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Voor- en dankwoord

Dit boek doet verslag van een single case study naar samenwerking tussen groepen profes-
sionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk 
Hoograven. De samenwerking heeft als doel de verbinding tussen de organisaties onder-
ling, en de (ver)binding met de kinderen en jongeren in de wijk te versterken. Het organi-
seren van voetbal in de wijk is voor de betrokken organisaties het middel bij uitstek om dit 
doel te realiseren. Door actief aan deze samenwerking deel te nemen, deed zich voor mij 
de unieke kans voor om vanuit wetenschappenlijk oogpunt te reflecteren op mijn eigen 
persoonlijke geschiedenis. Zo komt een deel van mijn inspiratie voor deze studie voort uit 
mijn eigen leven en ervaringen waarbij mijn familie mijn ontwikkeling stimuleerde door 
een verbindende factor te zijn tussen thuis en school en tussen thuis en de voetbalvereni-
ging. In die tijd zag ik ook dat deze ondersteuning door familie en directe omgeving veelal 
ontbrak bij de vrienden waarmee ik opgroeide. Voor hen vormde de directe omgeving 
geen verbindende factor tussen thuis, school en voetbalvereniging. Dit inspireerde mij om 
de samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor de verbetering van de ontwik-
kelingskansen van kinderen in een krachtwijk, tot onderwerp van studie te maken.

Ik wil alle mensen bedanken die het met hun begeleiding, medewerking en ondersteuning 
mogelijk hebben gemaakt om dit onderzoek tot een goed resultaat te brengen. In een 
promotieonderzoek waarbij de samenwerking tussen personen en de organisaties die zij 
vertegenwoordigen diepgaand is bestudeerd, past het om hen als eerste te bedanken. Ik 
wil de welzijnswerkers van Portes/Vooruit, de jongerenwerkers van Jongerenwerk Utrecht 
(JoU), de ambtenaren van de gemeente Utrecht, bestuursleden van moskee Essalaam, 
vrijwilligers van VV Hoograven en alle andere betrokkenen bedanken voor hun gastvrij-
heid, openhartigheid en deskundigheid. Er zijn met deze onderzochte organisaties, hun 
professionals en vrijwilligers intensieve en bijzondere contacten geweest. De kennis en 
informatie die zij mij verstrekten in interviews, tijdens formele bijeenkomsten en in infor-
mele gesprekken, zijn van grote betekenis geweest voor dit onderzoek. Duizendmaal dank.

Enkele mensen wil ik in het bijzonder voor het voetlicht halen en bedanken. Allereerst 
gaat mijn dank naar mijn co-promotor dr. Inge Claringbould. Zij heeft in verschillende 
belangrijke fasen in mijn (studie)loopbaan steeds een prominente rol vervuld. Als men-
tor tijdens mijn studie op de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
(USBO) van de Universiteit Utrecht, als tutor tijdens het behalen van mijn Basiskwalifi-
catie Onderwijs (BKO), toen ik als docent werkte op de USBO en ten slotte als begeleider 
tijdens mijn promotieonderzoek. Zonder haar sturing van het onderzoeksproces en haar 
constructieve, onderbouwde feedback, was het mij nooit gelukt om het promotieproject 
succesvol af te ronden. Dank hiervoor.
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Een dank in het bijzonder gaat uit naar mijn promotor, prof. dr. Paul Verweel. Ik heb 
tijdens mijn (studie)loopbaan altijd een beroep kunnen doen op zijn rijke kennis en er-
varing. We hebben elkaar gevonden in onze liefde voor het Utrechtse amateurvoetbal. 
Volgens hem verdient iedereen een eigen plek in de samenleving en dus ook in het voetbal, 
ongeacht kleur, rang of stand. Het is zijn gewoonte een sportmetafoor te gebruiken om 
complexe onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo ook een moeilijk onderwerp als zijn 
ongeneeslijke ziekte. In één van onze gesprekken zei hij dat hij van zijn ziekte niet kon 
winnen, maar dat hij er op zijn minst gelijk tegen zou spelen. Deze en alle andere gesprek-
ken zijn voorgoed in mijn geheugen gegrift. Zijn strijdlust en visie op de samenleving 
zullen mij altijd blijven inspireren. Bedankt Paul.

En last but not least gaat mijn dank natuurlijk uit naar mijn familie, vrienden en vriendin 
die mij vooral op mentaal en emotioneel gebied gesteund hebben, ook bij de vele tegen-
slagen die ik tijdens het promotietraject had te verduren. Zij namen mij bij de hand op de 
momenten dat ik de steun en het vertrouwen het hardst nodig had. Daarom wil ik mijn 
werk opdragen aan allen die in mij geloofden en mij een warm hart toedragen, maar ook 
aan iedereen die zijn of haar handen uit de mouwen wil steken voor de meest kwetsbaren 
in onze samenleving. 
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Inleiding

In de inleiding van deze studie geef ik een eerste beschrijving van het centrale thema: de 
bijdrage van instituties aan het leven van opgroeiende kinderen en jongeren. Op basis van 
persoonlijke ervaringen laat ik zien hoe verschillende pedagogische domeinen, de onder-
linge verbindingen daartussen óf juist het ontbreken ervan, de ontwikkeling van kinderen 
kunnen beïnvloeden. De meeste kinderen groeien op in een omgeving met personen en 
organisaties, die afzonderlijk van elkaar maar het liefst in verbinding met elkaar, op posi-
tieve wijze van invloed zijn op hun ontwikkeling. Echter, bij sommige kinderen is de 
verbinding tussen pedagogische domeinen zoals tussen het gezin, de school, de straat en 
de sportvereniging niet altijd gegarandeerd, zoals ook blijkt uit de hierna volgende frag-
menten uit mijn eigen jeugd. 

Op zoek naar een nieuw thuis 
Op zoek naar een nieuw thuis strijken mijn ouders eind jaren zeventig neer in Utrecht. Ze 
verlaten het Turkse dorp Yerkesik, vlakbij de Egeïsche kust, om samen een toekomst op te 
bouwen in het politiek stabielere en economisch sterkere Europa. Er volgen een paar tijde-
lijke adressen in Utrecht totdat mijn ouders uiteindelijk hun voorlopig vaste plek vinden 
in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. In 1982 word ik hier geboren. 

Broer Bora, zusje Melike, mijn ouders en ik komen te wonen op de vierde en hoogste 
verdieping in een van de voor Kanaleneiland zo typerende portiekflats aan de Nansen-
laan, vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal. De wijk heeft zijn naam te danken aan de ligging 
tussen dit kanaal en het Merwedekanaal. Het voorbijvaren van het konvooi van boten, 
cruiseschepen en gigantische zeetankers, maar ook het gevoel van sereniteit dat dit beeld 
met zich meebrengt, maken op mij veel indruk. ‘Ali! Naar huis! Morgen school!’, riep mijn 
moeder voor de zoveelste keer vanuit het raam van onze flat. Direct na school ging ik sa-
men met andere jongens uit de buurt voetballen, vaak tot in de late uurtjes. Ik denk graag 
terug aan de dagen van zorgeloos en eindeloos lang voetballen op het grasveld langs het 
kanaal en op alle andere mogelijke plekken in de buurt.

In Kanaleneiland groei ik op. Ik voel me er thuis. Maar mijn ouders missen hun familie en 
vrienden in hun geboorteland Turkije. Zij hebben de voortdurende wens om op een dag 
terug te keren naar Turkije. In de zomer van 1989 komt het remigratieplan van de familie 
Karataş dan eindelijk op gang. Mijn vader neemt mij bij de hand en samen met mijn drie 
jaar oudere broer Bora maken we als eersten de terugtocht naar Turkije. Mijn moeder en 
zusje Melike zullen later volgen. Ik ben dan zeven jaar en net klaar met de kleuterklas in 
Nederland. Na de terugkeer in Turkije opent mijn vader een winkel. Hij hoopt op die 
manier zijn gezin te kunnen ondersteunen. Helaas gaat zijn zaak al na een aantal maanden 
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failliet en niet veel later besluit hij om terug te keren naar Nederland. Mijn broer Bora en 
ik blijven achter bij onze Turkse familie. Zo kunnen we ons de Turkse taal en cultuur eigen 
maken, wat mijn ouders belangrijk vinden voor onze ontwikkeling. Wel moeten we het 
tijdelijk zonder vader en moeder doen. Ze brengen mijn broer naar oma Aysel in Yerkesik, 
het geboortedorp van mijn ouders, en mij naar de jongste zus van mijn oma Aysel, groot-
tante Ayten in de stad Muğla. Tante Ayten is lerares op Atatürk Ilokoulu, waar ik instroom 
in groep 3. Niet wetende wat het inhoudt, hoor ik mijn vader bij het afscheid tegen tante 
Ayten, zeggen: ‘Eti senin, kemiği benim’1. Mijn lot ligt nu in haar handen. 

Tante Ayten ontfermt zich over mij. Ze is heel zorgzaam, maar hanteert ook strenge regels. 
Een belangrijke regel is dat ik niet buiten mag voetballen voordat ik mijn huiswerk af heb. 
Mijn liefde voor voetbal is volgens haar vooral afleiding van wat echt belangrijk is voor 
mijn ontwikkeling: goede cijfers halen op school. Ik mag van haar alleen buiten voetballen 
als ik mijn huiswerk af heb en het met haar heb doorgenomen. Als dat de beloning is, dan 
ga ik voor school hard mijn best doen, zo nam ik mij voor. Hoewel ik goed ben opgevan-
gen door tante Ayten, goede cijfers haal op school en gelukkig op de toegestane tijden mag 
blijven voetballen, heb ik heimwee naar het leven in Kanalen eiland. 

Tot mijn grote vreugde loopt het remigratieplan van mijn ouders niet helemaal naar wens. 
Mijn ouders bedenken zich en na een afwezigheid van drie jaar mag ik eindelijk terug naar 
Kanaleneiland. Ik ben blij weer herenigd te zijn met mijn moeder en zusje en met mijn 
beste vriend Justin, die ik na de kleuterklas moest achterlaten. Vanaf nu mis ik Turkije.

Een wereld van verschil
Justin en ik pakken onze vriendschap zonder moeite weer op. Een mooie bijkomstigheid 
is dat we op dezelfde basisschool zitten: De Zeven Gavenschool. Hoewel de school katho-
liek is, zijn de leerlingen voornamelijk van Marokkaanse afkomst en daarmee net als ik 
islamitisch, behalve Justin. Hij is half Nederlands en half Moluks. Justin is in mijn ogen 
een uitblinker in de klas, vooral in taal. Dit terwijl een groot deel van zijn allochtone klas-
genootjes te kampen heeft met een taalachterstand. Ondanks zijn intellectuele kwaliteiten 
heeft hij vaak aanvaringen met de juffrouw in groep 7. Stilzitten en aandachtig luisteren 
zijn voor hem namelijk wel een moeilijke opgave. Dit werkt op de zenuwen van de juf. 
Ze barst regelmatig in woede uit en zegt dan: ‘Je wilt toch niet eindigen als een crimineeltje 
op De Rijnbaan?!’. De Rijnbaan is een roemruchte plek in Kanaleneiland die bekendstaat 
vanwege een groep hangjongeren die al jarenlang voor overlast zorgt. Het doemscenario 
om te eindigen als ‘een crimineeltje op De Rijnbaan’ moet Justin afschrikken. Bij elk wis-
sewasje stuurt de juf Justin de klas uit. Wat volgt is een treitercampagne van Justin. Hij 
schuwt niets, laat nare berichtjes voor haar achter in zijn schrift, komt te laat naar de les of 

1 ‘Het vlees is van jou, de botten zijn van mij’, is de vrije vertaling uit het Turks. Het betekent dat de 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind gezamenlijk gedeeld wordt tussen ouders en 
andere opvoeders rondom kinderen waarvan als belangrijkste de leraar op school. 
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Inleiding

komt helemaal niet en heeft een grote mond. Zijn alleenstaande moeder heeft weinig grip 
op hem en zijn vader is nooit in beeld geweest. Justin hangt steeds vaker rond bij winkel-
centrum De Rijnbaan en ook daar raakt hij in allerlei problemen verzeild. 

