden gebruikt in grootschaliger
onderzoek, maar dat een aantal toevoegingen noodzakelijk is. Essentiele onaf-
hankelijke variabelen blijken te zijn:
•             de mate waarin een strategiekeuze context-contingent  is,
•      de mate waarin een project bestuurlijk is ingebed,
•     de mate van betrokkenheid van deelnemers,
•      de mate waarin de deelnemers in staat worden gesteld om te komen tot een

resultaat waarin ze zich herkennen en dat ze steunen.
Wat betreft de afhankelijke variabele ellectiviteit hebben we geconstateerd dat "het
bereiken van de doelen van de initiator" uitgebreid kan worden met een multi-
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actor perspectief op doelbereiking en dat "bredere" begrippen van effectiviteit
mogelijk zijn. Het "bereiken van de doelen van de initiator" blijft evenwel een
relevante afhankelijke variabele. Immers zonder deze vorm van doelbereiking zal
PBA als professionele vorm van dienstverlening zich niet handhaven in de markt
van beleidsondersteuning.
Op grond van deze studie kan, ten behoeve van toekomstig onderzoek, een aantal

hypothesen worden geformuleerd waarm de nadruk vooral ligt op de veronderstel-
de relaties tussen de onderscheiden essentiale onafhankelijke variabelen enerzijds
en  effectiviteit als afhankelijke variabele anderzijds. Figuur  8.1   is een nadere

specificering  van het oorspronkelijke conceptueel model (figuur 2.6  en  3.1):  de
nadruk wordt gelegd op a) de onafhankelijke variabelen uit het oorspronkelijke
model die als essentieel zijn bestempeld en b) een aantal toegevoegde onafhan-

kelijke variabelen.

context strategie ontwerp c.q. uitvoering effectiviteit

'brede'

beleidscontext trajectstrategie kwaliteit van
(mate van begeleiding kwa!iteit

., realisering t. a.v.contingentie) van formele
tussen- en alle trajectdoelen

mate van eindproducten
trajectcontext, - betrokkenheid
inbedding - deelnemers

Figuur 8.1:    Nadere specificering van het conceptueel model.

Dit model veronderstelt een aantal relaties zoals ook het oorspronkelijke model

die impliceerde en een aantal aanvullende relaties:
1.    Hoe beter de bestuurlijke inbedding, hoe groter de kans dat:

•      de deelnemers betrokken zijn en
•      er een contextueel juiste strategie wordt gekozen.

2.      Wanneer de gekozen strategie contextueel "passend" is, is de kans groter op
de inrichting van een proces dat leidt tot gedragen tussen- en eindproducten.

3.        Hoe  groter de betrokkenheid van deelnemers, hoe groter  de  kans  op  een
PBA-traject dat tot gedragen tussen- en eindproducten leidt.
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4.   Hoe beter de begeleiding, hoe groter de kans op een PBA-traject dat tot
gedragen tussen- en eindproducten leidt.

5.        Hoe meer het PBA-traject gedragen tussen- en eindproducten oplevert,  hoe
groter de effectiviteit van het PBA-traject,  in de zin dat een positief oordeel
van de deelnemers over de tussen- en eindproducten leidt tot een positief
oordeel over de mate waarin alle met het PBA-traject nagestreefde doelen
zijn bereikt.

Meer in het algemeen geldt dat het conceptueel model meer dynamisch moet
worden opgevat dan het model in figuur 3.1. Het ontwikkelde conceptueel model
biedt onvoldoende aanknopingspunten om de dynamiek van een PBA-traject vast
te leggen. Vanuit het gebruikte conceptueel model worden het formuleren van de
contextanalyse en de keuze voor een participatiestrategie bovenal beschouwd als
activiteiten die enkel bij aanvang van een PBA-traject worden uitgevoerd. Dit
perspectief komt overeen   met het fasenmodel van beleidsontwikkeling:    "de
opeenvolging vanverschillendetoestandenin hetvoorbereiden,  bepaten,  uitvoeren
en evalueren en bijsturen van beleid" (Hoogenverf. 1982: 57). Enerzijds kan
hierover worden opgemerkt dat toegepast onderzoek vaak wordt opgezet en
uitgevoerd volgens deze opvatting over beleidsprocessen, anderzijds hebben we
vanuit theoretische overwegingen (zie hoofdstuk 2), maar nu ook op grond van

empirische bevindingen, geconstateerd dat een strak gefaseerde opzet van een
beleidsproces lang niet in alle gevallen voldoet.

In een meer dynamische variant van het conceptueel model kunnen, rekening
houdend met de genoemde amendementen, de eerder onderscheiden blokken van
variabelen worden gehandhaafd: context, strategie, ontwerp c.q uitvoering en
effectiviteit. Maar in plaats van deze enkel als volgtijdelijke stappen te beschou-

wen, ligt aan een dynamisch model de gedachte ten grondslag dat op verschillende
momenten tijdens een PBA-traject de context, de voorgenomen strategie of het
ontwerp elkaar over en weer beinvloeden. De componenten zijn te beschouwen
als de spaken van een wiel dat voortrolt in de tijd. Telkens staat een van de
componenten in het centrum van het debat, waaraan wordt deelgenomen door
opdrachtgever, projectteam en mogelijk door andere belanghebbenden zoals

participanten aan het PBA-traject. Het model is schematisch weergegeven in
figuur 8.2 (zie ook Joldersma & Geurts, 2000).
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Figuur 8.2:     Dynamisch conceptueel model.

Aan dit dynamische model ligt de veronderstelling ten grondslag dat de uitvoering
van een PBA-traject in belangrijke mate een iteratief proces is. Problemen,
doelen, alternatieven en informatie zijn interdependent en ook interdependent met
veranderende omstandigheden. Iteratie is dan een manier om een flexibele onder-

zoeksopzet te maken en de mogelijkheden open te laten om te reageren op veran-
derende omstandighe(len (Archibald, 1980; Geurts et al, 1989 en Twaalfhoven,
1999). Dit perspectief heeft gevolgen voor de dataverzameling en de interpretatie
van data. Op grond van het in deze studie gebruikte conceptueel model is bijvoor-
beeld enkel informatie verzameld over de contextanalyse die bij aanvang van het
PBA-traject is gemaakt. Hetzelfde geldt voor de gekozen participatiestrategie.
Maar gaande een project kunnen opvattingen over het beleidsprobleem wijzigen
en kan het opportuun zijn om een strategie te herzien en in het verlengde daarvan
ook een ontwerp. Dat betekent voor de dataverzameling volgens een meer dyna-
misch model, dat ook informatie moet worden verzameld over (eventueel) wijzi-
gende opvattingen over probleemperceptie en strategiekeuze. Gegevensverzame-

191



ling over probleemperceptie, context en strategie mag niet meer beperkt blijven
tot het begin van een PBA-traject.
Al eerder is opgemerkt dat het niet eenvoudig is om retrospectief gegevens te
verzamelen over de inititle contextanalyse en de argumenten die aan de keuze
voor een bepaalde participatiestrategie ten grondslag hebben gelegen. Het verza-
melen van gegevens over wijzigingen die zich lopende een project hebben voorge-
daan zal zeker niet eenvoudiger zijn. In het eerste geval zijn nog formele project-
documenten voorhanden (zoals bijvoorbeeld de offerte). Informatie over eventuele
kleine maar belangrijke wijzigingen tijdens een project wordt lang niet altijd
vastgelegd. Het dynamisch model levert dus een extra probleem op in de gege-
vensverzameling, met name bij retrospectief onderzoek. Op grond daarvan zou
longitudinaal onderzoek te prefereren zijn. Volgens een dergelijke onderzoeksaan-

pak klinnen aan de hand van monitoringsinstrumenten tijdens een project gegevens
worden verzameld over wijzigende opvattingen over beleidsprobleem, voorgeno-
men strategie en ontwerp.

b.     Een alternatief onderzoeksdesign?
In dit onderzoek is sprake geweest van retrospectief evaluatieonderzoek. In
hoofdstuk 3 is aangegeven wat de beperkingen zijn van die vorm van onderzoek.
In deze paragraaf willen we nader ingaan op een specifieke onderzoeksaanpak,
namelijk flankerend longitudinaal onderzoek.

Het voordeel van longitudinaal onderzoek is dat het verloop van een PBA-traject
beter in kaart kan worden gebracht. Daarbij kan gebruik worden gemaakt  van
reeds ontwikkelde onderzoeksinstrumenten, zoals bijvoorbeeld de verschillende
checklists, maar ook van andere instrumenten, zoals:

•      een vertaling van checklists in een format voor een logboek dat kan worden
bijgehouden door leden van een projectteam, de opdrachtgever of een
onderzoeker als buitenstaander of als participerend observant,

• tussentijdse metingen naar de tevredenheid van participanten door deze te
interviewen of korte vragenlijsten voor te leggen,

•     een uitgebreide inhoudsanalyse van tussendocumenten,
• triangulatie ofwel gelijktijdig gebruik van meerdere databronnen en instru-

menten.
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Maar zoals gesteld, er kleven ook bezwaren aan longitudinaal onderzoek. Deze

zijn als volgt te typeren:  'Wie meet grOpt in ' en  'Wie meet zou wel eens in moeten

grijpen'.
• Longitudinaal onderzoek veronderstelt tussentijdse metingen naar het ver-

loop  van het proces. Daarvoor kunnen onder andere betrokkenen worden
geinterviewd of worden gevraagd korte vrageillijsten in te vullen. Door
tussentijds vragen te beantwoorden naar het verloop van het PBA-traject
kunnen respondenten op gedachten komen over dat verloop en tot handelen
overgaan. De bevraging zou respondenten kunnen activeren, terwijl ze
mogelijk anders of niet zouden hebben gehandeld wanneer ze niet gevraagd
zouden zijn hun mening over het verloop weer te geven. Ofwel: wie meet
grijpt in.

•      Een onderzoeker zou tijdens de uitvoering van een PBA-traject tot de con-
clusie kunnen komen dat door het projectteam of een opdrachtgever beslis-

singen worden genomen, die schadelijk kunnen zijn voor het verloop van het
proces of zelfs voor personen of organisaties. Vanuit onderzoekstechnisch
perspectief is het interessant om de effecten van deze beslissingen in kaart te

brengen en het project te laten lopen zoals het loopt. Maar vanuit ethische

overwegingen is de onderzoeker haast verplicht deze bevindingen te melden.
Ofwel: wie meet zou wel eens in moeten grijpen.

•    Een derde bezwaar van longitudinaal onderzoek is het beroep dat wordt
gedaan op derden om aan het onderzoek te participeren. Het vergt een extra
tijdsinvestering en dat maakt dergelijk onderzoek kostbaar.

Er wordt in Nederland en ook daarbuiten het nodige onderzoek gedaan naar
participatie in beleidsontwikkeling, besluitvorming en strategieontwikkeling. In
Nederland zijn reeds diverse onderzoeksgroepen bezig met de evaluatie van

participatie (zie onder meer Twaal fhoven,   1999 en Tijink,   1999). Deze studie  is

verricht in een serie van promotieprojecten die worden uitgevoerd vanuit de
faculteit Sociale Wetenschappen van de KUB. Hiermee wordt voortgebouwd op
publicaties van Geurts & Mayer (1996) en Mayer (1997). Naast deze studie

verschijnen in die serie nagenoeg gelijktijdig de proefschriften van Bongers (2000)
en Roelofs (2000).Op deze wijze worden, via designs die een combinatie zijn van
veld- en laboratoriumonderzoek, verschillende stukjes van de puzzel ontdekt en

bij elkaar gebracht. Het meeste onderzoek levert deelinzichten op en zo ontstaat

193



langzaam en hopelijk uiteindelijk een totaalbeeld van de mogelijkheden en moei-
lijkheden van participatie in beleid en strategie. Bezien zou kunnen worden of er
datasets zijn op te bouwen met daarin materiaal over een grote hoeveelheid PBA-
trajecten.

8.4  Over de praktijk van PBA

Het conceptueel model is gebruikt om een aantal PBA-trajecten te beschrijven en
te analyseren. De uitvoering van de verschillende PBA-trajecten en de reflectie
daarop heeft geleid tot inzicht in problemen en knelpunten in de praktijk van het
toegepaste beleidsonderzoek. Op grond daarvan willen we in deze paragraaf wat
uitvoeriger stil staan bij een aantal, naar ons idee, cruciale factoren voor het
welslagen van PBA-trajecten. Het gaat om de volgende zaken:

•       de inbedding van PBA,
•      (in)flexibiliteit in de uitvoering van PBA-trajecten,
•      de rolverdeling tussen opdrachtgever en beleidsanalist,
•     anticiperen op de 'traagheid' van PBA-trajecten.
Per thema wordt een aantal observaties gedaan, gevolgd door een of enkele lessen
voor de praktijk.

8.4.1 De inbedding van PBA

Observaties
Uit de cases is gebleken dat het succes van een PBA-traject mede afhangt van de
betrokkenheid van een opdrachtgever (zie ook PrOpper, 1999: 97). Volgens onze
observatie komt deze betrokkenheid voort uit een stevige politieke en bestuurlijke
inbedding van een PBA-traject. In het project Strategische visie Milieu, Economic
& Rui,me was de betrokkenheid en activiteit van de opdrachtgever groot. Deze
grote betrokkenheid vergrootte de mogelijkheden voor afstemming en daarmee
voor het verhelderen van de rollen van opdrachtgever en beleidsanalist. Typerend
voor het project Strategische visie Milieu, Economie & Ruimte waren de volgende
elementen:
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•       er was sprake van directe betrokkenheid van bestuurlijk verantwoordelijken,
zowel in de voorbereiding als in de uitvoering,

•        de bestuurlijk verantwoordelijken werden voortdurend geinformeerd over de
voortgang van het project,

•        de bestuurlijk verantwoordelijkheden werden 'gedoseerd' ingezet in cruciale
fasen van het project. Er werd geen onnodig beroep op hen gedaan,

•       er was sprake van nauw overleg tussen opdrachtgever, begeleidingsgroep en
projectteam.  Er  werd  veel  tijd en energie gestoken  in de voorbereiding,

•        de oorspronkelijke projectopzet werd aangepast al naar gelang de omstandig-
heden.

Lessen

De kans op een succesvol PBA-traject lijkt groter, wanneer het project zo goed
mogelijk politiek en bestuurlijk is ingebed. Voor een beleidsanalist is het daarom

van belang om (ook) bij aanvang van een PBA-traject zo goed mogelijk zicht te

hebben op de aard en mate van de politieke en analytische complexiteit om zo te
kunnen bepalen welke vorm van participatie het meest opportuun is. Een aantal
voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen:
• Politieke complexiteit kan een resultante zijn van cognitieve, inhoudelijke

complexiteit: omdat partijen elkaar niet kunnen vinden op grond van inhou-

delijke argumenten, ontstaan politieke spanningen. In zo'n geval zou interac-
tie tussen ofwel een PBA-traject met partijen via inhoudelijke oplossingen
kunnen leiden tot politieke oplossingen.

•   Op het eerste oog kan er sprake zijn van geringe politieke complexiteit
omdat partijen het op inhoudelijke gronden denken met elkaar eens te zijn.
Er kan evenwel sprake zijn van group think. PBA in de vorm van een
inhoudelijke analyse zou dat kunnen doorbreken.

•      Inhoudelijk is er geen probleem maar desondanks is er sprake van spannin-
gen tussen partijen. In dat geval is het de vraag of PBA aan de orde is.
Wellicht zijn vormen van conflictbeheersing meer opportuun.

•     Er is noch sprake van politieke noch van analytische problemen. PBA kan
zich richten op

operationalisati 
en implementatievraagstukken.

Al bij aanvang van een project is overleg tussen projectteam, opdrachtgever en

potentiele participanten van belang om een inschatting te maken van de politieke
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en cognitieve complexiteit, om de assumptie van wenselijkheid van participatie
gezamenlijk vast te stellen en vervolgens om te bepalen welke vorm van participa-
tie het meest opportuun is. Voortdurende terugkoppeling is van belang om elke
nieuwe stap in het proces te beoordelen op nut en noodzaak. Op die manier
vergroot informatieverstrekking en overleg tussen partijen de kans op een stevige
politieke en bestuurlijke inbedding van een PBA-traject.

In het verlengde van bovenstaande opmerking, willen we stilstaan bij de noodzaak
tot het zorgvuldig afwegen of, en zo ja in welke vorm en in welke mate, partici-
patie als instrument kan worden ingezet. In paragraaf 1.1  is er reeds op gewezen
dat het erop lijkt alsof 'debat moet'. Er lijkt een tendens  te  zijn dat alles interac-
tief moet. Uit eigen ervaring weten we dat bijvoorbeeld een en dezelfde provincie

bezig is met vijf participatietrajecten, nagenoeg met dezelfde doelgroep en met
verwante thema's. Het risico bestaat dat dat leidt tot verwarring en participatie-
moeheid. Het is van belang om telkens kritisch de wenselijkheid en noodzakelijk-
lieid van participatie te bezien: het ontwikkelde conceptueel model kan daarvoor
worden gebruikt. Participatie in beleidsontwikkeling kost veel tijd en energie. Het
moet niet te pas en te onpas worden ingezet. Er moet met beleid voor participatie
worden gekozen: zuinig en alleen bij belangrijke kwesties. En vervolgens moet,
gebruikmakend van 'loops' in het project, elke vorm van participatie zorgvuldig
worden gewogen en vormgegeven. Dus zowel in het voornemen tot participatie
als in het uitvoeren daarvan geldt: participeren met beleid.

8.4.2  (In)flexibiliteit in de uitvoering

Observaties

Er zijn de nodige verschillen geconstateerd in de uitvoering van de beschreven
PBA-trajecten. In drie projecten is sprake geweest van een aanpassing van de

oorspronkelijke projectopzet. In het project Regiovisie Justitie zijn de oorspron-
kelijke doelen aangepast: van een spelsimulatie in een managementtraject naar de
ontwikkeling van een systeemdynamisch diagram. In het project Strategisch-
economische visie Breda zijn minder workshops uitgevoerd dan oorspronkelijk
voorzien en zijn extra consultatierondes ingebouwd.  En in het project Strategische
visit Milieu,  Economie & Ruimte is van stap tot stap bezien welke activiteit het
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meest opportuun zou zijn, gegeven de omstandigheden, en is pas in de loop van
het project duidelijkheid ontstaan over het beoogde eindproduct (c.q. een conve-

nant). Dit suggereert flexibiliteit in de uitvoering, maar achteraf bezien kan
worden geconstateerd dat aanpassingen in de oorspronkelijke opzet eigenlijk
alleen bij het project Strategische visie Milieu & Economie zonder problemen zijn
verlopen. Eigenlijk was alleen in dat project daadwerkelijk sprake van ingebouw-
de of geplande fiexibiliteit.
Veranderende inzichten kunnen leiden tot noodzakelijke veranderingen in de
verdere uitvoering van een project. In de praktijk blijkt vaak dat, als gevolg van
voortschrijdend inzicht, een probleemanalyse wordt genuanceerd of herzien.  Dat
kan zowel worden aangegeven door een opdrachtgever als door een onderzoeks-
team. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, ware het niet dat zowel opdracht-

gever als beleidsanalist vaak 'gevangenen' zijn van de voorgenomen projectopzet.
In de praktijk blijkt in dat soort gevallen dat wanneer de 66n veranderingen
voorstelt, de ander daar niet altijd van is gediend. Dat heeft te maken met

a) weerstand om een, in de ogen van een van de partijen, tijdrovend debat aan te

gaan over een herdefinitie van een probleem en de onderzoeksvraag, b) de on-
voorziene budgettaire gevolgen van een verandering van de opzet en uitvoering en
c) de onvoorziene consequenties voor de planning en doorlooptijd. Afwijken van
vooraf gestelde doelen en beoogde opbrengsten wordt vaak als een zwaktebod

gezien. Wie een dergelijk initiatief ook neemt, het wordt lang niet altijd door de
ander op prijs gesteld. De opdrachtgever verwijt de beleidsanalist onbetrouwbaar-
heid ("jullie hebben ons beloofd dit op deze manier uit te voeren") en de beleids-
analist verwijt de opdrachtgever eigenwijsheid ("dat ze dit nou niet zien"). Wan-
neer het project in een dergelijke starheid blijft gevangen, is de kans erg groot dat
het uiteindelijke resultaat niet tot tevredenheid zal stemmen.

Overigens kalI er sprake zijn van argumenten en overwegingen om onderzoek uit
te voeren die een beleidsanalist moeilijk op het eerste oog kan doorgronden, maar
die in de uitvoering van een project wel degelijk belemmerend kunnen gaan
werken. Van Twist & Edelenbos (1997) onderscheiden een aantal strategische
argumenten voor opdrachtgevers om projecten uit te zetten:

•        Uskas(litnctie: een project kan worden geinitieerd met als doel beleidsproces-
sen te vertragen of zelfs af te stellen,
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•         rationalisatieninctie: een organisatie kan een project laten uitvoeren enkel en
alleen om bevestiging en rechtvaardiging te vinden voor reeds voorgenomen
beleid,

• inkapselingmnctie: projecten worden opgezet waaraan criticasters van
voorgenomen beleid participeren, met als doel de invloed van deze kritiek
te neutraliseren,

.     afschu(#unctie: door een project te laten uitvoeren kan een organisatie de
verantwoordelijkheid voor een bepaald thema tijdelijk uit handen geven:  "er
wordt aan gewerkt",

• buikspreekfunctie: onderzoek kan worden misbruikt om een ander een
objectieve status aan eigen meningen en beleid te laten geven,

•        zondebo«unctie: een organisatie kan een beleidsanalist vragen om de bege-
leiding van een moeizaam beleidsproces op zich te nemen. Als het misgaat,

ligt de zwarte piet bij de beleidsanalist.

Wanneer de beleidsanalist analyses maakt die niet sporen met de, meestal niet

expliciete, strategische overwegingen van de opdrachtgever, kunnen de verhou-

dingen verstoord raken (zie ook KObben & Tromp, 1999). Het risico bestaat dat
het voor veel partijen uiteindelijk schade oplevert:
•     voor deelnemers aan het onderzoek: zij hebben op verzoek tijd en energie

gestoken in het oplossen van andere problemen dan de opdrachtgever heeft

geconlmuniceerd,
•        voor de betreffende opdrachtgever: wellicht  is er sprake  van een kleine

overwinning (c.q. het realiseren van een van de hierboven genoemde strate-
gische doelen),  maar het risico bestaat dat er schade is toegebracht aan de
relaties met het veld,

•    voor de onderzoeker: deze heeft naam en imago (ongebondenheid, weten-

schappelijkheid, et cetera) verbonden aan een project met een verborgen
agenda.

De gesignaleerde risico's van inflexibiliteit en gebrekkige openheid zijn van
toepassing op beleidsonderzoek in het algemeen.  Maar de risico's zijn waarschijn-
lijk nog groter in de uitvoering van PBA-projecten. Wellicht nog meer dan bij
'regulier' toegepast beleidsonderzoek is in PBA-trajecten het perspectief van
anderen (c.q. experts, doelgroepen van beleid, et cetera) van belang. Sterker nog,
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het is karakteristiek voor PBA. Omdat de perceptie van anderen zo belangrijk is,
is het van belang om al vanaf het beginstadium flexibiliteit in te bouwen om zo
voortdurend te kunnen reflecteren op een probleemanalyse, de beoogde doelen en
de voorgenomen uitvoering.

Lessen
De praktijk van het toegepaste onderzoek wijst uit dat opdrachtgevers potenti8le
uitvoerders vaak weinig tijd geven om een offerte te schrijven. Die tijd is vaak
onvoldoende om een eventuele kennisachterstand in te halen. Om de risico's van
tussentijdse herzieningen vanprobleemstelling en onderzoeksvragen te verkleinen,
is het een optie om (vaker dan nu het geval is) een voortraject in te bouwen
waarin, op basis van bijvoorbeeld een aantal interviews of een literatuurstudie,
gekomen wordt tot een gedeeWe probleemanalyse en onderzoeksvraag. Het is aan
te bevelen om in een dergelijk voortraject ook anderen te betrekken. Een dergelij-
ke voorfase is functioneel, met name in het realiseren van gedeelde verantwoorde-

lijkheid voor de probleemanalyse, beoogde doelen en de opzet en uitvoering van
het project.
Een alternatief is om, natuurlijk met wederzijds goedvinden van opdrachtgever en
beleidsanalist, in een offerte de nodige slagen om de arm te houden, zowel wat
betreft de probleemstelling als met betrekking tot de onderzoeksvraag, de opzet
en de beoogde resultaten. Natuurlijk, er moet een en ander worden vastgelegd om
als vertrekpunt te dienen, maar opdrachtgever en beleidsanalist kunnen afspreken
dat in het verloop van het proces aanpassingen aan de orde kunnen zijn. Dat mag
en hoeft niet te leiden tot vrijblijvendheid. Er kunnen kaders worden vastgesteld
waarbinnen een project moet worden uitgevoerd (c.q. planning en budget), maar
ook deze moeten niet als te rigide worden opgevat en gehanteerd.
Een volgend alternatief is om de probleemstelling, onderzoeksvraag en aanpak
weliswaar nauwgezet te formuleren, maar in de offerte een clausule op te nemen
dat een en ander in overleg gewijzigd moet kunnen worden.
In het verlengde van het voorgaande:  er kunnen go-no go momenten worden inge-
bouwd om het opdrachtgever en beleidsanalist mogelijk te maken, in overleg, met
de verdere uitvoering te stoppen.
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8.4.3 De rolverdeling tussen opdrachtgever en beleidsanalist

Observaties
De betrokkenheid van een opdrachtgever en de bereidheid van zowel opdrachtge-
ver als beleidsanalist om meer flexibiliteit te betrachten in de opzet en uitvoering
van een onderzoekstraject hangen mogelijk samen met de aard en,Ainctie van het
onderzoek en de rolverdeling tussen opdrachtgever en beleidsanalist. Om de
verschillende mogelijkheden te verduidelijken gebruiken we hier Maister's positi-
oneringsmatrix voor onderzoeks- en adviesactiviteiten. Hij maakt gebruik van een
medische metafoor.

Klantspecifiek proces. Gestandaardiseerd pro-
Nadruk ligt op ces. Nadruk ligt op

diagnosestelling uitvoering

Psychotherapeut Verpleging
Veel contact met de Complexe problemen. Routine problemen.
klant. Waarde wordt Klant verwacht te wor- Klant wil in een direct Resultaten en
geleverd in directe den betrokken, geadvi- contact worden onder- dienstverlening.
interactie met de klant. seerd en geconsulteerd steund en geadviseerd.

Neurochirurg Apotheek
Weinig contact met de Complexe problemen Routine problemen, die
klant. Deze richt zich met een hoog afbreukri- zonder al te veel consul- Enkel resultaten.
uitsluitend op resultaten sico. Klant zoekt veeleer tatie snel en tegen rela-

expertise dan betrokken- tief lage kosten worden
heid. opgelost.

Nadruk op creativiteit Nadruk op methodologie

Tabel  8.3:   Positioneringsmatrix  (Maister,  1997).