Op de club, van de straat
Aangemoedigd door Justin ga ik op voetbal. We worden lid van de katholieke voetbal-
vereniging Zwaluwen Vooruit in Kanaleneiland. De eerste stap van het straatvoetbal naar 
het verenigingsvoetbal is hiermee gezet. Met mijn vader als trainer van mijn voetbalteam 
bij Zwaluwen heb ik mijn beste jaren als voetballertje. Ik put jarenlang kracht uit zijn 
aanwezigheid op en rondom de voetbalvelden. Hij brengt mij naar trainingen en rijdt 
mee naar uitwedstrijden. Hij zet zich als vrijwilliger in op alle mogelijke posities die het 
verenigingsleven biedt. Mijn vader was en is er nog altijd. Hij is wel ouderwets; streng en 
gedisciplineerd, maar toch ook rechtvaardig in zijn beslissingen. Tijdens de trainingen 
misdragen we ons wel eens, waarna hij ons als een sergeant met zijn mooie Turkse accent 
toeschreeuwt ‘Lopah!’. Als straf moeten we dan rondjes om het voetbalveld rennen. Hij 
duldt geen weerwoord, anders moeten we nog een rondje rennen. Of we willen of niet, we 
moeten ons onderwerpen aan het trainingsregime van onze trainer, die geen onderscheid 
maakt en niemand voortrekt. Iedereen wordt even hard gestraft als hij zich misdraagt. 
Sterker nog, de enkele favorieten, onder wie Justin en ik, worden nog harder aangepakt, 
puur vanwege de wens om ons nog beter en sterker te maken. Als jonge jongens zijn we 
niet altijd gediend van mijn vader en zijn coachingstijl. Maar achteraf hebben we veel res-
pect voor onze toenmalige trainer die ons de nodige voetbalkennis, maar ook het nut van 
gedisciplineerd sporten bijbracht. Als ik Justin na twintig jaar weer tegenkom, vraagt hij 
me na een hartelijk maar vluchtig gesprek vooral de groeten te doen aan mijnheer Karataş.

Uiteindelijk moet Justin naar een andere basisschool in een andere wijk; een school voor 
moeilijk opvoedbare kinderen. Als Justin van school moet, verlaat hij na een jaar ook de 
voetbalclub. Dit is voor mij een shock. Ik verlies daarmee mijn beste vriend. Mijn pogin-
gen hem te motiveren om te blijven zijn tevergeefs. Hij vertelt me dat het lastig is om op 
tijd te komen en twee keer in de week te trainen nu hij in een andere wijk op school zit 
en ook andere interesses heeft ontwikkeld. Bovendien is er geen ouder die hem achter de 
broek aan zit. ‘Ik heb betere plannetjes met mijn leven’, hoor ik Justin vol overtuiging en met 
een grote grijns op zijn gezicht nog zeggen. 

Resumé 
Wat opvalt is dat mijn basisschool in de persoon van de juffrouw moeite heeft om over de 
grenzen van haar eigen wereld te stappen. Ze is vooral bezig met het vasthouden aan de 
katholieke traditie van de school en heeft nauwelijks oog voor het feit dat de meerder heid 
van de klas uit leerlingen bestaat met een islamitische achtergrond. Ook houdt zij ons voor 
dat wij, opgroeiend in een problematische wijk, niet mogen eindigen als een ‘crimineeltje 
op de Rijnbaan’, terwijl een overgrote meerderheid van mijn klas- en teamgenootjes onder 
wie Justin en ik vooral bezig zijn met voetballen op straat, op de club, of waar dan ook. 
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Hoewel de werelden van thuis, school en voetbalvereniging van elkaar gescheiden waren, 
had ik zelf de ondersteuning van mijn familie die de verbinding maakte tussen deze voor 
mij drie belangrijke leefwerelden. Zo speelde mijn tante voor mij een belangrijke rol bij 
het leggen van de verbinding tussen school en voetbal. Doordat zij het voetbal als stok 
achter de deur hield om mij te stimuleren voor school, was mijn vroege liefde voor voetbal 
een stimulans om op school mijn best te blijven doen. 

Ondanks dat ik opgroeide in, wat men tegenwoordig een krachtwijk noemt, biedt mijn 
familie mij een ondersteunend en verbindend kader. Mijn beste vriend Justin daarentegen, 
die van school is gestuurd terwijl hij de slimste jongen van de klas is, raakt geleidelijk aan 
onthecht van zijn omgeving. En voor hem komt het doemscenario dat onze juffrouw op 
de basisschool schetst wel uit. Bovendien lijken bij hem, in tegenstelling tot bij mij, de 
significante personen te ontbreken die hem positief kunnen beïnvloeden in zijn ontwik-
keling en die voor hem de verbinding tussen diverse instituties kunnen maken. Wat ik 
me tot op de dag van vandaag afvraag, is of de aanwezigheid van een solide vangnet van 
onderling sterk verbonden instituties, Justin op het juiste spoor hadden kunnen houden. 
Al met al vormt het belang van een ondersteunende context die ik in mijn eigen leven heb 
ervaren het centrale thema van deze studie.

Een eerste introductie van het onderzoek
Zoals ik in mijn auto-etnografische verhaal laat zien hoe instituties en (het ontbreken van) 
de onderlinge verbindingen daartussen, de ontwikkeling van mijn beste vriend Justin en 
mij hebben beïnvloed, zo zal ik in dit onderzoek kijken naar de onderlinge verbindingen 
tussen organisaties in de wijk en hoe zij een bijdrage proberen te leveren aan de ontwik-
keling van jongeren in de Utrechtse wijk Hoograven. Mede geïnspireerd door mijn eigen 
levensverhaal heb ik voor een langere periode (2011-2014) meegedraaid in een samen-
werking tussen groepen vrijwilligers en professionals van verschillende Hoogravense wijk-
organisaties en hier een single case study onderzoek naar verricht. Samen met betrokkenen 
heb ik ernaar gestreefd de verschillende werelden (thuis, school, voetbalvereniging, buurt-
huis, moskee en straat) waarin kinderen opgroeien met elkaar te verbinden. Ik wil met dit 
onderzoek laten zien hoe deze institu tionele samenwerking zich in de loop der tijd heeft 
ontwikkeld. In een wijk waar sociaal maatschappelijke problemen als armoede, werkloos-
heid, fysieke verloedering en overlast door groepen jongens zich volgens de landelijke en 
gemeentelijke monitoren hebben opgestapeld (VROM, 2007; Gemeente Utrecht, 2008; 
Nicis, 2008), is de samenwerking erop gericht om jongeren via sport- en wijkactiviteiten 
te (ver)binden met de instituties om hen heen. Belangrijk voor mij om de samenwerking 
en daarmee het onderzoek in te gaan, is dat ik als onderzoeker ingebed in de wijk actief 
met een been in de praktijk en een been in de wetenschap kan staan. En door mijn actieve 
betrokkenheid in de wijk een bijdrage kan proberen te leveren aan condities voor een be-
tere ondersteuning van kinderen die opgroeien in een krachtwijk. 
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1 Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk licht ik de onderzoeksopzet toe. Ik begin met de introductie van de on-
derzochte casus leerteam Hoograven. Vanuit de keuze voor de specifieke casus volgen de 
probleem-, doel- en vraagstelling van het onderzoek. Hierin wordt gezocht naar de ken-
merken van een complex samenwerkingsproces tussen organisaties in de wijk Hoograven, 
dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een continue veranderende wijk- en beleidscon-
text. Vervolgens ga ik in op de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het 
onderzoek. Daarna ga ik in op enkele methodologische uitgangspunten. Ik introduceer 
de gekozen onderzoeksvorm, de single case study ofwel enkelvoudige gevalsstudie, en mijn 
keuze voor het insiders perspectief. Ik sluit het hoofdstuk af met een leeswijzer waarin de 
opbouw van mijn dissertatie in verschillende hoofdstukken wordt uiteengezet.

1.1 Casus leerteam Hoograven

Na een aantal inspirerende gesprekken tussen uitvoerende professionals en vrijwilligers 
in de wijk Hoograven slaan Voetbal Vereniging Hoograven (hierna: VV Hoograven), 
wijkwelzijnsorganisatie Stichting Portes, Brede School Hoograven, Jongerenwerk Utrecht 
(JoU), buurtmoskee Essalaam en wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht de handen 
ineen. Ze organiseren zich in een samenwerkingsverband dat ze de werknaam leerteam 
Hoograven geven. Er worden vijf teams gevormd van professionals en vrijwilligers uit de 
verschillende organisaties, die samen met kinderen en jongeren in de wijk aan het werk 
gaan. Het streven is om de gezamenlijke betrokkenheid bij de leefwereld van de jonge-
ren te versterken en aanwezig te zijn op de belangrijkste ontmoetingsplekken, zoals de 
voetbalclub, de speeltuin, de school en het buurthuis. De algehele verwachting is dat een 
grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en vrijwilligers een stimulans zal 
zijn voor de talentontwikkeling van alle kinderen in de wijk. Voetbal lijkt daar, vanwege 
de populariteit onder zowel jongens als meisjes, een geschikt middel voor.2

De betrokkenen kiezen voor het begrip leren als leidend principe in de samenwerking. 
De teams spreken af zoveel mogelijk van elkaar te leren door de eigen en gezamenlijke 
ervaringen met elkaar te delen en hierop te reflecteren in een centraal, periodiek overleg; 
het leerteamoverleg. De lessen die hieruit worden getrokken, gebruiken de betrokkenen 

2 Zo zijn er in 2012 bijna een miljoen jongens lid van een sportvereniging en de helft daarvan is lid van 
een voetbalvereniging (NOC*NSF, 2012). En ook meisjesvoetbal wint steeds meer aan populariteit 
en groeit enorm. Tussen 2013 (69.644) en 2014 (82.218) is er sprake van een groei van 18,1% van 
meisjes die lid zijn van een voetbalvereniging.
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in toekomstige ontmoetingen en gesprekken in de wijk. Voor het gezamenlijke overleg 
komen de teams van leerteam Hoograven eens in de zes tot acht weken bij elkaar. De vijf 
leerteams functioneren afzonderlijk op dagelijkse of wekelijkse basis. Het samenwerkings-
verband via leerteam Hoograven is hiermee een feit.