Veel toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek vindt plaats binnen de twee
cellen Apotheek en Ve,pleging. Het eerste is het recht-toe-recht-aan standaardon-
derzoek. Participatieve beleidsanalyse daarentegen veronderstelt een grotere
betrokkenheid bij de klant en kan worden getypeerd als verpleging. Daarnaast kan
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de beleidsanalist ook de rol van psychotherapeut op zich nemen. De therapeut is
expert in het stellen van goede vragen, bijvoorbeeld over de probleemanalyse en
over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van participatie. Er is overigens ook
kritiek mogelijk op de medische metafoor. Het risico bestaat dat de verhouding
dokter-patifbnt als een eenzijdig afhankelijke wordt opgevat. Het is beter te spre-
ken over de patient als partner (iets wat overigens ook al in toenemende mate
gebeurt in de medische wereld).
Het is van belang om niet alleen de dialoog tussen opdrachtgever en beleidsanalist
te optimaliseren, maar ook om daar zoveel mogelijk anderen bij te betrekken,
bijvoorbeeld potentiele participanten (zie ook Prupper,  1999: 38). Er zijn als het
ware meerdere pati8nten, die als partners gezamenlijk de assumptie van de
wenselijkheid van participatie meebespreken.

Het risico bestaat dat opdrachtgevers onderzoeksbureaus te snel zien als een
apotheker en niet als een verpleger, een therapeut of specialist. De behoefte staat
vast en in veel gevallen is het een kwestie van het leveren van wat gevraagd
wordt. Dat kan een gemiste kans zijn. Onderzoekers laten zich overigens ook
vaak in die rol drukken. Daar staat tegenover dat wanneer de onderzoeker zich,
gezien de omstandigheden, onterecht als verpleger of therapeut gaat gedragen de
verhouding met een opdrachtgever verstoord kan raken.

In het verlengde hiervan kan een opmerking worden gemaakt over de aansluiting
van onderzoeksresultaten bij de beleidspraktijk en de daaraan gerelateerde rolver-
deling tussen onderzoeker en beleidsmaker. In deze studie is naar voren gekomen
dat de eindproducten die in de onderzochte projecten door de projectteams zijn
opgeleverd weliswaar redelijk positief werden beoordeeld, maar dat de beleidsma-

tige vertaling van bevindingen niet altijd voldoende was. Een van de opdrachtge-
vers vergoelijkte dat door op te merken dat dat weliswaar vervelend was maar

tegelijkertijd begrijpelijk omdat de taak, rol, functie en het perspectief van be-
leidsanalisten en -onderzoekers nu eenmaal anders is dan die van beleidsmakers.
Ofwel, het is begrijpelijk dat beleidsonderzoekers zich niet volledig kunnen

verplaatsen in de positie van de beleidsmaker. Dat is niet alleen begrijpelijk maar
deels ook onvermijdelijk: het is inherent aan de rolverdeling en de verschillende
perspectieven van beleidsmakers en beleidsanalisten. Het wordt evenwel een

probleem wanneer de wederzijdse verwachtingen niet helder zijn. Beleidsmakers
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venvachten vaak een meer beleidsmatige vertaling van onderzoeksresultaten en
beleidsanalisten streven dat veelal ook na. Maar wanneer de verwachtingen en
ambities niet realistisch zijn, is het risico groot dat dat tot teleurstelling leidt.

Lessen

Het is van belang om bij aanvang van een traject (in elk geval voorlopig) te
bepalen van welke verhouding tussen opdrachtgever en beleidsanalist sprake  is,
ofwel van welke rol- en taakverdeling sprake zal zijn. Het rondenmodel, waarin
verschillende mogelijke rollen worden beschreven (zie hoofdstuk 2), en de hierbo-
ven geschetste positioneringsmatrix kunnen daarbij behulpzaam zijn. Wanneer de

opdrachtgever een uitgesproken behoefte heeft aan met name een informatiever-
strekkende rol van een beleidsanalist, dan moet de onderzoeker zich geen andere
rol aanmeten. Als de beleidsanalist toch wil groeien in een andere rol dan is het
zaak om aanvankelijk vrij meegaand te zijn om vervolgens in de loop van het
proces zoveel respect af te dwingen dat de opdrachtgever de meerwaarde van een
andere rolinvulling gaat inzien. Heeft een opdrachtgever behoefte aan het oordeel
van de beleidsanalist over probleemanalyse dan is het zaak om in de opzet en
uitvoering van het onderzoeksproces de nodige flexibiliteit in te bouwen, zeker
wanneer de beleidsanalist niet op voorhand ill staat is om een kant-en-klare
oplossing te bieden voor een beleidsprobleem.
Het verdient aanbeveling om de verhouding tussen opdrachtgever en beleidsanalist
veeleer te zien als een vorm van samenwerking dan als een formele relatie tussen
twee contractuele partijen. Dat ontneemt overigens de onderzoeker op geen enkele
manier zijn wetenschappelijke verantwoordelijkheid van autonomie.

Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het veld van beleidsonderzoek om

een bijdrage te leveren aan een goede afstemming tussen onderzoek en beleid. Dat
veronderstelt onder meer een herbezinning op de rol van de beleidsonderzoeker.
Het zal niet zelden zijn voorgekomen dat bij gebrek aan overeenstemming tussen

wetenschapper en beleidsmaker de autonomie als verantwoordelijkheid van de
wetenschap is gebruikt (of wellicht misbruikt) om een discussie te beslechten of
te beeindigen. Zo rigide zal het niet vaak meer gebeuren, maar dat impliceert nog
niet dat de onderzoeker reeds over de mogelijkheden en vaardigheden beschikt om
zich beter te kunnen inleven in de wereld en de behoeften van de beleidsmaker.
Die traditie lijkt binnen het organisatieadviesvak beter ontwikkeld. Het toegepaste
onderzoek zou er goed aan doen om bij collega's in die branche te rade te gaan.
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Immers, PBA is een vorm van interventie en in het adviesvak is veel nagedacht
over interventiestijlen en -methodieken (zie bijvoorbeeld De Caluw6 & Vermaak,
1999).

8.4.4  Anticiperen op traagheid

Observaties
De onderzochte projecten hebben alle vier een lange doorlooptijd gehad, in ieder

geval langer dan volgens de oorspronkelijke planning de bedoeling was. Op grond
van de bevindingen komen we tot de conclusie dat deze uitloop in belangrijke
mate inherent is aan panicipatie van derden aan dit soort trajecten.  Het kost tijd
en moeite om deelnemers aan te schrijven, uit te nodigen en een of enkele data te
reserveren voor strategische bijeenkomsten. Het kost tijd wanneer tussentijds
belangrijke bevindingen of tussenresultaten moeten worden voorgelegd aan

politiek en/of bestuurlijk verantwoordelijken. Het kost tijd om resultaten meer
beleidsmatig te vertalen om ze geschikt te maken voor uiteindelijke besluitvor-

ming.

Lessen

Traagheid lijkt inherent aan participatie. Dit is een extra argument om zorgvuldig
in een debat tussen opdrachtgever, beleidsanalist en eventueel anderen, de afwe-
ging te maken of participatie opportuun is. Nogmaals: participeer met beleid.
Zowel opdrachtgever als beleidsanalist kunnen zich aan het begin van een derge-
lijk traject nadrukkelijk rekenschap geven van de waarschijnlijkheid dat de voor-

gestane beleidsontwikkeling langer zal duren dan voorzien, zelfs wanneer men
daar al rekening mee houdt.

8.5 Epiloog

Met deze studie heb ik een bijdrage willen leveren aan het vergroten van het
inzicht in de mogelijkheden van participatieve beleidsanalyse ten behoeve van het
ontwikkelen van beleid en strategie. Ik heb dat gedaan door een conceptueel
model en, op basis daarvan, een onderzoeksdesign te ontwikkelen aan de hand
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waarvan de empirische cyclus is doorlopen. Op grond van deze studie zijn nog
steeds geen harde uitspraken te doen over a) onder welke omstandigheden PBA

het meest succesvol zal zijn en over b) welke factoren het succes van PBA verkla-
ren. Het onderzoek heeft wel geleid tot a) een aantal inzichten die samenhangen
met een aantal noodzakelijke randvoorwaarden om PBA tot een succes te maken

en b) een zekere hierarchie in het 'verklarend vermogen' van onafhankelijke
variabelen. Naar aanleiding van de bevindingen is een aantal lessen geformuleerd
in antwoord op de vragen 'wanneer participatie?' en 'hoe dat vorm te geven?'.
Het belangrijkste antwoord op de eerste vraag luidt: kies met beleid voor partici-
patie. Participatie moet niet worden gezien als een panacee voor alle mogelijke
beleidsproblemen. Op grond van theoretische overwegingen en in nauw overleg
met de opdrachtgever en, indien mogelijk, met potentiele participanten moet
worden bezien of participatie opportuun is. En ten aanzien van de vormgeving
van PBA hebben we geconcludeerd dat ook hiervoor geldt dat goed overleg met
opdrachtgever en potenti8le participanten van groter belang is dan de uiteindelijke
keuze voor een specifieke methode: geefmet beleid vorm atm panicipatie.
Onder de beperkingen van kleine aantallen (cases en respondenten) en van retro-

spectief onderzoek, heeft deze studie een boog van onderzoek opgeleverd, die
anderen, in aangepaste vorm, kunnen herhalen. Wanneer op die manier en op
grond van dezelfde variabelen een grote hoeveelheid projecten wordt onderzocht,
biedt dat de kans om te komen tot een databank waarin resultaten van een grote
verscheidenheid aan projecten kunnen worden opgenomen, om zo uiteindelijk
nneer harde uitspraken te kunnen formuleren over verklaringen voor succesvolle

PBA.

Het doel van deze studie was niet om detailinzichten en -resultaten van zeer veel
deelonderzoek te verzamelen en te integreren tot een overzicht. Ook mijn studie
heeft geleid  tot het aandragen  van een stukje  van de grote puzzel.  Dat doel  was
ook het enige dat paste bij mijn rol als toegepast onderzoeker. Ik heb me opge-
steld als de reflective practitioner en heb vanuit dat perspectief informatie en
inzichten aangedragen die van belang kunnen zijn bij het verder doordenken van

participatie in beleids- en strategieontwikkeling. Die reflectie impliceert voortdu-
rend nadenken en het laten rijpen van veronderstellingen en van inzichten. In die
zin heeft de studie ook mij veranderd en gerijpt. Ik ben tot de slotsom gekomen
dat echte reflectie in de beroepspraktijk moeilijk, bijna onmogelijk is. Voor het
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verrichten van deze studie en het schrijven van dit boek heb ik in de afgelopen
drie jaar bijna honderd dagen in een klooster doorgebracht. Reflectie bleek pas
echt mogelijk op een zekere fysieke en mentale afstand van de praktijk. Als gast
leef je weliswaar niet als een echte monnik maar een regelmatig verblijf in een
klooster blijkt, in ieder geval voor mij, een belangrijke en wellicht zelfs noodza-

kelijke voorwaarde te zijn om te kunnen reflecteren op de praktijk.
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Summary

Introduction and purpose
In recent years, policy makers have felt an increasing need for innovative, interac-
tive, participatory methods of policy support. A characteristic that these methods
have in common is that multiform groups of stakeholders are involved in the
analysis and development of policy. These methods are known by various names,
such as communicative, participatory, or interactive policy analysis.
The aims of this study are scientific and social. Scientific because it wants to
make a contribution in searching explanations for the success of trajectories of
participatory policy analysis (PPA) and iIl designing research for that goal. The
aim is social because insight in the relation between the design of PPA-trajectories
and effectivity should lead to better decision-making and, consequently, to better
decisions.
From various disciplines, attempts are being made to formulate an answer to these
questions regarding the  'when' and  'how' of participatory policy development.  It

is recognized or affirmed by researchers in administrative and policy studies that

policy processes must be seen as political processes in which negotiations take
place about interests. However, when the design of policy is at stake, the social
structuring of design processes can be looked upon as a 'forgotten' dimension.
During  the last decade, new policy-analytical methods have increasingly  been

developed and used which are especially applicable in interactive trajectories.
There is a gap between policy scientists on the one hand, and those who develop
and apply participatory policy-analytical instruments on the other.  Many of those
who develop instruments do not even look upon themselves as policy scientists,
the effect of which is a poor integration of administrative knowledge and concepts
in interactive policy-analytical instruments.  This  book  aims to contribute  to  a
more systematic study of the applications of panicipatory policy analysis
(PPA).On account of the increasing use of participatory methods,  it is important
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to pay attention to this from a scientific perspective. So far only little explanatory-
empirical research has been carried out to the effectivity of this kind of applica-
tions.  It is of major importance to the further development of theory also to carry
out broad testable research based on large scale data-collection in order to come
to more systematic formulations about the effectivity of PPA.  To be able to carry
out this kind of effectivity research a conceptual model is needed in order to
describe and analyse PPA-trajectories.  In this study that kind of model has been

developed and considered whether it is researchable. This has been done by using
the conceptual model in four case studies in describing and analyzing the four
PPA-trajectories. Based on a comparative analysis of these cases we have been

looking for answers on questions about the effectivity of these PPA-trajectories
and  for the explanatory value  of the model.   On the basis  of this research  a)  the
model has been partially adjusted and further specified in order to optimize future
research on the effectivity of PPA-trajectories and b) a number of conclusions
have been formulated about the effectivity of PPA-trajectories.

A conceptual model
This study builds on Geurts & Mayer's (1996) work, which formulates the outline
of a conceptual model that can be used to design and evaluate PPA trajectories.
The model presupposes a number of causal relations, but certainly cannot be
looked upon as a fully-fledged theory. For this study, the conceptual model has
been further elaborated: it has been made more specifically applicable to PPA
trajectories and been complemented by insights from administrative and policy
sciences on the one hand, and policy analysis on the other. An important comple-
ment to the model is derived from Smits' (1995) approach of contingent steering.
This approach presents a perspective and a manner of analysis allowing one to
determine whether participation is expedient and if so, which form of it is called
for.