Gaandeweg ontstaat een beweging van onderop waarbij steeds meer personen aanhaken. 
Zij delen allen de diep gevoelde, gemeenschappelijke ambitie om door intensieve samen-
werking de ontwikkeling van de Hoogravense kinderen en jongeren te stimuleren. De 
casus leerteam Hoograven is interessant omdat de betrokkenen op intensieve wijze pro-
beren de jongeren niet te laten afglijden naar het criminele pad. Dat doen ze door het 
zoeken naar onderlinge verbinding, maar soms haken ze gaandeweg het proces ook af. 
Het voortdurend aan- en afhaken van nieuwe partijen en de komst van nieuwe ideeën is 
kenmerkend voor de samenwerking. Dit versterkt enerzijds de dynamiek en diversiteit aan 
inzichten en oplossingen, maar verhoogt tegelijkertijd ook de complexiteit en instabiliteit 
van de samenwerking. In de uitgelichte casus blijkt echter dat ondanks de complexiteit 
toch ook successen worden geboekt. Door een goede communicatie en afstemming weten 
de verschillende wijkorganisaties elkaar aan te vullen en te versterken ten behoeve van de 
ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Met veel overleg en een lange adem leert men 
de samenwerking te organiseren. 

De samenwerking speelt zich af tegen de achtergrond van een wijk- en beleidscontext met 
een groot aantal overheidsinterventies, waarvan de belangrijkste het Vernieuwend Wel-
zijn, een beleidsprogramma met nieuwe ideeën voor het wijkwelzijnswerk in de gemeente 
Utrecht, De Vreedzame Wijk, een door de overheid gesteund programma op het gebied 
van pedagogische samenwerking en de Aanpak Jeugdgroepen, een programma voor de 
stedelijke veiligheidsaanpak in de wijken. Hierdoor krijgt het samenwerkingsverband dat 
in de wijk is geïnitieerd door een voetbalvereniging en dat werd uitgebreid met profes-
sionals van een wijkwelzijnsorganisatie, van de basisscholen, van het jongerenwerk en de 
Hoogravense buurtmoskee, steeds meer te maken met inmengingen en bemoeienissen 
van de (lokale) overheid. Bovendien speelt de prille samenwerking zich af in de wijk 
Hoograven die door de gemeentelijke overheid is bestempeld als ‘vijfde Utrechtse kracht-
wijk’ (Gemeente Utrecht, 2008), voorheen ook wel bekend als een ‘aandachtswijk’ en 
‘probleemwijk’ (VROM, 2007). Door dit label is de wijk al rijk aan tal van landelijke- en 
lokale beleidsinterventies. Binnen dit kader is een bekende interventie de oprichting van 
VV Hoograven (2005). De lokale overheid hoopt met een voetbalclub in de wijk het door 
wijkbewoners ervaren probleem van jeugdoverlast aan te pakken. 

In de samenwerking treden spanningen op wanneer de betrokkenen in de wijk geconfron-
teerd worden met vandalisme door de jongens die ze begeleiden, zoals ruiten die worden 
ingegooid, bushokjes die worden vernield, kliko’s en auto’s die in brand worden gestoken 
en vechtpartijen op en rondom het voetbalveld van VV Hoograven. Toch wordt na deze 
incidenten het contact met de jongens niet verbroken. De betrokkenen vinden dat zij 



17

1  Onderzoeksopzet

hierdoor mogelijk het risico lopen dat zij de jongeren uit het zicht verliezen met alle na-
delige gevolgen van dien. Mark Verhoef, teammanager bij de Hoogravense wijkwelzijns-
organisatie Portes geeft aan wat het doel is van de samenwerking in het leerteam: ‘Als we 
de groep tieners niet goed in de gaten houden, dreigen ze ons te ontglippen. De tieners komen 
allemaal bij ons over de vloer, dus er is meerwaarde in samen werking als we elkaar goed op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen’ (Leerteams, Verslag 2e overleg, 23 augustus 2011). 
Ondanks enkele vervelende ervaringen met de Hoogravense jongeren blijven de betrokke-
nen een sterke inhoudelijke basis vinden om samen te werken. Het groeiend enthousiasme 
en vertrouwen in elkaar en in de jongeren en hun grote persoonlijke gedrevenheid voor 
een gezamenlijke pedagogische benadering van de problemen in de wijk blijken belang-
rijke drijfveren in de samenwerking. 

1.2 Doel- en vraagstelling

Het doel van deze studie is om een zo volledig mogelijk inzicht te bieden in de dynamiek 
en complexiteit van een samenwerking dat door uitvoerende professionals en vrijwilligers 
van onderop is opgestart in de Utrechtse krachtwijk Hoograven. Het onderzoek beschrijft 
wat kenmerkend is aan het handelen van de betrokken personen van verschillende wijkor-
ganisaties, zoals de lokale voetbalvereniging, de wijkwelzijnsorganisatie, de basisscholen, 
het jongerenwerk en de buurtmoskee, bij het vorm- en inhoud geven aan de samenwer-
king. Daarbij kijk ik onder meer naar de verschillende ideeën van betrokkenen binnen de 
samenwerking, naar de strubbelingen en spanningen die optreden tijdens het proces en 
naar de opbrengsten en grenzen van de samenwerking. Bovendien streef ik ernaar de com-
plexiteit van het handelen van de betrokkenen binnen zowel de samenwerking als binnen 
de voortdurende veranderende beleidscontext (van bovenaf ) zichtbaar te maken, om zo te 
komen tot een antwoord op de centrale onderzoeksvraag:

• Wat is in de periode 2011 tot 2015 kenmerkend aan het samenwerkingsproces in de 
Utrechtse krachtwijk Hoograven met als werknaam leerteam Hoograven en wat zijn de 
opbrengsten en grenzen van deze samenwerking? 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Een studie naar het samenwerkingproces is wetenschappelijk relevant omdat het inzicht 
geeft in zowel inhoudelijke als procesmatige kenmerken van samenwerking die bij een be-
weging van onderop van belang zijn. In de literatuur is de tendens om een beleid(initiatief ) 
van bovenaf als een foute benadering te zien (Hoenderkamp, 2008) en samenwerking 
van onderop als het juiste antwoord op alle problemen (WRR, 2005). Zo wordt volgens 
Uitermark (2014) zelforganisatie van onderop door de overheid gestimuleerd voor de 
inrichting van de huidige samenleving. Zonder sturing van bovenaf wordt van burgers (en 
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de civil society) verwacht dat zij het lot in eigen handen nemen en zichzelf van onderop 
organiseren (Uitermark, 2014). Huygen e.a. (2012) hebben het in hun onderzoek naar 
de condities voor zelforganisatie over de intrinsieke motivatie en de drive van initiatiefne-
mers en sleutelfiguren. Dit in tegenstelling tot het handelen dat veel meer gebaseerd is op 
extrinsieke motivatie ofwel motivatie van buitenaf (door beleid bijvoorbeeld). Uitermark 
(2014) komt in zijn onderzoek naar zelforganisaties tot de conclusie dat deze met name 
vorm krijgen door een hecht verbonden groep mensen die ervoor gaan en die hij de harde 
kern noemt.

Deze en andere sensitizing concepts (Blumer, 1954) komen in deze studie aan bod. Dit 
zijn richtinggevende concepten die vanuit bestuurskundige, organisatiewetenschappelijke 
en pedagogische disciplines verbonden worden met de empirische bevindingen in het 
onderzoek. En omgekeerd wordt vanuit de empirie gezocht naar verbindingen met de 
theoretische inzichten. Juist door de toepassing van meerdere disciplines is het mogelijk 
de rijkdom van de casus tot zijn recht te laten komen. En tegelijkertijd te laten zien wat 
na de empirische beschrijving en daaropvolgend de theoretische reflectie opvallend is aan 
de kenmerken van samenwerking, die tevens van belang kunnen zijn voor casussen in 
vergelijkbare situaties (zie Pike 1967; Stake 1995, Yin 2009).

1.4 Maatschappelijke relevantie

Een studie naar het samenwerkingsproces in de casus is maatschappelijk relevant omdat 
het een inhoudelijk vraagstuk – ontwikkeling van kinderen – betreft waar een groot aantal  
organisaties bij betrokken zijn. In de inleiding van dit proefschrift is beschreven wat het 
belang is van de verbinding tussen de opvoedingsmilieus en instituties (thuis, school, 
straat en voetbalvereniging) in de wijk voor de stimulering van de ontwikkeling van kinde-
ren en jongeren. Het onderzoek laat zien hoe professionals en vrijwilligers zich organiseren 
ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Het biedt inspiratie en een handreiking 
voor bestuurders, beleidsmakers, welzijnswerkers, jongerenwerkers en vrijwilligers in het 
veld, die tegen de achtergrond van een wijk- en beleidscontext met tal van overheidsinter-
venties te maken hebben en die zich willen organiseren en samenwerken ten behoeve van 
de kinderen in de wijk.3 De intensieve beschrijving van het samenwerkingsproces zou van 
belang kunnen zijn voor samenwerkingsverbanden die in andere krachtwijken in Utrecht, 
maar ook in soortgelijke wijken in andere Nederlandse steden worden opgestart (zie Pike 
1967; Stake 1995; Yin 2009).

3 Zie § 1.1 Onderzoeksvorm: de keuze voor de single case study en § 1.2.Misverstanden over case study 
van Bijlage 1 voor een uitgebreide theoretische behandeling van de inhoudelijke en strategische keuze 
voor de casus leerteam Hoograven.



19

1  Onderzoeksopzet

1.5 Methodologische uitgangspunten

De case study als onderzoeksvorm
In deze studie is de case study als onderzoeksvorm gekozen om de complexiteit van de sa-
menwerking in al zijn facetten diepgaand te kunnen bestuderen en te beschrijven. ‘Een case 
study is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand inzicht te krijgen in 
een of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen’, aldus Verschuren & Doorewaard 
(2003, p.169) of zoals Yin (2009) dat stelt: ‘…the distinctive need for case studies arises out 
of the desire to understand complex social phenomena’ (p.4). Volgens Yin is de benadering 
via een case study vooral geschikt als de relatie tussen het sociaal fenomeen dat bestudeerd 
wordt en de context niet helder zijn. Ook Hutjes & Van Buren (1992) raden de case study 
aan wanneer het te bestuderen verschijnsel moeilijk te isoleren is van de eigen natuurlijke 
omgeving: ‘bij een gevalsstudie gaat het om de intensieve bestudering van een verschijnsel bin-
nen zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van relevante factoren behouden 
blijft’ (p.15). Zo heb ik bij de bestudering van de casus leerteam Hoograven getracht de 
complexe verwevenheid van relevante actoren, factoren, processen en achtergronden te 
behouden. Ik heb geprobeerd zowel het samenwerkingsinitiatief van uitvoerende profes-
sionals en vrijwilligers als de wijk- en beleidscontext waarin zij handelen op uitgebreide 
wijze over het voetlicht te brengen. 