The adaptation of the model constitutes another step in the further development of
a  testable and verifiable theory  on the effectivity  of PPA. There  is  now the first
outline of a causal model and a plan of analysis as a multivariate explanatory
model. By means  o f it, relations and contingencies were investigated which  may
offer explanations   for the (in)effectivity   of  PPA.    On the basis   of this causal

model, a number of hypotheses have been formulated about the effectivity of PPA
trajectories.
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Cases
The project Recreatie 2020 ('Recreation 2020') was a contribution to a debate
within and outside of the Ministry of Agriculture, Nature Management and
Fisheries about the future of recreation policy. On the basis of a) a strategic
analysis of trends and developments in recreation, and b) a number of interactive
meetings with representatives of relevant parties in the field of recreation, four
scenarios were developed. These were included in a report, which was subse-

quently translated into a more policy-orientated and popular publication, which
formed the input for a debate with citizens, civil servants, local councils, etc.

In the project Regiovisie Justitie ('Regional vision Justice'), a number of possible
perspectives on regionalization were developed on the basis of a) various inter-
views, and b) three strategic workshops with representatives oforganizations from
the judicial field. The project led to a system-dynamic diagram in which these

perspectives are presented. The diagram is accompanied by an explanatory note.

In the project Strategische visie Milieu, Economie & Ruimte ('Strategic vision
Environment, Economy and Town and Space'), a strategic debate was prepared
and implemented between the Province of North-Brabant, the Bmbantse Milieu
Federatie ('Brabant Environment Federation'), and the Sociaal Economisch

Overlegorgaan ('Socio-economic Consultation Body'). The project team made a
contribution  to the methodical and process-related support  of the debate.  In  a
number of strategic meetings (plenary, bilateral, etc.), a strategy table was

developed charting a number of crucial decisions with respect to, for example,
business sites, use of space, corridors, traffic and transport. On the basis of this,
a strategic agenda was formulated, which eventually resulted in a covenant that

was signed by all the parties concerned.

In the project Strategisch-economische visie Breda ('Strategic-economic vision
Breda'), the project team formulated, on the basis of an analysis of strengths and

weaknesses, and various in-depth interviews, a number of possible scenarios or
visions with respect to the economic development of the city of Breda. In a
strategic workshop with relevant parties from the Breda economy, these scenarios

were discussed and verified, and one of the scenarios was opted for.
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Findings
On the basis of this study, it can be concluded that, in three of the four PPA
trajectories that were investigated, the aims were (more or less) realized, so that
the projects may be considered successful. The project Recreatie 20201ed eventu-
ally to a shift in recreation policy in the direction of the urban environment, one
of the results being that the ministry received a proportion of the funds earmarked
for the Grote Stedenbeleid ('big cities policy'). The project played an important
role in this. Although the results of the project Regiovisie Justitie were discussed
by the board of directors of the Department, little has subsequently been done
with them. The project Strategische visie  Milieu,  Economie  &  Ruimte has eventu-
ally led to the signing of a covenant. According to the respondents, the methodical
and process-orientated support by the project team contributed to the structuring
of the debate between the parties involved. The final document of the project
Strategisch-economische visie Breda was translated into a version facilitating
policy-making.  This was submitted  to the Breda city council, which formally
confirmed the choice made.

On the basis of the research, it still is not possible to say anything conclusive
about a) under what circumstances  PPA  will be successful,  and  b) what factors
explain the success of PPA . The research did, however, lead to a) insights related
to a number of preconditions necessary for the successful application of PPA, and
b) a certain hierarchy in the 'explanatory power' of independent variables. To
start with the latter:  we have concluded a) that there is a better chance of a PPA
trajectory being considered successful if an adequate context analysis has been

made; if, on the basis of this, an adequate panicipation strategy is chosen;  if both
the final produa and the supervision and suppon by the project team are first-
rate, and b) that, although the quality of the procedures followed, the arrange-

ment chosen, and the methods and techniques employed are important precondi-
tions,  they  are less decisive in determining the eventual success  of a PPA trajec-
tory. From this, we have drawn the conclusion that the instrumental setup and
design of PPA trajectories are apparently less important, and that it does not
really make sense to attempt to create a multidimensional matrix showing what
instrument or what method should be used to solve what problem in what situa-
tion.  What the findings seem to suggest is that the success of a PPA trajectory is
determined rather by the clarity of the presentation of a problem, by the context
of the problem, and by the creative and professional way in which the policy
analyst applies methods and techniques tailored to the problem, and, in his capa-
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city as supervisor, derives lessons and insights from the participants' contribu-
tions.

The following conclusions have been formulated about the value and
researchability of the developed conceptual model. The model and the research
design turn out not to be fit to register the dynamics of a PPA-trajectory. The
model offers to few possibilities to adequately describe changing perceptions
aboutthe problem, fne context, choice of strategy andthe design of aPPA-trajec-
tory.  Besides that the model is not clear enough about what exactly is meant with
a number of variables. For example, the model is not outspoken in exactly which

design parameters should be described: those of the interactive strategic meeting,
the PPA-trajectory as a whole or even of the follow up trajectory. Furthermore it
has been stated that a number of crucial variables have not been examined struc-

turally.  It  concerns  the  political  and  administrative  embeddedness  of  a  PPA-
trajectory,   and  the   coordination   between   client,   project   team  and   (Potential)

participants. In addition the study points out that retrospective research is prob-
lematic in the translation of summary real-life information in terms of the concep-
mal model (for example the variables based on which a participation strategy can
be  chosen  and the different  kind of participation strategies).   This  is a marginal
comment on the empirical validation possibilities of the theory.  To a large extent
the judgement on the effectivity of PPA-trajectories and the different components
of those trajectories is based on the opinions of participants. It is open for discus-
sion whether respondents had sufficient overview and insight to be able to ade-
quately judge all distinguished variables. Possibly to some extent there has been
some response-set. Finally the comment has been made that the effectivity ob-
served might have been caused by factors or activities that took place outside the

context of the PPA-trajectories.

With respect to the preconditions necessary for the success of PPA trajectories,
the research results show that the following aspects are important:
1.      a good political and administrative embeddedness of the PPA trajectory;
2.   flexibility in the implementation; arrangements must be made to make it

possible, during the project, to revise the problem analysis and, conse-

quently, the projects's aims, design and implementation;
3. clear agreements about the assignment of roles between those commissioning

and those carrying out the PPA, and, in line with this, the nature of the final

product;
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4. realistic expectations about the duration of the PPA trajectories, since these
tend to take a long time.

The above has resulted in a number of recommendations in answer to the ques-
tions 'When participation?' and 'How to design PPA trajectories?'. The concep-
tual model, especially the contingent model of steering,  can help to determine
under what conditions it is expedient to opt for participation. However, a number
of critical remarks have been made both about the contingent model of steering
and about the instrumental use of this kind of model. In combination with the
observation that PPA trajectories can be complex and time-consuming, this leads
to the recommendation: Be politic when opting forpanicipation.  On the basis of
the findings, a number of insights have been formulated about the design of PPA,
but here, too, we must stress that good consultation about the design (with those
commissioning it, and if necessary with third parties) is more important than the
final decision to adopt a specific method: Be politic in designing paniapation.

Finally
The aim of this study was to make a contribution to a deeper insight into the
possibilities of participation in policy and strategy. Although this study   was
limited to a small number of cases and respondents, and in addition was retrospec-
tive in nature, it has yielded a research profile that may be repeated, in adapted
form, by others.  If in the same way and on the basis of the same variables, a large
number of projects are investigated, a databank may be created in which the
results of a great variety of projects can be included, so that it will eventually be
possible to formulate conclusive statements about explanations for successful PPA

trajectories.
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Samenvatting

Inleiding en doel
In de afgelopen jaren is bij beleidsmakers de behoefte naar vernieuwende, interac-
tieve, participatieve methoden van beleidsondersteuning toegenomen. Een geza-

menlijke karakteristiek  van deze methoden  is dat pluriforme groepen van
' stake-

holders' worden betrokken  in de analyse en ontwikkeling van beleid.   Deze
methoden staan onder verschillen(ie namen bekend, zoals communicatieve,
participatieve of interactieve beleidsanalyse.
Het doel van deze studie is wetenschappelijk en maatschappelijk van aard. Weten-

schappelijk omdat het een bijdrage wil leveren aan het zoeken van verklaringen
voor het succes van PBA-trajecten en het ontwerpen van onderzoek voor dat doel.

De doelstelling is maatschappelijk omdat inzicht in de relatie tussen ontwerp van
PBA-trajecten en effectiviteit uiteindelijk moet leiden tot betere besluitvorming en
betere besluiten.
Vanuit verschillende disciplines wordt gepoogd een antwoord te formuleren op
deze vragen naar het 'wanneer' en 'hoe' van participatieve beleidsontwikkeling,
namelijk vanuit de bestuurs- en beleidswetenschappen en vanuit de beleidsanalyse.
Vanuit de bestuurs- en beleidswetenschappen is er de erkenning of bevestiging dat
beleidsprocessen moeten worden gezien als politieke processen waarin onderhan-
deld wordt over belangen. Echter, wanneer het gaat over het ontwerpen van
beleid, dan kan de sociale structurering van ontwerpprocessen als een 'vergeten'
dimensie worden beschouwd. Vanuit de beleidsanalyse zijn in het laatste decen-
nium in toenemende mate nieuwe beleidsanalytische methoden ontwikkeld en

gebruikt, die met name toepasbaar zijn in interactieve trajecten. Er is sprake van
een kloof tussen beleidswetenschappers enerzijds en ontwikkelaars en toepassers
van participatieve beleidsanalytische instrumenten anderzijds. Veel ontwikkelaars
van instrumenten beschouwen zich niet eens als beleidswetenschappers en dat uit
zich onder meer in de magere integratie van bestuurskundige kennis en concepten
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in interactieve beleidsanalytische instrumenten. Deze studie is een bijdrage aan
een meer systematische bestudering van toepassingen van panicipatieve beleids-
analyse (PBA).   Vanwege  het  toenemend  gebruik  van participatieve  methoden  is
het van belang om hier vanuit wetenschappelijk perspectief aandacht aan te schen-

ken. Er is nog maar weinig verklarend-empirisch onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van dit soort toepassingen. Voor de verdere theorievorming is het van
groot belang om ook uitgebreid toetsend onderzoek uit te voeren om zo, op basis
van grootschalige dataverzameling, te komen tot meer wetmatige formuleringen
over de effectiviteit van PBA. Om dit soort effectiviteitsonderzoek te kunnen
uitvoeren is een conceptueel model nodig om participatietrajecten te kunnen
beschrijven en te analyseren. In deze studie is een dergelijk model ontwikkeld en
bezien of het onderzoekbaar en toetsbaar is. Dit is gedaan door het conceptueel
model in vier casestudies te gebruiken in het beschrijven en analyseren van
evenzoveel PBA-trajecten. Aan de hand van de vergelijkende analyse van deze
cases is gezocht naar antwoorden op vragen naar effectiviteit van onderzochte
PBA-trajecten en naar de verklarende waarde van het model. Op grond van het
onderzoek is a) het model op onderdelen aangepast en nader gespecificeerd om
toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van PBA-trajecten te optimaliseren en
is b) een aantal conclusies geformuleerd over de effectiviteit van PBA-trajecten.

Een conceptueel model
In deze studie is voortgebouwd op het werk van Geurts & Mayer (1996) die een
aanzet hebben geformuleerd voor een conceptueel model, aan de hand waarvan
evaluatie-onderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd. Het model veronderstelt
een aantal causale relaties maar er is nog geen sprake van een uitgewerkte theorie.
Ten  behoeve  van deze studie  is het conceptueel model verder ontwikkeld.  Het  is
verbijzonderd naar PBA-trajecten in de publieke sector en het is aangevuld met
inzichten uit de bestuurs- en beleidswetenschappen enerzijds en de beleidsanalyse
anderzijds. Een belangrijke aanvulling op het model is ontleend aan de benadering
van contingente sturing van Smits (1995). Deze benadering biedt een manier van
kijken en analyseren op grond waarvan kan worden bepaald of participatie oppor-
tuun is en zo ja, welke vorm dan het meest voor de hand ligt.
Met het aangepaste model is een volgende stap gezet in het verder ontwikkelen en
het onderzoekbaar en verifieerbaar maken van een theorie over de effectiviteit van
PBA.   Er   is een aanzet gegeven  voor een causaal model   en   voor een analyse-
schema als multivariaat verklaringsmodel. Aan de hand daarvan zijn verbanden
en contingenties onderzocht, die mogelijk verklaringen bieden voor (in)effectivi-
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teit van PBA. Op grond van dit causaal model is een aantal hypothesen geformu-
leerd over de effectiviteit van PBA-trajecten.

Cases
Het project Recreatie 2020 was een bijdrage aan een debat binnen en buiten het
ministerie  van  LNV  over de toekomst  van het Recreatiebeleid. Op basis  van

a) een strategische analyse van trends en ontwikkelingen ten aanzien van recreatie

en b) een aantal interactieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers van relevante

partijen op het veld van recreatie, is een viertal scenario's ontwikkeld. Deze zijn
neergelegd in een rapport, dat de opdrachtgever vervolgens heeft vertaald in een

meer beleidsmatige en populaire uitgave. Dit vormde de input voor een debat met

burgers, ambtenaren, gemeenten, et cetera.

In het project Regiovisie Justitie is aan de hand van a) diverse interviews en b) een
drietal strategische workshops met vertegenwoordigers van organisaties uit de
justitiele keten een aantal mogelijke perspectieven ontwikkeld op regionalisering.
Het project heeft geleid tot een systeemdynamisch diagram waarin deze perspec-
tieven zijn verbeeld. Het diagram is vergezeld gegaan van een begeleidende
notitie.