Bij een case study streeft de onderzoeker naar een zo volledig mogelijke reconstructie van 
een of enkele praktijkgevallen. De aandacht is gericht op de uniciteit en specificiteit in de 
beschrijving van de gevallen. Het idee hierbij is niet om een totaalbeeld te reconstrueren, 
maar om een zo integraal mogelijk beeld van het onderzochte fenomeen in al zijn facetten 
(Hutjes & Van Buren, 1992). Yin (2009) hierover: ‘In brief, the case study method allows 
investigators to retain holistic and meaningful characteristics of real life events such as individ-
ual life cycles, small group behaviour, organizational and managerial processes, neighbourhood 
change, school performance, international relations, and the maturation of industries’ (p.4). 
Lindlof (1995) geeft dit streven naar een allesomvattend ofwel holistisch beeld van een 
sociaal verschijnsel, als volgt weer: ‘By holistic I mean that an ethnography traditionally tries 
to describe all relevant aspects of a culture’s material existence, social system, and collective 
beliefs and experiences’ (p.20). Met name met de etnografische wijze van dataverzameling 
en gedetailleerde beschrijving van de casus kan een integraal beeld van het te bestuderen 
verschijnsel bereikt worden. Door thick description (Geertz, 1973) ofwel door ‘het verza-
melen en verwerken van een grote hoeveelheid informatie vanuit verschillende invalshoeken’ 
(Hutjes & Van Buren, 1992: p.97). Lindlof (1995) heeft hierover gezegd, dat: ‘Thickness 
of description is a key attribute of ethnography. The more detail that goes into the description, 
the more multidimensional our understanding, and the more meaning each element of the cul-
ture holds for the reader. Meanings are value-added component of thick description’ (Lindlof, 
1995: p. 20). 
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In de aanpak en beschrijving van de casus in deze studie is gestreefd naar een zo rijk 
mogelijke, ingedikte weergave van de feiten en gebeurtenissen in de samenwerking. Net 
zoals bij een thick description (Geertz, 1973) is geprobeerd een zo gedetailleerd en volledig 
mogelijke reconstructie te geven van hoe de samenwerking zich in drie jaar tijd ontwik-
kelde. Zo geef ik een chronologische beschrijving die begint bij het moment van de eerste 
informele ontmoetingen in de wijk, tot aan de min of meer gestructureerde en formele 
vorm van samenwerking via het leerteam en daaropvolgende manier van werken.

Het insider perspectief
Het methodologische uitgangspunt in dit onderzoek is zoals Pike (1967) dat stelt: ‘stu-
dying behavior as from inside the system’ (p. 37). Ik heb gekozen voor dit onderzoeks-
perspectief omdat ik zoveel mogelijk de ideeën, ervaringen en betekenisgeving over de 
samenwerking vanuit de insider – dus van binnenuit – centraal wil stellen. Hierbij koos ik 
voor onderzoeksmethoden waarbij ik drie jaar lang – vanaf zomer 2011 tot en met zomer 
2014 – intensief participeerde in de wijk en in de dagelijkse samenwerking binnen het 
team. Ik sprak uitgebreid met diverse betrokkenen in diepte-interviews en bestudeerde 
allerlei overheidsdocumenten (zowel gemeentelijk als landelijk), krantenartikelen, e-mail 
correspondentie en onderzoeksrapporten (bijvoorbeeld van SCP, Nicis en Berenschot). 
In mijn dubbele rol, enerzijds als verenigingsondersteuner van VV Hoograven (later ook 
als trekker van de samenwerking) en anderzijds als participerend observant, was ik op 
vrijdagmiddagen aanwezig in de sporthal waar jongeren zaalvoetbal speelden en op zater-
dagochtenden was ik aanwezig bij de voetbalclub. Ook nam ik deel aan bijeenkomsten van 
het leerteam in het buurthuis en in het gemeentehuis. Ik zat samen met betrokkenen in de 
auto op weg naar conferenties over wijkaanpakken, ik zocht mensen thuis op en ging naar 
feestjes van de club. Ik was geïnteresseerd naar de verhalen van betrokkenen over hoe het 
binnen een samenwerking tussen organisaties in een krachtwijk eraan toe gaat. Via citaten 
uit interviews, opmerkingen tijdens bijeenkomsten van het leerteam en eigen observaties, 
heb ik zoveel mogelijk geprobeerd een stem te geven aan de betrokkenen en hun visie op 
de samenwerking in hun eigen alledaagse taal weer te geven. Zo laat ik onder meer zien 
hoe zij zelf waarnemen dat deze visie, maar ook de wijk- en beleidscontext waarbinnen zij 
samenwerken continue verandert.

Mijn dubbele rol als participant (insider) en als onderzoeker (outsider) roept methodo-
logische vragen op over de grenzen en dilemma’s van het case study onderzoek. De nauwe 
betrokkenheid van onderzoekers in het veld is enerzijds gunstig voor het verkrijgen van 
kwalitatieve data uit het veld. Anderzijds brengt een te betrokken rol (het proces van 
going native) valkuilen met zich mee (Lindlof 1995; Coghlan & Brannick, 2006). Im-
mers hoe neutraal kan een onderzoeker zijn wanneer hij zo dicht bij het vuur zit? Zijn 
de verzamelde data en de daaruit volgende interpretatie en analyse nog wel betrouwbaar? 
Op dergelijke vragen over het gekozen onderzoeksperspectief, de keuze voor een single 
case study als onderzoeksvorm, de misverstanden over de case study en het gebruik van de 
methoden- en bronnentriangulatie wordt nader ingegaan in Bijlage I ‘Methodologische 
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verantwoording’. Daarmee is de bijlage een onontbeerlijk deel van de verantwoording van 
deze studie.

1.6 Leeswijzer

In de inleiding van dit proefschrift heb ik mijn eigen persoonlijke verhaal gebruikt om het 
belang van het al dan niet verbonden zijn van organisaties en personen die betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van kinderen, te benadrukken en in perspectief te zetten. 

De rest van de dissertatie volgt de lijn van het onderzoek. In hoofdstuk 2 zet ik de wijk- 
en beleidscontext uiteen van het samenwerkingsproject in Hoograven. Rode draad zijn 
de vele beleidsinterventies die tonen dat de overheid eveneens het belang van samenwer-
ken benadrukt. Hierbij vindt een historische reconstructie plaats van de oprichting van 
VV Hoograven in de gelijknamige krachtwijk. En komen zoveel mogelijk betrokkenen 
aan het woord, ieder met hun eigen perceptie op de oprichting en de meerwaarde van 
de voetbalclub voor de wijk. De voetbalvereniging lijkt te werken als een medicijn in de 
krachtwijk. Dit vormt de basis voor nauwere samenwerking in de wijk.

In de hoofdstukken 3 en 4 ga ik verder in op de samenwerking die ik in dit onderzoek heb 
gevolgd. Aan de hand van een empirische beschrijving laat ik zien hoe de samenwerking 
zich qua vorm en inhoud ontwikkelde. De beschrijving begint vanaf het moment van de 
eerste informele ontmoetingen in de wijk en loopt tot de min of meer gestructureerde, 
formele vorm van samenwerking via het leerteam en het werken binnen het leerteam. In 
het intermezzo hoofdstuk daarna schets ik het verloop van de samenwerking en ga ik in 
op de door de betrokkenen beleefde meerwaarde van het leerteam. 

In hoofdstuk 5 analyseer ik de kenmerken van de onderzochte samenwerking in de casus. 
Deze empirisch-analytische beschrijving van de kenmerken vloeit voort uit de opvattingen 
van de betrokkenen en mijn eigen analyse van de emprische data. De elf kenmerken van 
de samenwerking die in hoofdstuk 5 worden beschreven, roepen tevens de vraag op naar 
wat de samenwerking heeft opgeleverd. In het intermezzo hoofdstuk daarna komt aan bod 
wat het rendement en wat de beperkingen zijn van de samenwerking. 

In hoofdstuk 6 reflecteer ik vanuit enkele theoretische noties op de empirie. En omge-
keerd reflecteer ik vanuit de empirie op de theorie over samenwerkingsnetwerken die tot 
stand komen om sociaalmaatschappelijke problemen aan te pakken. 

In hoofdstuk 7 volgt de conclusie met een antwoord op de centrale onderzoeksvraag van 
het proefschrift. De elf kenmerken uit de empirisch-analytische beschrijving worden te-
gen het licht van de theoretische inzichten gehouden om te zien wat opvallend is aan de 
kenmerken van samenwerking in de casus.
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Mijn slotwoord gebruik ik om vanuit de bevindingen van mijn onderzoek voor de laatse 
keer te reflecteren op het vraagstuk van verbinding en samenwerking.
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2 Wijk- en beleidscontext

In dit hoofdstuk beschrijf ik de wijk- en beleidscontext van het samenwerkingsproces dat 
centraal staat in dit onderzoek. Het onderzoek richt zich op de Utrechtse wijk Hoograven 
om te laten zien hoe de wijk- en beleidscontext ertoe doen voor de samenwerking tussen 
personen en organisaties. Zo speelt de samenwerking zich af tegen de achtergrond van 
een door de overheid gelabelde krachtwijk waar sociaalmaatschappelijke problemen, zoals 
armoede, werkloosheid, fysieke verloedering en jongerenoverlast zich volgens de lande-
lijke en gemeentelijke monitoren hebben opgestapeld (VROM, 2007; Gemeente Utrecht, 
2008). Een wijk waar tal van wijkgerichte beleidsinterventies zijn die tot doel hebben deze 
problemen op wijk- en buurtniveau op te lossen. Een van deze interventies is de oprich-
ting van VV Hoograven, de voetbalclub uit de gelijknamige wijk, die uitgroeit tot een 
belangrijke speler in de samenwerking. Zo is ten tijde van de oprichting jongerenoverlast 
een van de meest schrijnende problemen in de wijk en staat veiligheid hoog op de politiek-
bestuurlijke agenda. De ontstaansgeschiedenis van VV Hoograven illustreert enerzijds hoe 
de initiatiefnemers, een groep Hoogravens-Marokkaanse jongeren, streven naar een eigen 
plek in de wijk. Anderzijds hoopt de lokale overheid dat de voetbalclub een positieve rol 
kan spelen bij de aanpak van jongerenoverlast in de wijk. Zij ziet de voetbalclub daarom 
als een belangrijke samenwerkingspartner. 

2.1 De opeenstapeling van problemen in subwijk Nieuw Hoograven

Hoograven ligt in de Utrechtse wijk Zuid en bestaat uit de subwijken Oud en Nieuw 
Hoograven.4 Hoewel deze twee wijken geografisch gezien nauw verbonden zijn (zie afbeel-
ding 2.1.), zijn er wat betreft de fysieke en sociale infrastructuur grote verschillen. Nieuw 
Hoograven is een van de vele Nederlandse wijken die door de woningnood na de Tweede 
Wereldoorlog is gebouwd, daarna is opgebloeid en vervolgens in verval is geraakt (NICIS, 
2008). Oud Hoograven ontstond in 1934. De fysieke infrastructuur bestaat bijna geheel 
uit lange straten met vooroorlogse woningbouw en relatief kleine eengezinswoningen. 
Momenteel zijn dit voornamelijk koopwoningen. Ontstaan in 1954 is Nieuw Hoograven 
de eerste naoorlogse uitbreidingwijk van Utrecht met veel wooneenheden bestaande uit 
woonportiekflats van vier etages. Daarnaast kent de wijk ook veel openbaar groen en heeft 

4 De administratieve ofwel bestuurlijke indeling van de gemeente Utrecht bestaat uit tien wijken. 
Hoograven (en daarmee Oud en Nieuw Hoograven) is onderdeel van de wijk Zuid. Elk van deze tien 
wijken heeft weer een aantal subwijken. De subwijk is net als de wijk ook een administratieve of be-
stuurlijke eenheid die de gemeente Utrecht hanteert bij de indeling van de stad. Nieuw Hoograven is 
een subwijk en vormt samen met de andere subwijken Oud Hoograven, Lunetten, Rotsoord-Tolsteeg 
en Bokkenbuurt de wijk Zuid (zie ook afbeelding 2.1.).
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het een rustige uitstraling. In tegenstelling tot de koopwoningen van Oud Hoograven 
bestaan de portiekflats van Nieuw Hoograven overwegend uit (goedkope) sociale huur-
woningen.

Afbeelding 2.1  Plattegrond Utrechtse wijk Zuid en de subwijken (Bron: Gemeente Utrecht, 
2012)5

De bevolking in Oud Hoograven telt naar verhouding relatief weinig kinderen in de leef-
tijdscategorie 0-17 jaar, terwijl er in Nieuw Hoograven juist relatief veel kinderen in deze 
leeftijdscategorie zijn. Ook is er sprake van een groot verschil in de etnische bevolkings-
samenstelling. Zo wonen er relatief veel meer autochtonen in Oud Hoograven (80,8%) 

5 https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuid/ (12 februari 2012).
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dan in Nieuw Hoograven (19,2%). De jongere wijk Nieuw Hoograven kenmerkt zich 
door overwegend meer allochtone bewoners (51,8%), van wie de meeste van Marok-
kaanse afkomst (28,6%) (Wijkactieplan Hoograven 2008; NICIS, 2008; Wijkenmonitor 
Gemeente Utrecht, 2009). Bovendien zou volgens wijkbureau Zuid6 van de gemeente 
Utrecht tussen de subwijken Oud en Nieuw Hoograven sprake zijn van een groot verschil 
in de ernst van de fysieke en maatschappelijke problemen. ‘De problemen concentreren 
zich met name in Nieuw Hoograven’, is de constatering van wijkbureau Zuid, dat tot de 
volgende probleemanalyse komt:

‘Deze wijk heeft nog steeds een zwakke positie op de Utrechtse woningmarkt. Het percentage 
sociale huurwoningen, vooral flats, is relatief hoog. Ook de woonomgeving wordt minder ge-
waardeerd dan gemiddeld in de stad. De werkloosheid en het aandeel huishoudens met een 
laag inkomen ligt in Nieuw Hoograven boven het stedelijk gemiddelde. Ook het percentage 
laag opgeleiden is in dit gebied relatief hoog. Op het gebied van criminaliteit en onveiligheid 
blijft Hoograven kwetsbaar. Jongerenoverlast en woninginbraken beïnvloeden het woonplezier 
van de bewoners negatief en leiden tot gevoelens van onveiligheid. Een toenemend deel van de 
bewoners geeft aan onvoldoende sociale contacten te hebben. Het percentage bewoners dat zijn 
gezondheidstoestand als matig tot slecht ervaart is twee keer zo hoog als gemiddeld in Utrecht’ 
(Gemeente Utrecht, wijkbureau Zuid, mei 2008: p. 5).

Veiligheid als grootste probleem
Naast de sociaaleconomisch zwakkere arbeidsmarkt- en woningmarktpositie van bewoners 
in Nieuw Hoograven is volgens de gemeente Utrecht de onveiligheid en jongerenoverlast 
een aanhoudend probleem in deze wijk. Uit de jaarlijks door de gemeente Utrecht uitge-
voerde Inwonersenquête7 blijkt dat de wijk Zuid, waar subwijk Nieuw Hoograven deel 
van uitmaakt, zowel in 2006 (33,8%) als in 2013 (32,5%) boven het stedelijk gemiddelde 
(30,5% in 2006 en 31,3 % in 2013) scoort als het gaat om het gevoel van onveiligheid 
veroorzaakt door met name jongerenoverlast (geluidsoverlast, vervuiling, intimiderend ge-
drag, vernieling etc.) (zie tabel 2.1.). 

6 Het wijkbureau Zuid is de meest vooruitgeschoven post van de gemeente Utrecht (de front-office), 
die klachten en meldingen binnen krijgt van bewoners op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, 
wonen en buitenruimte, maar ook vragen beantwoordt van burgers over de gemeentelijke organisa-
tie. De verzamelde informatie uit de wijk geeft het wijkbureau door aan de betreffende gemeentelijke 
diensten. Geraadpleegd op 23 oktober 2015, via http://www.utrecht/nl/wijk-zuid/

7 De Inwonersenquête is een jaarlijkse peiling onder Utrechters van 16 jaar en ouder uitgevoerd door 
de gemeente Utrecht. De bewoners kunnen dan over hun eigen buurt een vragenlijst invullen waarin 
verschillende thema’s aan bod komen, zoals waardering voor de buurt, leefbaarheid, overlast, veilig-
heid, jeugd etc. De gegevens hierover worden bewaard in de WistUdata database en zijn te vinden op 
https://utrecht.buurtmonitor.nl/
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  %

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wijk Overvecht 49.3 45.3 46.9 52.2 42.7 40.8 47.8 43.7

Wijk Zuidwest 44.1 37.3 41.7 42.3 33.8 31.1 36.5 41.4

Wijk Noordwest 35.6 39.6 42.9 44.8 37.2 31.5 35.4 37

Wijk Zuid 33.8 30.3 36.9 34.5 29.4 30.2 32.8 32.5

Wijk West 33 31.3 33.2 35.8 35.1 30.8 29.8 40.2

Wijk Binnenstad 30.6 30.7 31.1 34.5 24.7 31.4 30.9 29.3

Wijk Oost 19.7 20.6 22.6 25 17.6 18.8 22.9 21.2

Wijk Noordoost 18 20.5 23.3 26.3 22.3 17.4 25.3 23.4

Wijk Vleuten-De Meern 16.2 17.4 19 22.1 15.8 15.6 19.6 18.6

Wijk Leidsche Rijn 15.8 16.4 27.1 24.5 21.7 25.4 32.2 29.2

Utrecht 30.5 29 31.8 33.4 27.4 25.8 30.9 31.3

Tabel 2.1  % Respondenten dat zich wel eens of vaak onveilig voelt in eigen buurt, naar wijk. 
Antwoord op de vraag: Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? (ja) (Bron: Gemeente 
Utrecht, De Inwonersenquête 2006 t/m 2013)

Oud Hoograven staat in 2013 met 9,8% in de top drie van subwijken waar de bewo-
ners het minst overlast ervaren. Nieuw Hoograven staat daarentegen in 2007 met 31,6% 
samen met de Binnenstad, Overvecht en Kanaleneiland in de top vier en in 2013 met 
27,1 % in de top drie van de 32 Utrechtse subwijken waar men de meeste overlast ervaart 
(zie tabel 2.2.). 

Het Utrechtse gemiddelde aandeel inwoners dat vaak jongerenoverlast ervaart, schommelt 
al jaren rond de 20%. Naast jongerenoverlast worden ook vandalisme en geregistreerde 
criminaliteit zoals woninginbraken, drugsoverlast en autokraken als oorzaken aangegeven 
voor het gevoel van onveiligheid. Ook hier scoort Nieuw Hoograven in de Inwonersen-
quête 2013 boven het stadsgemiddelde (Gemeente Utrecht, 2013). Een opvallend vaak 
voorkomende vorm van vandalisme in voornamelijk Nieuw Hoograven zijn de autobran-
den die gedurende de afgelopen jaren voornamelijk tijdens de jaarwisseling de kop op-
steken (AD Utrecht, 2008; RTV Utrecht, 2014). Op basis van de cijfers en de analyse 
van wijkbureau Zuid vindt de gemeente dat er vooral aandacht moet zijn voor de meer 
problematische subwijk Nieuw Hoograven (Gemeente Utrecht, 2008). 
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2007 2008 2009 2010 2012 2013

Subwijk Kanaleneiland 50,7 48,1 36,9 48 - 42,2

Subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef 38,8 40,7 30,8 42 - 34,2

Subwijk Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt 31,6 32,1 27,5 31,9 - 27,1

Subwijk Lombok, Leidseweg 19 18,3 15,2 17,8 - 26,1

Subwijk Zuilen-noord en -oost 33,8 32,6 22,6 29,8 - 26

Subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt 30,1 25,5 20 23,4 - 22,6

Subwijk Pijlsweerd 21,8 20 15,1 24,6 - 22,4

Subwijk Binnenstad woongebied 16,8 22,8 14 16,8 - 19,7

Subwijk Lunetten 12 17,5 9 14,4 - 16,4

Subwijk Vleuten, Haarzuilens 9,5 9,4 5 7,3 - 13,6

Subwijk Oud Hoograven, Tolsteeg 7,4 13,8 8 14 - 9,8

Subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 5,9 6,4 3,8 5 - 7,8

Subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 3,8 3,8 4 6,2 - 5,4

Utrecht 19,3 19,5 13,7 18,8 20,7 19,3

Tabel 2.2  Het aantal inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart in procenten 
2007-2013. 13 van de 32 subwijken in Utrecht (Bron: Gemeente Utrecht, De Inwonersenquête 
2007 t/m 2013)

Volgens de betrokkenen in het onderzoek lijken de problemen zich met name te concen-
treren in een nog specifieker deel van Nieuw Hoograven. Het gaat dan om het westelijk 
deel van Nieuw Hoograven bestaande uit het gebied dat grotendeels ten zuiden en een 
klein deel ten noorden van ‘t Goylaan ligt (zie afbeelding 2.1. en 2.2.). Onder de bewo-
ners staat dit deel bekend als Hoograven Zuid. Al met al blijkt het gebruik van het begrip 
wijk voor Oud en Nieuw Hoograven problematisch omdat het bij nadere beschouwing 
om specifieke subwijken en buurten gaat met grote onderlinge verschillen. Toch is voor 
veel overheidsmaatregelen de wijk het aangrijpingspunt van beleid, zoals ook hierna in de 
gebiedsgerichte wijkaanpak van de overheid aan bod komt. 
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Afbeelding 2.2  Plattegrond Utrechtse wijk Zuid en Hoograven-Zuid (Bron: Gemeente Utrecht, 
2012)8

2.2 De wijk als aangrijpingspunt van beleid?

Gezien de hardnekkige problematiek in sommige subwijken en buurten zoals Nieuw 
Hoograven en de daaruit volgende intensieve overheidsaandacht doet zich de (bestuurlijke 
en wetenschappelijke) vraag voor wat het aangrijpingspunt van het sociale beleid door de 
overheid zou moeten zijn. Is het aangrijpingspunt de wijk of de buurt? Of is er een andere 
(geografische) eenheid waarop de focus moet liggen bij de aanpak van problemen? 