In het project Strategische visie Milieu, Economie en Ruimte is een strategisch
debat voorbereid en uitgevoerd tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse

Milieufederatie (BMF) en het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant

(SEOB). Het projectteam heeft een bijdrage geleverd   aan de methodische   en

procesmatige ondersteuning van het debat. In een aantal strategische bijeenkom-
sten (plenair, bilateraal, et cetera) is een strategietabel ontwikkeld aan de hand
waarvan consensus en dissensus ten aanzien van een aantal cruciale beslissingen

(b.v. over bedrijventerreinen, ruimtegebruik, corridors, verkeer en vervoer) in
kaart zijn gebracht. Vervolgens is op grond hiervan een strategische agenda

geformuleerd, die uiteindelijk is verwoord in een convenant. Dit convenant is
door alle betrokken partijen ondertekend.

In het project Strategisch-economische visie Breda heeft een projectteam aan de
hand van een sterkte-zwakte-analyse en diverse diepte-interviews een aantal

mogelijke scenario's c.q. visies geformuleerd op de economische ontwikkeling
van de gemeente Breda. In een strategische workshop met relevante partijen uit
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de Bredase economie zijn deze scenario's besproken en geverifieerd. Tijdens deze
strategische bijeenkomst is een voorkeur uitgesproken voor een van de scenario' s.

Bevindingen
Op grond van deze studie kan worden vastgesteld dat in drie van de vier onder-
zochte PBA-trajecten de beoogde doelen (min of meer) zijn gerealiseerd en
daarmee als succesvol mogen worden beoordeeld. Het project Recreatie 2020
heeft uiteindelijk geleid tot een inhoudelijke verschuiving in het recreatiebeleid
naar de stedelijke omgeving. Het resultaat was onder meer dat het ministerie kon
delen in gelden die waren vrijgemaakt in het kader van het Grote Stedenbeleid.
Het project heeft daarin een belangrijke functie vervuld. De resultaten van het
project Regiovisie Justitie zijn weliswaar besproken in de directieraad van het
departement maar nadien is er weinig merkbaars meer gedaan met de uitkomsten

van het project. Het project Strategische visie Milieu, Economie & Ruimte heeft

uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een convenant. Volgens de responden-
ten heeft de methodische en procesmatige ondersteuning van het projectteam een
bijdrage geleverd aan het structureren van het debat tussen de betrokken partijen.
Het einddocument van het project Strategisch-economische visie Breda is vertaald
in een meer beleidsmatige versie. Deze is voorgelegd aan de gemeenteraad van
Breda, die de gemaakte keuze formeel heeft bevestigd.

Op grond van het onderzoek zijn nog steeds geen harde uitspraken te doen over

a) onder welke omstandigheden PBA het meest succesvol zal zijn en over
b) welke factoren het succes van PBA verklaren. Het onderzoek heeft wel geleid
tot a) inzichten die samenhangen met een aantal noodzakelijke randvoorwaarden
om  PBA  tot een succes te maken  en  b) een zekere hierarchie  in  het ' verklarend

vermogen' van onafhankelijke variabelen. Om met dat laatste te beginnen: we
hebben geconcludeerd dat a) de kans dat een PBA-traject als succesvol wordt
beoordeeld, groter is wanneer een adequate contextanalyse is uitgevoerd, op
grond daarvan voor eenpassende participatiestrategie is gekozen, de kwaliteit van
het eindproduct hoog is en de begeleiding en ondersteuning door het projectteam
kwalitatief goed zijn en dat b) de kwaliteit van de gehanteerde procedures, het
gekozen arrangement en de gebruikte methoden en technieken weliswaar belang-

rijke randvoorwaarden, maar minder het uiteindelijke succes van een PBA-traject
bepalen. Naar aanleiding hiervan is de conclusie getrokken dat de instrumentele

inrichting en vormgeving van PBA-trajecten er blijkbaar minder toe doet en dat
het niet bijzonder zinvol is om te streven naar een multidimensionele matrix
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waaruit is af te lezen welk instrument of welke methode bij welke probleem en in
welke situatie moet worden toegepast. Het succes van een PBA-traject, zo lijken
de bevindingen te suggereren, zit 'm veel meer in de duidelijkheid over het

probleem, de context waarbinnen het probleem zich afspeelt en de wijze waarop
de beleidsanalist op een creatieve en ambachtelijke manier methoden en technie-
ken op maat toepast, en als begeleider lessen en inzichten destilleert uit hetgeen

participanten inbrengen.

Over de waarde en de onderzoekbaarheid van het ontwikkelde conceptueel zijn de
volgende conclusies geformuleerd. Het conceptueel model en het onderzoeks-
design blijken niet helemaal toegerust om de dynamiek van een PBA-traject te

registreren. Het biedt onvoldoende mogelijkheden om veranderende opvattingen
over probleemperceptie, context,  strategiekeuze en ontwerp van een PBA-traject
adequaat te kunnen beschrijven en analyseren. Daarnaast maakt het conceptueel

model onvoldoende duidelijk wat met een aantal variabelen precies wordt be-
doeld.   Zo  laat het model bijvoorbeeld  nog  te  veel  in het midden welke ontwerp-

parameters precies moeten worden beschreven: die van interactieve strategische

bijeenkomsten, het gehele PBA-traject of ook het vervolgtraject. Vervolgens is
geconstateerd dat een aantal cruciale variabelen niet structureel is onderzocht. Het
betreft de politieke en bestuurlijke inbedding van een PBA-traject en de afstem-
ming tussen opdrachtgever, projectteam en (potentiale) participanten. Verder

wijst de studie uit dat retrospectief onderzoek problemen oplevert wanneer sum-

miere informatie uit de praktijk moet worden vertaald in termen van het model

(bijvoorbeeld de variabelen op grond waarvan voor een participatiestrategie kan
worden gekozen en de verschillende typen van participatiestrategieen). Het is een
kanttekening bij de empirische validatiemogelijkheden van de theorie. De beoor-

deling van de effectiviteit van PBA-trajecten en de verschillende componenten van
die trajecten is in belangrijke mate gebaseerd op oordelen van participanten. Het

is de vraag of respondenten voldoende overzicht en inzicht hadden om ten aanzien

van alle onderscheiden variabelen een adequaat oordeel uit te kunnen spreken. Er
is mogelijk ook sprake geweest van enige mate van response-set. Tot slot is de
kanttekening geplaatst dat de waargenomen effectiviteit mogelijk (mede) is be-
paald door factoren c.q. activiteiten die zich hebben afgespeeld buiten de context

van de onderzochte PBA-trajecten.
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Ten aanzien van de noodzakelijke randvoorwaarden om PBA-trajecten succesvol
te laten zijn, is op grond van het onderzoek geconstateerd dat het van belang is
om te zorgen voor:
1.        een goede politieke en bestuurlijke inbedding van het PBA-traject;
2.      flexibiliteit in de uitvoering: er moeten voorzieningen worden getroffen om

tijdens projecten de probleemanalyse en, daaraan gekoppeld, de beoogde
doelen en projectopzet en -uitvoering te kunnen herzien;

3. goede afspraken over rolverdeling tussen opdrachtgever en uitvoerder en,  in
het verlengde daarvan, over de aard van het eindproduct;

4. realistische verwachtingen over de looptijd van PBA-trajecten omdat deze
over het algemeen lang duren.

Naar aanleiding hiervan is een aantal lessen geformuleerd in antwoord op de
vragen 'wanneer panicipatie 7'  en    '/zoe  dat  vorm te geven.7'. Het conceptueel
model, en dan met name het contingente model van sturing, kan behulpzaam zijn
in het vaststellen in welke omstandigheden het opportuun is om voor participatie
te kiezen. Er is evenwel een aantal kanttekeningen gezet bij het contingente model

van sturing en bij het instrumenteel gebruik van dit soort modellen. Dat leidt, in
combinatie met de vaststelling dat participatietrajecten complex en langdurig
kunnen zijn,  tot de aanbeveling:  kies met beleid voor panicipatie. Op grond  van

de bevindingen is een aantal inzichten geformuleerd over de vormgeving van
PBA,  maar ook hiervoor geldt bovenal dat goed overleg over de vormgeving (met
opdrachtgever en zo nodig met derden) van groter belang is dan de uiteindelijke
keuze  voor een specifieke methode: geefmet beleid panicipatie  vorm.

Tot slot
Het doel van deze studie was het leveren van een bijdrage aan het vergroten van
het  inzicht in de mogelijkheden van participatie in beleid en strategie. Onder de
beperkingen van kleine aantallen (cases en respondenten) en van retrospectief
onderzoek, heeft deze studie een boog van onderzoek opgeleverd die anderen, in
aangepaste vorm, kunnen herhalen. Wanneer op die manier en op grond van
dezelfde variabelen een grote hoeveelheid projecten wordt onderzocht, biedt dat
de kans om te komen tot een databank waarin resultaten van een grote verschei-

denheid aan projecten kunnen worden opgenomen, om zo uiteindelijk meer harde
uitspraken te kunnen formuleren over verklaringen voor succesvolle  PBA.
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Bijlage 1

CHECKLIST "BESCIIRIJVING CONTEXTANALYSE"

1. Algemene contextkarakteristieken
Wat wordt in de contextanalyse van het te analyseren PBA-traject gemeld over:
• algemeen maatschappelijke en politieke waarden en normen inzake de

beleidskwestie,
•      binnen het beleidsveld bestaande tradities, normen, waarden en formele en

informele spelregels die golden bij interacties binnen het beleidsveld,
•        de directe omgeving van de leden van de doelgroep, en het belang van deze

directe omgeving ten aanzien van de beleidskwestie?

2. Specifieke contextkarakteristieken: proces- en netwerkkenmerken

2a Complexiteit doelgroep
Wat wordt in de contextanalyse gemeld over:
•     de omvang van de doelgroep? Bestond deze uit 66n kleine, den grote, veel

kleine of veel grote organisaties?
• externe pluriformiteit: hoe groot waren de verschillen tussen de leden van de

doelgroep in termen van organisatiestructuur en cultuur? In welke mate
streefden de leden van de doelgroep dezelfde of parallelle doeleinden na?
Hoe intensief was de communicatie tussen de leden van de doelgroep en hoe
hoog was de organisatiegraad?

• interne pluriformiteit: hoe coherent was de organisatiestructuur en cultuur
van de individuele leden van de doelgroep?

• intrinsieke dynamiek: hoe groot was de veranderlijkheid van de doelgroep
(zonder gerichte interventies)?

• reflexieve dynamiek: hoe was het reactievermogen van de doelgroep op een
gerichte interventie?
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2b Relatie doelgroep - sturende actor
Wat wordt in de contextanalyse gemeld over:
•       de machtsverhouding tussen sturende actoren en te sturen actoren (in termen

van bezit, kennis, bevoegdheden, gezag, prestige of geweldsmiddelen)?
•    de mate waarin de sturende en de te sturen actoren in het realiseren van

individuele of gezamenlijke doelstellingen afhankelijk van elkaar waren (in
termen van kennis, fysieke hulpbronnen of machtsmiddelen)?

•       de reputatie van de sturende actor? Wat was het beeld van de sturende actor
als zodanig (gezag)? Wat was het beeld van de verlangde gedragsverande-
ring? Wat was het beeld van de aard van de prikkel?

•       de mate van (geformaliseerde) interactie tussen sturende actor en doelgroep?
•    de mate waarin de doelgroep open is en ontvankelijk voor prikkels van

buitenaf? In welke mate filtert de doelgroep externe signalen voor de eigen
organisatie?

2c Autonome gedragswaarschijnlijkheid doelgroep
Wat wordt in de contextanalyse gemeld over:
•     het belang voor de doelgroep van door de initiator gewenst gedrag?
•      de mate waarin het gewenste gedrag is gelegitimeerd door de doelgroep?
•     de mogelijkheden voor de doelgroep om het gewenste gedrag te vertonen?

3. Inhoudelijke contextkarakteristieken
Aan de hand van de complexiteitdimensies worden de inhoudelijke karakteris-
tieken van de beleidskwestie en de betreffende context nader ontleed en geanaly-
seerd.
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cognitief
diversiteit Uit hoeveel elementen bestond het probleem?

controversiteit Welke waarden en normen heersten er en wat voor een
invloed hadden die op de probleemdefinitie?

onzekerheid In hoeverre werd de context van het probleem door
onzekerheid bepaald?

legitimiteit Hoe toegankelijk was informatie en kennis voor niet-
experts en buitenstaanders?

dynamiek Hoe snel veranderden kennis, probleemdefinities en
oplossingen?

fragmentatie                             Hoe was de kennis verspreid over de diverse relevante
disciplines?

onderlinge afhankelijkheid Wat was de aard van de relaties tussen de verschillende
beleidsvelden c.q. -sectoren. Is er sprake van relaties
met voortdurende feedback?
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Bijlage 2

BRIEF AAN RESPONDENTEN

Ministerie van Justitie
Drs. B.G.M. Geerdink
Hoofd Bureau Secretaris Generaal
Postbus 20301
5000 EH  DEN HAAG

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer datum

gh/rvdv/077/bop 9 0046 013-466 2536 22 januari 1999
secretariaat: 013-466 2172

onderwerp

Geachte heer Geerdink,

Ongeveer twee jaar geleden hebt u een bijdrage geleverd aan het project "Regiovisie Justitie"  dat
de vakgroep Beleids- en Organisatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant, het
IVA Tilburg en Twijnstra Gudde hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie,
stafbureau Coordinatie Management Development.