Er zijn auteurs die sceptisch zijn over de wijk als aangrijpingspunt, zoals Duyvendak 
(1999) die de hoge en ietwat onrealistische verwachtingen van de overheid ten aanzien 
van gebiedsgerichte wijkaanpak9 een mythe noemt. Van der Pennen (2000) wijst erop dat 
de wijk in eerste instantie toch een construct is van beleidsmakers, die de wijk gebruiken 
als organisatieniveau dat enerzijds grootschalig genoeg is om (algemeen) beleid te formu-
leren en anderzijds kleinschalig genoeg om heterogeniteit, interactiviteit en flexibiliteit 
toe te laten. Hoenderkamp (2008) benadrukt eveneens dat belangrijke onderdelen van 
een integraal sociaal beleid de wijkkaders ontstijgen. Over de keuze van beleidsmakers die 

8 https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuid/ (12 februari 2012).
9 De wijkaanpak is de benaming voor een lange traditie van beleidsinterventies van de Nederlandse 

overheid gericht op bepaalde wijken in Nederland die extra geld en aandacht krijgen om enerzijds de 
fysieke en anderzijds de sociale problemen aan te pakken.
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vooralsnog de wijk als aangrijpingspunt van beleid nemen, zegt Hoenderkamp (2008): 
‘Effectief beleid is echter zelden op wijkniveau te organiseren (CPB en SCP 2000) en waar 
het vraaggerichtheid betreft, blijken burgers zich veel sterker te identificeren met straat, buurt, 
dorp of stad, dan met de wijk. Wijkgericht werken kent dus formeel een scala aan hoogdravende 
doelstellingen, maar krijgt in de praktijk met name vorm als een strategie die beoogt de effici-
entie van sociaal beleid te vergroten’ (Hoenderkamp, 2008: p. 26). En ook de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) problematiseert in het rapport Vertrouwen 
in de buurt het begrip wijk als eenheid voor beleidsmatige interventies (WRR, 2005). De 
WRR kiest in haar rapport uiteindelijk voor het begrip buurt in plaats van wijk als object 
en tevens als aangrijpingspunt van beleid. De WRR (2005) licht dit als volgt toe: 

‘In de buurt, dat wil zeggen in hun directe leefomgeving, worden burgers geconfronteerd met 
alledaagse leefbaarheidsvraagstukken waarvan zij het gevoel hebben dat ze niet (voldoende) 
worden aangepakt. Het gaat om vraagstukken als de fysieke inrichting van de buurt, de ge-
voelde of feitelijke veiligheid, onderwijs en kinderopvang, de sociale infrastructuur die steun 
biedt bij nood, en ook gezelligheid. Maar het gaat tevens om grotere vragen. Zoals over het 
sociaal vertrouwen dat maakt dat we ons thuis voelen in onze samenleving en over het politiek 
vertrouwen in onze democratische instituties die namens ons gezamenlijke belangen behartigen’ 
(WRR, 2005: p. 11). 

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is op haar beurt ook niet erg optimistisch over de 
wijkaanpak, maar evenmin over de aanpak gericht op de buurt. In het rapport Maakt de 
buurt verschil? van het SCP worden de wijk of de buurt weliswaar als vindplaats van pro-
blemen gezien, maar de oplossing en daarmee het aangrijpingspunt ligt niet per definitie 
in de wijk of de buurt, is de redenering van de onderzoekers van het SCP (SCP, 2010). Zij 
zoeken de oorzaak van de problemen vooral bij de individuele kenmerken van de buurt-
bewoners. De onderzoekers spreken in het rapport ook van een context- of buurteffect in 
tegenstelling tot een samenstellingseffect. In het laatste geval wordt een gering onderling 
vertrouwen, weinig onderling hulpbetoon en gering contact veroorzaakt door persoonlij-
ke, individuele kenmerken van de buurtbewoners, zoals een lage opleiding en een slechte 
arbeidsmarktpositie, als belangrijke oorzaken van de problemen gezien. En niet zozeer de 
context van de buurt of de wijk waar meestal ook nog sprake is van een sterke etnische 
concentratie (SCP, 2010). 

De vraag dringt zich op of er iets aan de samenstelling van de wijk of de buurt moet veran-
deren, of moeten de inspanningen meer gericht zijn op de individuele bewoners? Met het 
oog op de beleidsvraag ‘wat is het aangrijpingspunt van sociaal beleid?’ is het belangrijk 
dit onderscheid te maken. De bevindingen van het SCP wijzen erop dat het overwegend 
gaat om kenmerken van individuele mensen en dat het aangrijpingspunt dus het individu 
hoort te zijn. Hierbij wordt de focus op de emancipatie en ontwikkeling van de indivi-
duele bewoners door het bestrijden van achterstanden via onderwijs of begeleiding naar 
werk, belangrijker geacht dan maatregelen op het niveau van een wijk, buurt of welke 
geografische eenheid ook die door de overheid is bedacht als aangrijpingspunt van beleid.
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2.3 Het krachtwijkenbeleid

Begin 2007 maakt voormalig minister van Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM) Ella Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer een selectie van veertig wijken 
– de zogenaamde Vogelaarwijken– bekend. Deze Vogelaarwijken zijn naar verhouding 
problematischer dan andere wijken en komen daarom in aanmerking voor de nieuwe 
wijkaanpak ofwel het krachtwijkenbeleid. Deze wijken zouden zich kenmerken door een 
opeenstapeling van maatschappelijke en fysieke problemen, zoals ‘een gemiddeld genomen 
lager inkomen, een hogere werkloosheid, woningen van een lagere kwaliteit en een hoge ervaren 
sociale en fysieke overlast.’10

Het krachtwijkenbeleid past in een lange traditie van de zogenaamde wijkaanpak waarmee 
aanvankelijk in de jaren zeventig en tachtig (onder de noemer Stadsvernieuwing) voor-
namelijk fysieke verbetering is nagestreefd en later, in de jaren negentig en 2000 (onder 
de noemer Stedelijke Vernieuwing en daarna Grotestedenbeleid) ook het aanpakken van 
sociaaleconomische problemen zoals armoede, werkloosheid, onveiligheid en criminaliteit 
(SCP, 2011). In het Actieplan Krachtwijken die op de wijkentoer en de wijkenselectie 
volgt, introduceert het ministerie van VROM het nieuwe label de krachtwijk. Het nieuwe 
label vervangt de voorgaande labels aandachtswijk en probleemwijk. Het ministerie van 
VROM (2007) legt de naamsverandering en de nieuwe focus van het beleid rondom de 
wijkaanpak als volgt uit:

‘De reden hiervoor is dat bewoners tijdens de wijkentoer meermalen hebben aangegeven, dat 
de term probleemwijk onvoldoende recht doet aan de positieve kanten van een wijk, en de 
inwoners zich wat hun wijk betreft ook niet altijd in de term probleemwijk herkennen. De be-
naming aandachtswijk doet meer recht aan de werkelijkheid. De term ‘krachtwijk’ is gekozen, 
omdat het terug leggen van de ‘kracht’ bij de bewoners in de wijkaanpak centraal staat en het 
hierbij bovendien niet alleen gaat om het ‘stenen stapelen’, maar er ook een nadrukkelijke ver-
binding met de sociaal-economische agenda en veiligheid wordt gelegd’ (VROM, 2007: p. 4).

Met het Actieplan Krachtwijken (hierna: Actieplan) worden ook de contouren van het be-
leid rondom de nieuwe wijkenaanpak vormgegeven (VROM, 2007). Geheel in lijn met de 
traditie van de wijkaanpak is in het Actieplan het voornemen opgenomen om succesvolle 
elementen uit de bestaande aanpakken, die zijn gericht op zowel de fysieke infrastructuur 
als op de sociale infrastructuur, voort te zetten. De centrale doelstelling van het kracht-
wijkenbeleid is om de veertig probleemwijken binnen acht tot tien jaar om te buigen naar 
krachtwijken waar mensen kansen hebben en weer graag willen wonen (VROM, 2007). 

Vier Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht en Zuilen-Oost worden door 
het ministerie van VROM aangewezen als krachtwijk. Hoewel de wijk Hoograven niet als 

10 Kamerstukken II 2006/07, 30995, 1, p.2 (Kamerbrief ).
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krachtwijk is aangewezen, besluit het Utrechtse College van B & W Hoograven gezien de 
hardnekkigheid van de opgestapelde problematiek in met name de subwijk Nieuw Hoog-
raven, toch de status van ‘vijfde Utrechtse krachtwijk’ te geven (Gemeente Utrecht, 2008).

Wijkactieplan Hoograven in de lift
In het Actieplan van het ministerie van VROM krijgen de gemeenten de opdracht om in 
samenspraak met bewoners en lokale organisaties, met name de woningcorporaties, zoge-
naamde wijkactieplannen op te stellen (VROM, 2007). Op basis van een probleemanalyse 
van de wijk stellen de gemeenten het wijkactieplan (hierna: WAP) op. De WAP bevat een 
begroting met uiteenlopende beleidsmaatregelen gericht op thema’s die toegespitst zijn op 
de lokale problematiek in de wijk. De zes thema’s waarop in het Actieplan focus ligt, zijn: 
wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. Eind 2007 gaat de uitvoe-
ring van deze plannen van start (VROM, 2007). Ook wijkbureau Zuid van de gemeente 
Utrecht stelt in samenwerking met de woningcorporaties, andere wijkorganisaties en actie-
ve bewoners in de wijk het eerste WAP op voor Hoograven met de titel Hoograven in de lift. 
Aart-Jan Voogt, assistent wijkmanager bij wijkbureau Zuid, en vanuit de gemeente Utrecht 
bij de samenwerking betrokken, licht dit als volgt toe: ‘Ons College van B&W heeft gemeend 
om toch aan te geven dat het beter gaat in Hoograven, dus ons wijkactieplan heet Hoograven in 
de lift. Hoewel het beter gaat in de wijk heeft het op sommige punten nog extra ondersteuning 
nodig. Vandaar dat wij sinds 2008 beperkte extra middelen hebben gekregen’ (A.J. Voogt, In-
terview, November 2011).

Wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht constateert in de probleemanalyse van de 
wijk dat ondanks de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren sommige problemen 
blijven voortbestaan. Hoograven krijgt het label krachtwijk omdat het hiermee extra aan-
dacht krijgt en geld kan aantrekken om de problemen aan te pakken. Hiermee bestaat de 
financiering uitsluitend uit gemeentelijke gelden zonder financiële steun van de Rijksover-
heid (Gemeente Utrecht, 2008). 