Zoals u zich wellicht kunt herinneren ben ik mede verantwoordelijk geweest voor de opzet en
uitvoering van de workshops. In de afgelopen jaren heb ik diverse van dit soort projecten
uitgevoerd. Beroepshalve ben ik natuurlijk benieuwd naar de effecten van deze projecten. Daar
komt bij dat ik, met een aantal van deze projecten als cases, een proefschrift aan het schrijven
ben met als thema de effectiviteit van participatieve beleidsontwikkeling. Ik ben benieuwd hoe
u de effecten of gevolgen van dit project inschat of beoordeelt, geruime tijd na afronding van het
project.

Om daar meer zicht op te krijgen zou ik u graag willen (laten) interviewen. Het interview zal

ongeveer een uur in beslag nemen. Binnenkort zal u worden gebeld door Willem-Jan Kemmeren.
Hij zal u vragen of u aan mijn verzoek tegemoet witt komen. Ik zou het bijzonder op prijs
stellen.

Hebt u voordien vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

IVA TILBURG

Gerton Heyne
Projectleider/Hoofd sectie Beleid, Organisatie & Personeel
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Bijlage 3

LIJST VAN RESPONDENTEN

Recreatie 2020
Eerste ronde
G.  van Wakeren Senior Recreatiebeleid, Directie Noord West, ministerie

van LNV
T. de Vries CoOrdinator Strategie en kennis, Directie Groene

Ruimte, ministerie van LNV
G. van der Sar Senior Beleidsmedewerker, Directie Zuid, ministerie

van LNV
C.  van Ommen Dienst Sport en Recreatie, gemeente Utrecht

Tweede ronde
G. van der Sar Zie boven
T.  de Vries Zie boven
M.  van den Heuvel Katholieke Universiteit Brabant
G. Weernekes Raad voor het Landelijk Gebied

Regiovisie Justitie
J.A.L. Brada Kantongerecht, Amsterdam

S. Eschen Management Development, Ministerie van Justitie

B.G.M. Geerdink Bureau Secretaris Generaal, Ministerie van Justitie
P. Hagenaars Regiopolitie Gelderland Zuid, rayon West
S. Buist Paleis van Justitie, Amsterdam
dhr. Swierstra Ministerie van Justitie

Strategische visie Milieu, Economie en Ruimte
A. Meulepas Provincie Noord-Brabant
M.  van Weel Provincie Noord-Brabant
I. Verhoeven Provincie Noord-Brabant
P. Beijer Brabantse Milieufederatie (BMF)
J. Naaijkens Brabantse Milieufederatie (BMF)
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L.  Th. Bartels Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)
L. Dubbeldam Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)

Strategisch-economische visie Breda
W. Voeten Gemeente Breda
C.  van Fessem BZW
M van der Westerlaken ETIN
P. Nijskens REWIN
C.  De Jonge RBA
C. Budding Gemeente Breda
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Bijlage 4,.,

CHECKLIST *OOI# DE, ItiTFRYI «,,.

A.     Inleiding" 1,0

In 1996 hebl,en de K*tkoliflic ppiveThit, it Br,bant,(KUB) eijhetl A:Tilburghet
projeot Regieyi#e uttgo'qsrd il op .Racht.yan 119£ Mipisterie yan J titie. In het
project 4 gekofil vof}r,oen aanpak Wpar,Il lf,Ilp,#,,FP,orgalipa#es lis actief zijn
binnen bot ve41,van Justi#c, p,drp,kkqlijkzijn  frokkq, pij ket i k,qi, brmlgen
van mogelijkel,v,ormen varl Tegiopali=ring.Pp ¥ht liggep*_4qda«le is dat deze
aanpakide kanq, pp, succesvql 1*leidiaanzipnliik yergmpt;  ' e Ifpmen dat wel
pa »ip«# B of,ligeragief,1'«lewfg,m,wi ,k Al#I z   ,
In het kadeT  van kET  progr,mm4 ¥90(  fundamenteel,91'flgzock pillen  IFUB en
IVA deze gedach.W.tosts,entpat ketekept,44 We zop][81 eaT 891  fl*woord op de
vraag:.."Leidt participatipe bele*on»*Wing 1«lleter,beleid?",com die vmag
te kunnen be,ntwoordenis. 49,1 yrageplijst c.fl. checklist ontwikkeld met behulp

waarvan wo alle releva*, Mormatie *Wlne 1 1:erz ele,

In deze vragenlijst,willen we aandachi besteden aap:,    ,

•      , de  wijze  wpaKOP. thet  beleid¥problfem.bij  de  panvang van,h,4 project  is

geformuleerd (Blok P);

•         de mate waarin de bepogd  cffe*n en™qltatpll #jn Ipreila « de vmag in
hoeverre dat samenhangt metde wijze waarop ket proje«i  PRgezet (Blok
CD;

•        overige, niet voomiene effecten van hef project (Blok D).

1                 Bijgesloten  is de checklist zoals die  is  gebruiki bij  het project Regiovisie Justitie.
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1. Naam respondent:
2.         Functie:

3.        Bijdrage aan het project:

B.   Context- en probleemanalyse

4.       Het project 'Regionalisering' is gestart naar aanleiding van een probleem dat
geconstateerd of ervaren is door het Ministerie van Justitie. Bij aanvang van
het project is dat probleem verder geanalyseerd. Mede naar aanleiding van
die analyse is bepaald op welke wijze het project precies zou worden opge-
zet.  Voor de evaluatie van het project is het van belang om te bezien of deze
analyse juist is geweest.

Kunt u aangeven of, naar uw mening, de toentertijd ge,naakte analyse juist
is geweest. Het gaat er dus met om hoe de situatie op dit moment is, maar
of de  analyse  uit  het  najaar  van   1996  juist  was.

C.       Resultaten en effecten

Bij   aanvang   van het project   is een aantal doelstellingen geformuleerd.    Deze
hadden betrekking op het product, het gebruik van de resultaten en de impact van
het project op het beleidsprogramma. We willen graag weten in welke mate deze
doelstellingen zijn gerealiseerd.

5a.  Een van de doelstellingen van het project was het verheideren van het
niemve  besturings-  en  organisatieconcept  voor Justitie.

Kunt  u  aangeven  of dit  gerealiseerd  is ?

Bedenkt u daarbij onder andere:
-       of de aangedragen ideeen nieuw en waardevol zijn;
-     of het product de ideeen en denkbeelden van de participanten

weergeeft;
-        of het product de goede vorm heeft;
-            of het product praktisch bruikbaar  is.
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5b.   Kum u aangeven in welke mate dit doel is gerealiseerd?

helemaal niet volledig
gerealiseerd gerealiseerd

0         +        ++

5c. Een tweede doelstelling   was het versterken   van het draagvlak   voor   dit

concept.

Kunt  u  aangeven  of dit   gerealiseerd  is?

Bedenkt u daarbij onder andere:

-       of de aangedragen ideetn nieuw en waardevol zijn;
-     of het product de ideeen en denkbeelden van de participanten

weergeeft;
-       of het product de goede vorm heeft;
-         of het product praktisch bruikbaar is.

Sd.    Kunt u aangeven in welke mate dit doel is gerealiseerd?

helemaal niet volledig
gerealiseerd gerealiseerd

--          -           0          +         ++

5e. Een derde doelstelling was het leren van elkaar (o.a. kennis nemen van
andere  werkterreinen van Justitie,  ontkokering).

Kunt  u  aangeven of dit  gerealiseerd is?

Bedenkt u daarbij onder andere:
-       of de aangedragen ideean nieuw en waardevol zijn;
-      of het product de ideeEn en denkbeelden van de participanten

weergeeft;
-        of het product de goede vorm heeft;
-       of het product praktisch bruikbaar is.
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5f.    Kum u aangeven in welke mate dit doel is gerealiseerd?

helemaal niet volledig
gerealiseerd gerealiseerd

- -                     -                       0                       +                    ++

5g.     We willen graag weten op welke wijze en in welke mate dit eindoordeel  te
maken heeft met de voorbereiding op het project (c.q. de context-analyse) en
de uitvoering van het project (c.q. de ontwerpbeslissingen die zijn geno-
men). Hoe oordeelt u over deze onderdelen van het project?

Sh.   Zijn er nog andere zaken die uw eindoordeel over het product c.q. de rap-
ponage bepaten?

D Overige effecten

6.      Zijn er volgens u nog andere niet voorziene ejIecten van het project Regiona-
lisering ?
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Bijlage 5

TOELICHTING STRATEGIE- OF BELEIDSTABEL

In een beleidstabel zijn te onderscheiden: beslispunten, opties, doelen en beleids-

strategieen.

beslispunten: de elementen van een beleidsstrategie ten aanzien
waarvan keuzen kunnen worden gemaakt
(zie de strategietabel in bijlage 10: beslispunten daar

zijn bijvoorbeeld 'rol in de keren' en 'duuname ont-
wikkelingsfasen").

opties alternatieve oplossingen bij een beslispunt
(opties bij het beslispunt 'rot in de keten' zijn 'veel
regievestigingen', 'productie in Brabant' en 'regie en
productie  in  Brabant").

doelen: het ambitieniveau ten aanzien van wat moet worden
bereikt in de beleidsstrategie
(in de strategietabel in bijlage 10 zijn deze niet ver-
woord, maar als doelen zouden kunnen zijn geformu-
leerd: 'Groen Brabant' of 'Een economisch sterk Bra-
bant).

beleidsstrategie: een consistente combinatie van opties voor verschillen-

de beslispunten met het oog op een bepaald doel.
(vanuit bepaalde doelstellingen wordt bij elk van de
onderscheiden beslispunten een keuze voor een optie
gemaakt. Op die manier ontstaat een pad door de
tabel: de beleidsstrategie).

243



244



Bijlage 6

TABEL ALS CHECKLIST VOOR HET IN KAART BRENGEN VAN HET PROJECTONTWERP

Arrangement Procedures

Positie Aard Participanten Groepskarakteristieken Vorm van Tijd/- vertegen- Ruimte
Type Expertise Omvang Samen- Relatieve woordiging

stelling verschillen

expertpanel verantwoor- informatie- informatie- < 10 kennis en synchroon

delijk voor uitwisseling inbreng expertise
institutio- gesloten formeel advies- ontwikkeling
neel orgaan beleid experts belangen- informatie- 10-20 homogeen groot belangenver- asynchroon

maximalise- ontvangst tegenwoor-
ad hoc open informeel klankbord- voor imple- leken ring

diging

groep mentatie 20-50 heterogeen klein

beleid consensus- beslissings-

burgerfo- bereiking bevoegdheid
rum doelgroep > 50

van beleid

Formeel Methoden Begeleiding Onder-
product .lcuilltig

Agnda Facilitator

samenwer- scenario- open sturend

king workshops

nieuw beleidstabel volgend

gedrag

scenario's spelsimula-
tie

strategie- gesloten proces

(tabel) publiek
debat inhoudelijk

rapport
'Science

convenant courts'

alliantie

E
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Bijlage 7

DEELNEMERS AAN PROJECTEN

Deelnemers aan de workshops in het kader van het project Recreatie 2020

P. Post Ministerie van Landbouw, Natuur & Visserij
L. Douw Landbouw Economisch Instituut

W. Aarnink Ministerie van Landbouw, Natuur & Visserij
C.  van Ommen Gemeente Utrecht
G.  van Wakeren Ministerie van Landbouw, Natuur & Visserij
A.  van Hooff Burgers Zoo
A. Helmens Ministerie van Landbouw, Natuur & Visserij
L.  van de Berg Staring Centrum
M. Connotte NOC*NSF
M. Goossen Staring Centrum
D. Koops Recron
G. Kornmann ANWB
H. Kromhout Nederlands Centrum voor Vrijetijdsvraagstukken
H. Croon Staring Centrum
T. de Vries Ministerie van Landbouw, Natuur & Visserij
J.  de Zeeuw Provincie Zuid-Holland
F.  van der Ven Landelijke Contactraad
F. Jansen AVN, Stichting Toerisme en Recreatie

Deelnemers aan de workshops in het kader van het project Regiovisie Justitie

Mevr. Van Tiel Officier van Jusitie, Den Bosch
H. Weeda Politie Noord-Holland Noord
dhr. Veringmeijer Regiopolitie Haaglanden
J. Brada Kantongerecht Amsterdam
E. Langehorst Officier van Justitie, Arnhem
T. Claessens Rechtbank Den Haag
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J. Schipper Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
S. Buist '

Jusititie-in-de-buurt', Amhem
H. Meijer Landelijk bureau OM
M. Rientjes Parket Arnhem
R. Kurvers Parket Arnhem
B. Geerdink Bureau Secretaris Generaal, Ministerie van Justitie
M. Veldhuizen Bestuurseenheid, Ministerie van Justitie
G. Kliefink Regiopolitie, Gelderland-Zuid

Deelnemers aan de strategische workshop Strategische visie Milieu, Economie &
Ruimte

P. Beyer Brabantse Milieu Federatie (BMF)
J. Naaijkens Brabantse Milieu Federatie (BMF)
L. Bartels Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)
L. Dubbeldam Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)
A. Dekker SEOB, namens FNV
G.   van Os SEOB, namens MHP
H. Oderkerk SEOB, namens BZW
J.  van de Vall SEOB, namens MKB Brabant
W. Boon SEOB, namens de samenwerkende Kamer van Koop-

handel Midden- en West-Brabant
W. Huijbregts Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
L. Verheijen Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
M.   van Weel Provincie Noord-Brabant
A. Meulepas Provincie Noord-Brabant
A. Mari8n Provincie Noord-Brabant
J. Verhoeven Provincie Noord-Brabant
P. Hordijk Provincie Noord-Brabant
J. v.d. Stoep Provincie Noord-Brabant

W. Hafkamp Erasmus Universiteit Rotterdam
R. Pranger IVA Tilburg
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Deelneniers aan de strategische workshop in het project Strategisch Economische
visie Breda

J. Bijleveld NHTV
C.  Van Fessem BZW
R.J.M. Grothauzen KMA
J. Hamers Kamer van Koophandel Midden- en West-Brabant
C.L.E de Jonge RBA Midden- en West-Brabant
W.  van Kempen Gemeente Oosterhout
C. Meijs MGB
H. Naaykens HBO West-Brabant
P. Nijskens REWIN
A. Overeem BIC

F. Rondagh Provincie Noord-Brabant
W. Voeten Gemeente Etten-Leur
A.J. Weitenberg N.V. BOM
M.  van der Westerlaken      ETIN
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Bijlage 8

SCENARIO'S RECREATIE 2020
De Houseparty De Candlelightparty De Familiedag Het Buurtfeest

Economische Marktmechanisme sturend Duurzaamheid en Welvaart en welzijn. Ecologische modernise-
ontwikkeling principe Schaalvergroting, flexibiliteit. Ecologische Marktgerichte econo- ring. Ondernemen niet

weinig midden-.en modernisering, klein- mie. Sterk EG- ten koste van natuur en
kleinbedrijf, mondiale con- schaligheid, verband. Sterk midden- milieu. Duurzame pro-
Currentiestrijd. dienstverlening, en kleinbedruf. Collec- ductie doel op zich. Geen
Flexibilisering van arbeids- milieuvriendelijk tieve verzorgings- streven naar hogere pro-
contracten en -tijden. transport en biologische arrangementen. Relatief ductie, maar naar

landbouw. Flexibele weinig flexibele ar- voorziening in behoef-
arbeidstijden. beidstijden. ten. Hoge investeringen

in milieuvriendelijke
technologie. Regionaal
georienteerd midden- en
kleinbedrijf. Biolo-
gische landbouw. Gevaar
voor economische stagna-
tie.