De meest in het oog springende ontwikkelingen in Hoograven zijn de ingrijpende fysieke 
herstructeringsprojecten die leiden tot vernieuwing van woningen, woonomgeving en 
-voorzieningen, zoals het nieuwbouwproject Hart van Hoograven bestaande uit een nieuw 
winkelcentrum en nieuwe appartementen (Gemeente Utrecht, 2008; Gemeente Utrecht 
2010). Bij dit project zijn honderden sociale huurwoningen en flats gesloopt en vervangen 
door koopwoningen, met name rondom het beruchte winkelcentrum op ’t Goylaan waar 
buurtbewoners veel overlast ervaren van jongeren (Gemeente Utrecht, 2008; Gemeente 
Utrecht 2010). De overtuiging bestaat dat in Hoograven mede door investeringen in de 
structurele (fysieke) infrastructuur, de woon- en leefsituatie in de wijk is verbeterd (Ge-
meente Utrecht, 2008; Gemeente Utrecht 2010). Andere ingrijpende fysieke maatregelen 
in Hoograven zijn de ontwikkelingen van Rotsoord (de culturele hotspot van wijk Zuid) 
en het Liesboschpark (sport en recreatie hotspot van wijk Zuid). Het voetbalterrein van 
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Voetbal Vereniging Hoograven (VV Hoograven) maakt deel uit van laatstgenoemde ge-
biedsontwikkeling.

2.4 De VV Hoograven in oprichting

Datum Feiten, gebeurtenissen en beleidsinterventies

1999 VV Hoograven opgericht

2002 Hoogravense jongerencentrum Aoxomoxoa brandt af

2003 FC Buitenspel op TV

2005 BOS-impuls van het ministerie van VWS opgestart

2005 VV Hoograven krijgt eigen veld en speelt eerste wedstrijd

2006 Meedoen Alle Jeugd door Sport van het ministerie van VWS gaat van start

2007 Krachtwijkenbeleid van het ministerie van VROM opgestart

2007 Paul Verweel wordt de nieuwe voorzitter van VV Hoograven

2007 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) treedt in werking

2008 Impuls brede Scholen, sport en cultuur van het ministerie van VWS gaat van start

Tabel 2.3  Chronologisch overzicht feiten, gebeurtenissen en beleidsinterventies rondom 
VV Hoograven 

VV Hoograven
VV Hoograven wordt in het jaar 1999 opgericht door een groep voornamelijk Hoogravens-
Marokkaanse jongeren. Zij nemen zo niet alleen het heft in eigen handen en bemachtigen 
een eigen plek in de wijk, ook hopen zij een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 
problemen met jongeren in Hoograven. Nadat hun vaste ontmoetingsplek, het jongeren-
centrum Aoxomoxoa, in het jaar 2002 in vlammen opgaat en vlak daarna sluit, worden de 
jongens nog strijdlustiger in hun streven naar een Hoogravense voetbalvereniging.

Aoxomoxoa is heel lang een levendige plek in de wijk waar jongeren dagelijks vertoeven en 
waar een grote variëteit aan sport- en cultuuraanbod is. Maar er zijn ook veel klachten van 
buurtbewoners over jongeren die voor veel overlast zorgen. Na de eerste sluiting van het 
jongerencentrum (door alcohol- en drugsgebruik en vechtpartijen) besluit de gemeente bij 
de heropening naast jongerenwerkers ook politieagenten in het buurthuis aan het werk te 
zetten. Dit zorgt voor spanningen tussen de jongeren en een deel van het jongerenwerk. 
De spanningen nemen toe als de gemeente een jongerenwerker wegstuurt die populair 
is onder de jongeren. In zijn plaats komt een nieuwe jongerenwerker die niet goed in de 
smaak valt en veel strakkere regels hanteert. De relatie tussen de jongeren en de gemeen-
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telijke instanties bereikt een dieptepunt op het moment dat Aoxomoxoa onverwachts in 
vlammen opgaat. De gemeente besluit het pand meteen te sluiten en niet veel later te 
slopen. Het jongerencentrum is daarna nooit meer open gegaan (Chorus, 2006). Met de 
mysterieuze brandstichting en de sluiting van Aoxomoxoa verdwijnt de enige ontmoe-
tingsplek en is er ook geen sportaanbod meer voor de jongeren in de wijk. Driss Hidraoui 
is eind jaren negentig als vrijwilliger betrokken bij Aoxomoxoa en is tevens een van de 
initiatiefnemers van VV Hoograven. Driss en zijn vrienden putten toch energie uit deze 
gebeurtenis. Hij geeft hiervoor de volgende redenen:

‘Het gebouw weg en nu? Heel veel kinderen in Hoograven wilden voetballen, maar er was ge-
woon niets meer in de wijk. Ze konden nergens heen, behalve naar een kooitje. Als de grote jon-
gens kwamen voetballen, mochten de kleintjes daar niet voetballen. Je zag op elke hoek van de 
straat kinderen voetballen. En je zag overal jongeren rondhangen, omdat er niets te doen was. 
Dat geeft veel overlast en ellende bij de bewoners. Dus, dan ga je met zijn allen nadenken over 
wat we hieraan kunnen doen. We waren een keer aan het geinen over of we een voetbalclub 
konden oprichten. Dus gingen we in gesprek met Hannie de Boer van het jongerenwerk. Aan 
haar hebben we als eerste ons idee voorgelegd’ (D. Hidraoui, Interview, 16 december 2014).

De jongerenwerkers, onder wie Hannie de Boer, bieden de oprichters een helpende hand 
met de formaliteiten. Ze stellen een bestuur samen en komen met een naam voor de club. 
Hierover hoeven ze niet lang na te denken. Unaniem wordt besloten de club te vernoemen 
naar hun eigen wijk, VV Hoograven. Driss, de eerste voorzitter van VV Hoograven, licht 
toe: ‘We wilden niet een naam waarvan de mensen zouden denken: daar heb je die Marok-
kanen of Turken of weet ik veel wat weer. We wilden de naam van de wijk hebben. De wijk 
heet Hoograven, dus de club heet VV Hoograven. In het begin hoorde je heel vaak: het is een 
‘Marokkanenclub’. Toen dacht ik, wat voor naam staat hier op het bord? VV Hoograven! Wij 
zijn een vereniging voor de hele wijk’ (D. Hidraoui, Interview, 16 december 2014).

De oprichters krijgen te horen dat voor lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond (hierna: KNVB) een voetbalvereniging minstens vijftig leden, een clubhuis 
en een voetbalveld nodig heeft. Over de leden maakt VV Hoograven zich geen zorgen, 
want voetbal is enorm populair onder de Hoogravense jongeren. In korte tijd melden zich 
zestig jongens uit de wijk aan. Om wedstrijden te kunnen spelen in de competitie van de 
KNVB hebben ze ook een clubhuis met een voetbalveld nodig, dus gaan de jongeren op 
zoek naar een geschikte locatie. Voor de accommodaties (het clubhuis, het voetbalveld, de 
kleedkamers etc.) moeten ze bij de gemeente Utrecht zijn. Het vinden van een eigen plek 
in de wijk, blijkt het eerste en meteen ook grootste struikelblok voor de jongens te zijn. 

Ze kloppen aan bij wijkbureau Zuid dat hen doorverwijst naar de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Utrecht die onder meer over sport en accommo-
daties in Utrecht gaat. DMO stelt voor om een veld te delen met de Hoogravense Korfbal 
Club (HKC) op het Liesboschpark in Hoograven Zuid. In het kader van het samen-
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werkingsprogramma ‘Utrecht Veilig! Dat doen we samen’  besluit de gemeente Utrecht geld 
vrij te maken voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbalvereniging. 

Vooruitlopend op de toewijzing van eigen accommodaties kan VV Hoograven het nieuwe 
kunstgrasveld van HKC alvast gebruiken voor trainingen. Door het veld, dat in eerste in-
stantie bestaat uit gras, te vervangen door kunstgras kan het optimaal worden ingezet voor 
zowel korfbal als voetbal, zo is de gedachte van de gemeente. Maar Driss en zijn vrienden 
houden voet bij stuk en wijken niet af van hun oorspronkelijke doelstelling om een club 
met eigen accommodaties op te richten in de eigen wijk. De gemeente stelt daarop een 
aantal andere plekken voor buiten Hoograven. De expliciete wens van de jongeren is 
echter dat de voetbalclub in de wijk Hoograven komt, want ze voelen zich verbonden 
met Hoograven en niet met een andere wijk. De club heet niet voor niets VV Hoograven. 

2.5 FC Buitenspel

Naarmate de toewijzing van een clubhuis met voetbalveld voor VV Hoograven langer 
duurt, krijgen de jongeren steeds meer het gevoel buitenspel te staan. Ook blijft de brand-
stichting een onopgelost mysterie. Onder wijkbewoners bestaat het vermoeden dat de 
jongeren hun eigen buurthuis in brand hebben gestoken. Echter, politieonderzoek heeft 
nooit tot een individuele tenlastelegging en/of veroordeling geleid (NRC, 2006). De ge-
ruchten over de vermeende brandstichting hebben grote invloed op de aanloop naar de 
oprichting van een eigen voetbalvereniging. Mimoun Hidaroui, die net als zijn broer Driss 
actief betrokken was bij de oprichting van VV Hoograven, zegt hierover het volgende: 
‘Het grootste probleem waarom het ons een lange tijd niet lukte om een voetbalvereniging op te 
richten, is dat de brandstichting bij Aoxomoxoa nog op het netvlies stond bij buurtbewoners. 
Ze dachten, dan krijg je weer dat hele zooitje bij elkaar. Daar waren ze natuurlijk op tegen’ 
(M. Hidraoui, Interview, 16 december 2014).

Hoewel de oprichters niet alleen op zoek zijn naar een eigen plek, maar ook een vereni-
ging willen oprichten voor de hele wijk, stuit het initiatief op weerstand bij een deel van 
de wijkbewoners. Waarom wordt een overlastgevende groep jongeren beloond met een 
eigen club? Vanaf het begin spelen er negatieve sentimenten in de wijk over het initiatief 
van de jongeren voor een eigen voetbalclub. Shams Raza, manager breedtesport bij de 
Vereniging Sport Utrecht (VSU)11, begeleidt de jongens vanuit de VSU bij het zoeken 
naar een geschikte locatie. De gevoelens onder de wijkbewoners geeft hij als volgt weer: 
‘De autochtone bewoners waren niet zo positief. Tijdens de bijeenkomsten in de wijk op het 

11 De VSU is een voornamelijk door de gemeente gefinancierde organisatie met als kerntaak het beharti-
gen van de belangen van de georganiseerde sport in de regio Utrecht. Bijna 260 sportverenigingen uit 
de stad Utrecht zijn aangesloten bij de VSU. Daarnaast kunnen topsporters en topsporttalenten uit de 
regio Utrecht hier terecht voor individuele begeleiding en ondersteuning (www.sportutrecht.nl).
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wijkbureau werd de angst geuit dat het een Marokkanenclub zou worden. Ik heb het gevoel 
gehad dat in de wijk een strijd bestond tussen de witte bewoners en de Marokkaanse bewoners’ 
(S. Raza, Interview, 6 maart 2015). Jan Vesters, ambtenaar bij de gemeente, memoreert de 
bijzondere geschiedenis van de club als volgt: ‘Die voorgeschiedenis daarbij is dat met name 
de jongeren in Hoograven volgens mij relatief veel te maken hadden met uitsluitingsmechanis-
men en zij konden weinig gebruik maken van voorzieningen. Het waren waarschijnlijk ook 
jongeren die redelijk lastig zijn om mee om te gaan. En die jongeren gingen gewoon voetbal-
len. Dat gaf weer overlast en vervolgens kwam er het initiatief van VV Hoograven. Dat was 
helemaal in het begin echt een gedoe om dat te realiseren. Het heeft geduurd en geduurd en het 
is echt bewonderenswaardig dat zij [de jongeren] dat zo lang hebben vol gehouden’ (J. Vesters, 
Interview, 13 december 2011).