Vrijetijd en Footloose en individueel. Differentiatie in groene Collectief en materialis- Collectief en natuurlijk.
Recreatie Internationaal karakter, het leefstijlen. Kleinschalig tisch. Nadruk op solida- Terugdringen internatio-

reizen is wezenlijk onder- groen individualisme, riteit en gemeenschaps- nale dimensie van
deel van het bestian. Wo- spiritualiteit. Vermogen zin. Grote vraag naar sociaal-cultureel leven.
ning ook belangrijke vrije- en kopen groene gebie- consumptie-goederen. Veel aandacht voor direc-
tijdsplek en is voorzien van   den voor extensieve re- Gemeenschappelijk rit- te leefomgeving. Milieu-
hoogwaardige technolo- creatie. Nederland is me van vrije-tijdsactivi- bewust huishouden,
gie. Openluchtrecreatie in ecologisch vakantie- teiten. Teamsporten tijdsintensief, is vrije-
recreatiegebieden of land. Lange-afstands- populair. tijdsbesteding op zichzelf
attractieparken. Natuurlijke wandel- en fietspaden. openluchtrecreatie in geworden.
omgeving in Nederland, Kleinschalige dure en leefomgeving, attractie- Nederland is ecoland by
vooral in private natuurge- eenvoudige pensions, parken of recreatiepar- uitstek. Grote natuurge-
bieden. Frequent natuurbe- kampeerboerderijen. ken. Spelletjes via bieden en ecoboerde-
zoek aan buitenland. multimediasystemen rUen zijn recreatieve

thuis. trekpleisters. Kamperen
bij de boer, kleinschalig
en eenvoudig.

De Openbare Steden en infrastructuur. Gevarieerd en bereik- Functioneel en geculti- Rem op beweging.
Ruirnte Nederland is stedelijke del- baar groen. Sterke stede- veerd. Uitgestrekte ste- Vermindering automobi-

ta van Europa. Alleen aan lijke groenstructuur. delijke agglomeraties. liteit op grote afstand.
randen van steden groene Nadruk op ontwikke- Ruime huizen met tuin Veel fietsvervoer en col-
recreatiezones. Veel infra- lingsfuncties stedelijk voor gezinnen. lectief vervoer. Regiona-
structuur, weg, railverbin- groen. Ruim opgezette Verstedelijkt platte- le knooppunten als eco-
dingen en vliegvelden. nieuwbouwwijken. Sterk   land. Hier en daar nomische en bestuurs-
Geen Ecologische openbaar vervoer. Auto- groen in de stad, maar centra. Scherpe scheiding
hoofdstructuur meer. rijden is duur, collectief     geen 'groenbeleid'. rode en groene functies.

autobezit, versterking Versterking infrastruc- Relatief veel grondge-
Ecologische tuur. Minder land- bruik door de biologische
hoofdstructuur met ge- bouwgrond. Natuur is landbouw. Recreatieve
bruiksnatuur; nieuwe schaars. groene routestructuren

buitenplaatsen en land- door  het land. Uitbrei-
goederen. ding van de Ecologische

hoofdstructuur.

Vrijetijdsloka- Het multifunctioneel Het gespecialiseerde Het attractiepark Het gemeenschapscen-
tie recreatiecentrum. natuur- of recreatiepark trum voor

natuurbeleving.

Rol van Overheid op afstand. Zorgt Sturende en actieve rol Overheid regisseert en Overheid heeft actieve
overheid voor randvoorwaarden, ten aanzien van recrea- faciliteert, maar blijft rol in recreatiebeleid en

stimuleert particuliere initi- tie, natuurontwikkeling meestal op afstand. De natuurontwikkeling.
atieven en wil sociale en en natuurbeheer, veelal maatschappelijke orga- Waakt voor te ver-
ruimtelijke segregatie in samenwerking met nisaties spelen een grote gaande individualisering
voorkomen. Lokale andere organisaties. rol in de planning van en komt op voor milieu
overheid relatief sterk. recreatie. en natuur. Op zoek naar

publiek-private samen-
werking.
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Bijlage 9

PERSPECTIEVEN OP REGIONALISERING JUSTITIE

Burgergerichte visie (trefwoorden: netwerkdenken en wijkgerichtheid)
Volgens deze visie helpt regionalisering vooral bij het vergroten c.q. verbeteren
van de dienstverlening ten behoeve van de afnemers van justitiediensten. Voor
wat betreft de beheersing van het logistieke proces (van opsporing tot en met
executie) geldt dat justitie permanent (24 uur per dag) voor de burger - in de vorm
van persoonlijke contacten - bereikbaar dient te zijn.
De selectie van casussen (in de zin van zaken die door 66n van de justitie-onder-
delen moeten worden behandeld) vindt primair op basis van het geografische
gebied plaats, uitgaande van de gedachte dat dit het beste past bij de belevingswe-
reld van de burger (en dat is het wijkgericht denken).De politiefunctionaris (in de
wijk) lijkt de meest aangewezen persoon te zijn voor het selecteren van casussen.
Deze staat namelijk het dichtst bij de burger en kan direct bepalen welke zaken
moeten worden aangepakt. Indien besloten wordt dat een casus door justitie (en
politie) moet worden behandeld, dan heeft de burger (dader, slachtoffer, et cetera)
behoefte aan een casemanager die hem of haar begeleidt bij de behandeling door
het gehele justitiele traject.
Inzake het gebruik van informatietechnologie geldt dat voor de gehele justitiele
keten geopteerd dient te worden voor 66n uniform bestand, waarvan de basis op

het regionale niveau moet komen te liggen. Deze regionale bestanden kennen

overigens wel koppelingsmogelijkheden met andere regionale bestanden.

Opsporing, vervolging en hulpverlening (aan het slachtoffer) kan het beste op
elkaar worden afgestemd door de afzonderlijke politie- en justitieonderdelen (met
behoud van autonomie) op 66n plek te huisvesten. Het geografische niveau dat
hiervoor in aanmerking komt is het niveau van de wijk of de buurt. Immers dit
niveau staat het dichtst bij de burger. Logischerwijs geldt dan ook dat voor een
betere afstemming van opsporing, vervolging en hulpverlening op de andere

onderdelen van de justitiele keten (berechting en executie) de berechting in de
wijk dient te geschieden (bij voorkeur in hetzelfde gebouw als waar de onderdelen
van opsporing, vervolging en hulpverlening zijn gehuisvest).
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Ten aanzien van het vergroten van de samenhang tussen verschillende vormen van
executie (geldboetes, taakstraffen, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, et
cetera) zou gestreefd moeten worden naar een intensievere samenwerking van de

actoren die bij de executie betrokken zijn (OM, CJIB, reclassering, gevangenis-
wezen, et cetera). Hetzelfde geldt voor het afstemmen van executie op
(maatschappelijke) hulpverlening. Voor de reintegratie van een gedetineerde is het
wenselijk dat een intermediaire functionaris wordt ingeschakeld om de overgang
van een penitentiaire inrichting naar de maatschappij te ondersteunen (door
bijvoorbeeld te bemiddelen  met  een  GSD  en een woningbouwvereniging).

Business-unit gedachte (trefwoorden: autonomie en optinialisering werkproces-
sen)

De visie volgens welke regionalisering vooral de kans biedt om de bereikbaarheid
van de justitiele dienstverlening en het verhogen van de kwaliteit te vergroten, is
analoog aan het concept van de business-unit. Het accent van deze business-

unitgedachte ligt op het streven naar een zo goed mogelijk functionerende proces-
gang van justitieproducten door het justitiale traject. Bij optimalisering van
werkprocessen is het van belang dat in het begin van het traject op een adequate
wijze de selectie van casussen wordt verricht. Dit kan het beste geschieden door
een parketsecretaris die op het politiebureau te werk is gesteld. Hij of zij kan
immers zeer goed bepalen welke casussen een justitieel vervolgtraject dienen te
krijgen (en welke niet). Om een totaaloverzicht op het gehele logistieke proces te
behouden is de toepassing van een 'elektronische case-manager' onontbeerlijk
(workflowmanagement). Verder is het zinvol om de bestanden van de actoren,
werkzaam in het justitiale traject, zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen.
Teneinde een betere afstemming tussen opsporing, vervolging en hulpverlening te
realiseren wordt vanuit de business-unitgedachte het lokaliseren van de afzonder-
lijke justitieonderdelen op 66n fysieke plek (met behoud van autonomie) als de
meest aangewezen oplossing gezien. Het geografische niveau waarop dit zou
moeten plaatsvinden is het niveau van de arrondissementen. Dit vanwege het feit
dat de meeste onderdelen van justitie zijn afgestemd op dit geografische indelings-
criterium (denk aan Gerechten, OM, Reclassering en Raad voor de Kinderbe-
scherming). Hetzelfde geldt voor de afstemming tussen opsporing, vervolging en
hulpverlening op de vervolgfasen (berechting en executie). Zo dient de berechting
in hetzelfde gebouw als de opsporings-, vervolgings- en hulpverleningsinstanties
te worden gehuisvest. Het arrondissementsniveau is hierbij ook weer het meest
voor de hand liggende geografische indelingscriterium.
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Het optimaliseren van werkprocessen heeft eveneens consequenties voor de
samenhang tussen verschillende executievormen. Om deze samenhang te vergro-
ten moet op arrondissementsniveau onder andere zichtbaar zijn welke executieca-

paciteit (in de zin van celruimte of mogelijkheden voor plaatsing van verdachten

voor de uitvoering van taakstraffen) landelijk aanwezig is. Gedacht wordt aan 66n

centraal plaatsingssysteem. Wanneer sprake is van de inschakeling van (maat-
schappelijke en sociale) hulpverlening, als uitvloeisel van de executie, dan geldt
idealiter dat de maatschappelijke en sociale instellingen waarmee justitieonderde-
len te maken kunnen krijgen in 66n en hetzelfde gebouw worden gehuisvest.

Ketendenken (trefwoorden: efficientie, effectiviteit en integratie)

Het uitgangspunt in het ketendenken is dat regionalisering er voor kan zorgen dat

alle justitieonderdelen op een zodanige wijze functioneren dat zo effectief en
efficient mogelijk casussen kunnen worden afgedaan. Vandaar dat veel aandacht

dient te worden besteed aan de manier waarop de selectie van casussen dient te
geschieden. Dit kan op basis van het type zaak (zwaar, eenvoudig en sepot) het

beste door een politiefunctionaris of door een combinatie van politiefunctionaris
en een medewerker van het openbaar ministerie worden uitgevoerd en wel op het
politiebureau.  Voor de bereikbaarheid  en de beschikbaarheid  van de justiti8le
dienstverlening hoeft justitie (in persoon) niet 24 uur bereikbaar te zijn. Elektro-
nische hulpmiddelen (waaronder een elektronisch loket) kunnen er namelijk ook
voor zorgen dat de bereikbaarheid voor de burger gewaarborgd wordt.

Uitgaande van het ketendenken geldt dat de informatievoorziening het meest

optimaal geregeld is, indien er 66n uniform bestand komt dat door alle onderdelen

van de justitiele keten kan worden benut. Voor het vergroten van de afstemming
tussen de verschillende onderdelen van de justitiele keten lijkt een organisatori-

sche integratie onontbeerlijk. In tegenstelling tot de andere visies, waarin een

duidelijke voorkeur bestaat om samenwerking of integratie op 66n specifiek
niveau te laten plaatsvinden (lokaal, arrondissement, regio) wordt  in deze visie

voor elke schakel in de justiti8le keten telkens opnieuw naar het meest voor de

hand liggende niveau voor integratie gezocht; bijvoorbeeld op landelijk niveau

(koppeling bestanden), districtsniveau (relatie opsporing, vervolging en hulpverle-

ning) en/of op wijkniveau (relatie berechting enerzijds en opsporing e.d. ander-

zijds). Welk niveau het meest  voor  de  hand  ligt, is afhankelijk   van  het  uit   te

voeren onderdeel van het primaire proces.
Net als opsporing, vervolging en berechting is ook de optimalisering van de
executie het meest gediend met een organisatorische mtegratie van alle executie-
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onderdelen. Ook de maatschappelijke en sociale hulpverlening functioneert beter
bij een organisatorische integratie.

Centrale sturingswens (tr€fwoorden: infologisch)
Deze visie ziet regionalisering vooral als functioneel voor een daadkrachtige,
heldere en flexibele besturing van de regio door de centrale gezagsdragers. Voor
wat betreft de bereikbaarheid en de beschikbaarheid geldt dat deze ten opzichte
van de huidige situatie moeten worden verbeterd. De selectie van casussen dient
op basis van het onderscheid tussen 'bulk en brandzaken' te geschieden. Selec-
teurs hierbij zijn zowel politiefunctionarissen alsmede medewerkers van het
openbaar ministerie die op het politiebureau deze selectie uitvoeren op basis van
heldere centrale aanwijzingen. Casussen kunnen het best door het justitiele traject
worden geleid door gebruik te maken van een elektronische casemanager (elektro-
nisch dossier, workflowmanagement). Ten aanzien  van de inrichting  van  de
informatievoorziening geldt het principe van de zelfsturende regio. Dat wil zeggen
dat geintegreerde bestanden op regionaal niveau aan de verschillende onderdelen
van justitie beschikbaar moeten worden gesteld. De afstemming tussen opsporing,
vervolging en hulpverlening kan vanuit de centrale-sturingswens het beste worden
gerealiseerd door een organisatorische integratie, waarbij regionale justitiekanto-
ren worden gecreterd. Voor het afstemmen van opsporing en vervolging op
berechting hoeft echter niet per se gebruik te worden gemaakt van de mogelijk-
heid van een organisatorische integratie. Door inschakeling van informatie-
technologie kan een afstemming tussen berechting en opsporing en vervolging
eveneens worden gewaarborgd.
Inzake verschillende vormen van executie wordt een integratie van de verschillen-
de executieonderdelen als de meest aangewezen weg gezien. Dit geldt ook voor
de afstemming tussen maatschappelijke en sociale hulpverlening en executie.  Deze
lijkt het beste te functioneren, waIlneer maatschappelijke en sociale instellingen
worden samengevoegd met onderdelen van executie.
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Bijlage 10

STRATEGIETABEL MILIEU, ECONOMIE EN RUIMTE

Thema: Industrie

Rol in de keten Duurzame Instrumenten en    Sectoren en Ontwikketingen
productie- maatregeten prodxten
Ontwikketings-
fasen (prioriteiten) (prioriteiten) {prioriteiten)

Veel regievesti- Strategisch Vergunning op Nieuwe produc- Dematerialisatie,
gingen: milieumanage- hoofdzaken en ten: minder miniaturisering,
research- en ment: milieu als als borging, grondstoffen, introductie
hoofdkantoren strategiebepalend handhaving energie en afval micro-elektro-
in Brabant en element; milieu nica

productie in de als onderdeel van Nieuwe product-
rest van de identiteit Stimulerend dienstcombina-
wereld instrumenta- ties

rium: proef- Preventie, her-
projecten e.d. Milieubedrijvig- gebruik, recy-

heid cling duurzame
Groene marke- Heffingen op gebruiksgoede-
ting en ketenma- grondstoffen, ren

nagement afval en energie Micro-elektroni-
Productie in ca voor informa-
Brabant Gezamenlilke tie, communica-

fondsen voor tie en bestu- Duurzame pro-
Eco-efficient onderzoek naar ringselementen ductontwikke-
produceren duurzame, con- ling

currerende
oplossingen Nieuwe materia-

Reageren op len, nieuwe
Regie en overheidsmaatre- Communicatief: technieken,
productie in gelen en publieke duurzaamheids- nieuwe combi- Milieutechnolo-
Brabant opinie keurmerk voor naties gische ontwikke-

consumer ling per sector:

goods Flexibiliseren
'

in-proces'-

van de productie benadering
Afspraken,
convenanten
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Thema: Wonen en werken, natuur en recreatie

Opperviakever- Steden Buitens*bid Kwaliteit natuur     Vermipperingideting 2020                                                                            hkaties
(wensbeeld,

Stedelijk gebied Compacte stad: Kleine dorpen Meer soorten- Grote woeste
(woningbouw) concentratie, blijven klein rijkdom, intrin- gebieden in
Nu: 8%. herstructurering sieke waarde is Brabant

en intensivering belangrijk, niet
Infrastructuur alles is voor
Nu: 4%. Kleine dorpen iedereen toe- Ecologische

worden een rij gankelijk hoofdstructuur
Bedrijventerrei- Niet sterk ge- van kleine ste- realiseren:
nen concentreerd, den (nederzet- Natuur en land- Beekdalen,
Nu: 2%. verweving van tingenpatroon) schap zijn het- Noord-Zuid-cor-

stad en land zelfde ridors, kwelge-
Agrarisch (rafelige randen) bieden, et cete-
gebied Recreatiebele- ra.

Nu:  64 % ving van natuur
Mengeling van staat centraal, in

Natuur, bos en Volledige vesti- kleine dorpen, principe is alles Huidige ver-
water gingsvrijheid kleine steden en toegankelijk deling is prima
Nu: 19%. tussenvormen

Gedifferentieer-
Recreatie en de natuur: niet Natuur/prettig
overig toegankelijke landschap op 10
Nu: 3%. gebieden en minuten afstand

recreatienatuur
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Thema: Bedrijventerreinen

Areaai L.ekatiel*uze   · Aantal A4rd bedrii- Grand- Beheer
tarreitten Penterretnen uitgitte

'
Op maat' (Verfijning) Beperkt aan- Alleen nog Gemeentelij- Gemeenten

groeiklassen-   tal (10-12) nieuwe ke autonomie
methodiek grootschalige duurzame

terreinen bedrijventer-
'Op maat' Segmentering reinen (vgl. Regionale
met regionaal A16/A17) besluitvor- Bedrijfsleven
een Clustering ming

strategische per bedrij- Regionale
voorraad venterrein bedrijventer- Zeker deel

(agro, reinen duurzame Aansturing Vereniging

chemie, bedrijventer- door samen- met participa-
Ruim begro- elektro, et reinen, rest werkende tie van
ten: hogere cetera) of traditioneel gemeenten, bedrijven,
groeicijfers andersoortige      Veel: elk provincie en gemeenten
en een alge- clustering dorp zijn bedrijfsleven
meen grotere eigen terrein- op provinci-

strategische Vrije vesti- tje Traditionele aal niveau
voorraad ging nieuwe

bedrijven-
terreinen
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Thema: Vervoer

Permilen- Perjoltenver- Corridor:t Voorzieningen Toni,Vatieve ont-
vervocr: regie voer: innovmle- goederenverpoer wikkelirigen

ve Poorzitmill·
gen (prioriteren)

(prioritertin) (prigiritewrl)

Behoeftebepa- Lightrail of Corridors ge- Verschuiving Reductie lege
ling en uitvoe- metro tussen koppeld aan van modalitei- kilometers
ring centraal: Brabantse ker- transportsector, ten,  minder
Brabants ver- nen en bedrij- nadruk op we- weg, meer water
voerbedrijf venterreinen gen, zichtloka- en spoor Capaciteitsbege-

ties, et cetera leiding en -ma-
Deelauto, hoge- Alle modalitei- nagement, doel-
snelheidsfietspa- ten benutten, groepstroken,

Behoeftebepa- den, carpoolen, Corridors als traditionele en inhaalverboden
ling centraal, VVC, et cetera. efficiente bedrij- andere modali-
uitvoering door venterreinen, teiten
de markt Ketensysteem: multimodaal Ontwikkelen
(licenties) instappen voor ontsloten, rond- Multimodale infrastructuur

de deur, geinte- om grote steden knooppunten van schone
greerd gebruik ontwikkelen energiedragers
van meerdere (waterstof,
vormen (vraag- Corridors multi- warmte, elektri-

Volledige gericht) modaal ontslo- Huidige knoop- citeit)
marktwerking ten, regionale punten in we-
en privatisering bedrijventerrei- gennet

Automatische nen, niet per se (versneld) Zuinigere en

voertuigggelei- bij grote steden oplossen lichtere vracht-

ding auto's

Buistransport
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Bijlage 11

RESULTATEN EN TUSSENRESULTATEN PROJECT
"STRATEGISCH-ECONOMISCHE VISIE BREDA"

1. Resultaat sterkte-zwakte analyse

Sterkten Z w. tkt,=11 Kansen Bedre Iiingen

• Gediversifieerde • GrtH,II,LhaliziheId • Vernieuwend •  U,Ihnud,ng van de
economische qm  en prl,LESIn- bouwbeleid in een V,Icke m[raidruc-
structuur: du•.trle stedelijk milieu luur

-
agro- #      Ne#411£, E  W ettie

, • Geplande uitbrei- .  DPI'lilli·.l 1111;:tiwe

business/vgm; lege,tht=Id,im I„ IU,e dingen fysieke in- coricurrenleri (061
- metaal; Illig uiduitrle frastructuur Europ.1,  Azle i
-  groothandel en .   Negillet ni'graic- • Verzorgende •  Pusille .igr:hullinti:

logistiek; saldi, Indu!,Int- functies ,enwall
- zakelijke . ,\Lhlerbll IkndC • Nieuwe vormen . Arhlerh1110'Liidc

dienstverlening; PLD van transport newerl-vurnung
- verzorgende •  Gtbrt_l a,-111 1Ir.11,- • Milieubewuste •    Onden, Ilsdanb,41

functies. glub nl.111.121-101 01 stad, duurzaamheid (Invu|Juende algv
• Exportgerichtheid M li.B • Grensregio i,Itmd tip du & r.11'M

(met name vgm en •    011,bret en  A.ut erri • Schaalvergroting • Onvold„ende profi
chemie) TLgloprofiel i o, ir gemeente Itring i an de :,lud

•   Innovatieve en \Vt•,1-Brah.inl •   Segmentering be- •  Te I,emig vE,e,ip
kennisintensieve . Rwil,legihtl-l be" drijventerreinen mvulling R.ha.it•.e
dienstverleners Linntnlcrn-Inin (hoogwaardig munle

• Strategische ligging • Gl-brel ,i.in uilsira kantorenpark) •  Weinig ksluurlili,e
tussen Zuidvleugel 'Ing 4,11 di 51,1110Gfi- ,,dinent\'erl lilit lillI-
Randstad en Ant- Inl,alie nen de regin \VL',1-
werpen /Brus- •  Getti din=Lle Brabail
seUGent "p, 1, In·el binding .  11<br<A alin ullslrd

•   Goed woon- en mcI  Ann tmen en ling van de
leefklimaat lIt rt,.h I LIMillns|111,1|le

• Gespecialiseerde .  Ec,mnn,irh prc .le- •   Weinig Legnicnlalic
positie binnen n.n Iltldl 11,1 *1Ll,ltr- brdrilvenierremen
West-Brabant 1, i trl*unent

•   Veel oprichtingen •   Wt,nig be-lut,IlliLe
van bedrijven gmenwitr| ing bin

• Economische ncilden=21,1
performance .  fier.|opit r;ourd
bedrijfsleven Zwd- 6·etbittding

•   Lokale en regionale
inbedding zakelijke
dienstverlening
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2.  Succes- en faalfactoren van het scenario 'Breda Dienstencentrum'

Breda zakelijk dienstencentrum

Succesfaaoren Faaifactoren
e Excentrisch gelegen zakelijk centrum boven-     e   Verpauperingsscenario. Breda is liet Luik van

op de tunnelbak van de HSL, vergelijkbaar Ncderland geworden: tc dichtgebouwd. te
met A 'dam Zuidoost of Lille. ved wegen, te vee! infrastructurele investe-

e   IT-netwerk met 100% garantie op zakelijk ringen waardoor ·deze niet mcer financierbaar
contact. zijn. Aangezien dienstverieners met name iii

e Gratis hoogwaardig openbaar vervoer, het  centrum  gevesligd  willen  zim,  is  deze
waardoor de bereikbaarheid van de stad gega- ontwikkcling funest gebleken voor de econo-
randeerd is. mie. Ook is Breda op toeristisch-recreatief

e   Hoofdkantoren van (inter)nationale onderne- gebied niet aantrekkelijk meer. ('lict Mastbos
mingen hebben zich gevestigd in Breda. is geasfatteerd')

e Startersbeleid: bedrijvencentra, startfinancie-    0   De maakindustrie is uit Breda en de regio
ring, begeleiding door (ex)ondernemers. verdwenen vanwege gebrek ann ruimte.

e   De Vlaamse markt is met succes bewerkt. plannen voor bedrijventerreinen zijn mislukt.
e   Er is een uitgebreid kennisnetwerk ontstaan Moerdijk II niet gurealisecrd. Daarnaast zijn

tussen instellingen en bedrijven. Ook in de er onvoldocnde b,wden met de maakindustrie
VGM-sector is zo'n netwerk ontstaan. Als ontwikkeld. De aandacht is allcen gevestigd
gevolg daarvan is TNO voeding naar Breda geweest op de procesindustrie.
verhuisd. ®   Er is gebrek aan politieke en hestuurlijke

e Breda floreert door de afstemming met de daadkracht en durf (inctusief een gebrek un
regio. Breda faciliteert met name organiserend vermogenbij de ambtelijke
dienstverlenende sectoren, de regio met name dicnsten)
maakindustrie.  De in de stad gewortelde in-       ®   De bestuurlijke sanieowerking ntet de regio is
dustrie blijft behouden en wordt gefaciliteerd. nici toi stand gckomen.
Deze samenwerking tussen Breda en de regio
blijkt in economisch opzicht perfect.

e   Het is Breda gelukt extra te profiteren van de
maatschappelijke trend richting verdienstelij-
king van de economic. Hierdoor is de
werkgelegenheid sterk toegenomen.
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