Een keerpunt lijkt een op televisie uitgezonden NCRV-documentaire met de titel FC Bui-
tenspel, de VV Hoograven in oprichting.12 Jongerenwerkers, ambtenaren van de gemeente 
Utrecht, medewerkers van de KNVB en de jongeren zelf – iedereen doet zijn zegje. In de 
uitzending vertellen de jongeren hoe belangrijk het voor hen is dat er een voetbalclub in 
hun eigen wijk Hoograven komt en niet op een andere plek in Utrecht. En dat ze in hun 
streven naar een voetbalclub in de wijk het gevoel hebben dat ze door verschillende instan-
ties en medewijkbewoners buitenspel zijn gezet. Na de uitzending komen de gevestigde 
instanties even in beweging, maar de opleving lijkt wederom van korte duur.

Ondersteuning van de Vereniging Sport Utrecht (VSU)
Lange tijd is er geen schot in de zaak totdat belangenvereniging VSU zich in de zaak 
mengt. Voorzitter van de VSU, Paul Verweel, ziet de jongens op tv en voelt zich als belan-
genbehartiger van de sport in Utrecht geroepen tot het bieden van ondersteuning. Na het 
zien van de NCRV documentaire neemt hij contact op met de jongens. Over waarom de 
VSU de jongens wil ondersteunen, zegt Paul Verweel het volgende: ‘Het was het initiatief 
van deze jongens en wij waren hun adviseurs. Als VSU komen we op voor de belangen van de 
sport, dus ook voor deze jongens. Ze waren niet bekend met alle regelingen van de KNVB en 
ook niet met de regelingen van de gemeente, dus daarom hebben we ze geholpen. Ze hadden 
een veld nodig om op te voetballen, een kantine, meubels voor de inrichting van de kantine. 
Wij waren een beetje de voorpost die hen hielp in hun relaties met de gevestigde instituties’ 
(P. Verweel, Interview, 22 december 2011).

Voortaan ondersteunt de VSU de jongens bij het benaderen van de gemeentelijke en alle 
mogelijke andere instanties. Ze begeleiden hen ook bij het vinden van een eigen plek in 
de wijk. Mede door inzet van de VSU komen de gemeentelijke instanties alsnog in be-
weging. Met steun van de VSU en uiteindelijk ook de gemeentelijke instanties komt de 

12 NCRV, FC Buitenspel, de VV Hoograven in oprichting, 2003.
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wens van de Hoogravense-Marokkaanse jongeren voor een ‘eigen’13 voetbalvereniging in 
de wijk dan toch uit. In 2005, zes jaar na de oprichting van de vereniging in 1999, krijgen 
ze op het Liesboschpark in Hoograven Zuid hun eigen clubhuis met een aangrenzend 
voetbalveld. Ook mogen ze in hetzelfde jaar hun eerste officiële wedstrijd spelen in de 
KNVB-competitie. 

2.6 Voetbal als medicijn tegen jongerenoverlast

De ondersteuning die VV Hoograven ontvangt komt op het moment dat veiligheid en het 
aanpakken van jongerenoverlast belangrijke beleidsthema’s zijn voor de landelijke en loka-
le overheid. Met deze ondersteuning denkt de gemeente Utrecht in samenwerking met de 
politie en maatschappelijke partners het probleem van overlast op preventieve wijze aan te 
kunnen pakken. Het nieuwe kunstgrasveld en de kantine worden gefinancierd met budget 
van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Utrecht in het 
kader van een bredere, fysieke herstructureringsopgave van het Liesboschpark (ofwel de 
sport en recreatie hotspot van wijk Zuid). Op deze manier kan volgens de gemeente met 
de investering in de voetbalclub een win-winsituatie worden gecreëerd.

Niet alleen de jongeren, maar ook alle andere partijen op het Liesboschpark moeten erop 
vooruitgaan, is de gedachte. Zo gaat de aanleg van het kunstgrasveld voor VV Hoograven 
gepaard met de herstructurering van het gehele sportpark Liesbosch, waar naast VV Hoog-
raven ook korfbalvereniging HKC, bouwspeeltuin De Kameleon van wijkwelzijnsorgani-
satie Portes14, Scouting Hoograven en de studentenroeivereniging ORCA onderdeel van 
uitmaken. Door de herinrichting van het Liesboschpark komt het veld van VV Hoograven 
te liggen op het oorspronkelijke terrein van speeltuin De Kameleon, waarna deze wordt 
verplaatst naar een andere plek met het vooruitzicht op een nieuw en verbeterd gebouw. 
Aart-Jan Voogt maakt als assistent wijkmanager op wijkbureau Zuid de besluitvorming 
rondom de aanleg van het kunstgrasveld voor VV Hoograven van dichtbij mee. Volgens 
hem was het sportbeleid er in die periode op gericht om bestaande velden/accommodaties 
door meerdere clubs te laten gebruiken in plaats van extra nieuwe velden te realiseren. 
Aart-Jan licht toe waarom het kunstgrasveld van VV Hoograven tegen de verwachtingen 
in toch is gefinancierd: ‘Eigenlijk is het initiatief ooit gestart vanuit de zorg voor veiligheid in 
de wijk. Er was veel overlast op straat en van de jongeren hoorden we dat er niks te doen was 
in de wijk. En toen is dat initiatief ontstaan om een voetbalclub op te richten. Het lukte om 
een veld aan te leggen, mede door toedoen van toenmalig wijkwethouder Hans Spekman, die 
sport in zijn portefeuille had en tegen het beleid in zei dat er toch een vereniging in Hoogra-

13 Het woord eigen is tussen haakjes gezet omdat accommodaties (veld, kantine, kleedkamers) die nodig 
zijn voor het voetbal juridisch het eigendom zijn van de gemeente Utrecht. De vereniging is op basis 
van een gebruiksovereenkomst gebruiker en nimmer eigenaar van de accommodaties.

14 Na de invoering van het Utrechtse beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn is de wijkwelzijnsorgani-
satie Portes omgedoopt tot sociaal makel organisatie Vooruit.
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ven moest komen’ (A.J. Voogt, Interview, 10 juli 2013). Ook Paul Verweel, de toenmalige 
voorzitter van de VSU, is ervan overtuigd dat het beleidsdoel om overlast aan te pakken 
doorslaggevend was voor de gemeente Utrecht. Paul licht toe: ‘Dat was ook net de tijd dat 
er veel geld gestoken werd in veiligheid en dat de toenmalige burgemeester Annie Brouwer dat 
niet alleen wilde stoppen in repressie maar ook in preventie. Dat idee van preventie en het idee 
van dat die jongens dan een eigen club hebben, dat is hoe het is gestart’ (P. Verweel, Interview, 
22 december 2011).

De doelstelling van de gemeente Utrecht om de wijk veiliger te maken, is door de komst 
van VV Hoograven enigszins geslaagd. De gemeente is ervan overtuigd dat door inves-
teringen in de structurele fysieke infrastructuur zoals de oprichting van VV Hoograven 
(2005), de veiligheid en de woon- en leefsituatie in de wijk Hoograven is verbeterd (Ge-
meente Utrecht, 2008; Gemeente Utrecht, 2010). Eenzelfde conclusie trekt het rapport 
Bloei en verval van vroeg-naoorlogse wijken van onderzoeksinstituut Nicis (2008) waarin 
verschillende vroeg-naoorlogse wijken in Nederland onder de loep worden genomen. In 
het rapport wordt beschreven hoe in sommige wijken in Nederland, zoals in Hoograven, 
door overheidsinterventies veranderingen zijn doorgevoerd. Over Nieuw Hoograven en 
specifiek over de oprichting van VV Hoograven wordt het volgende gezegd:

‘Per 1 januari 2004 is het gebied Nieuw-Hoograven aangewezen als urgentiegebied binnen het 
stedelijk veiligheidsprogramma ‘Utrecht Veilig! Dat doen we samen’. In het kader van dit pro-
gramma is in de wijk een aantal successen geboekt. Het gaat onder meer om het project ‘Veilig 
Ondernemen’ voor het winkelcentrum Smaragdplein en de oprichting van Voetbal Vereniging 
Hoograven. Ook is de sfeer in de buurt verbeterd. Ondanks deze positieve ontwikkelingen is 
toch vastgesteld dat de onveiligheid in de wijk het afgelopen jaar is toegenomen en dat Nieuw 
Hoograven ook in 2006 een urgentiegebied blijft’ (Nicis Institute, 2008: p. 132).

Ook uit cijfers van de gemeente Utrecht blijkt dat het gevoel van onveiligheid onder de 
bewoners in wijk Zuid is verminderd van 37% in 2004 naar 34% in 2006 en 30% in 2007 
(Gemeente Utrecht, Wijkenmonitor 2007; Gemeente Utrecht, 2007; Gemeente Utrecht, 
2008). Dit is nog wel hoger dan het Utrechts gemiddelde in 2006 (31%) maar gelijk aan 
dat van 2007 (30%) (Gemeente Utrecht, 2007; Gemeente Utrecht, 2008). Wat verder op-
valt, is dat in 2008 (36,9%) met 6,3% een flinke toename is van het onveiligheidsgevoel in 
de eigen buurt, maar dat in 2009 (34,5%) weer een afname te zien is en in 2010 (29,4%) 
zelfs het laagste cijfer ooit is behaald (Gemeente Utrecht, 2009; Gemeente Utrecht, 2010; 
Gemeente Utrecht, 2011). Het aantal inwoners dat aangeeft last te hebben van jongeren, 
is in wijk Zuid tussen 2004 en 2006 een fractie gedaald, maar nu met 1% (Gemeente 
Utrecht, Wijkenmonitor 2007). Het is echter niet duidelijk of deze afname direct verband 
houdt met de totstandkoming van VV Hoograven. 

In de beleving van de betrokkenen lijkt de veiligheid wel te zijn verbeterd en de overlast 
verminderd door de komst van VV Hoograven. Twee van de oprichters van VV Hoog-
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raven, de broers Hidraoui, zijn ervan overtuigd dat de komst van de voetbalvereniging 
een positief effect heeft op de wijk. Mimoun Hidraoui, oprichter en huidig bestuurslid 
van VV Hoograven, zegt hierover: ‘De wijk is er ook op vooruit gegaan met de komst van 
VV Hoograven. Kijk, je hebt vandaag hier veertig jongeren. Waar zouden ze zitten als ze nu 
niet hier op het veld stonden? Op straat. Wat krijg je dan? Overlast’ (M. Hidraoui, Interview, 
16 december 2014). Volgens Driss Hidraoui is de wijk ook veiliger geworden, maar er zijn 
volgens hem meer verbeteringen die aan VV Hoograven te danken zijn. In de woorden 
van Driss: ‘In de wijk zelf is er een hoop veranderd sinds de club er is…Sinds de vereniging er 
is, is de wijk echt veiliger geworden…Tijdens trainingen zie je ouders, maar ook op wedstrijd-
dagen zitten er ouders. Vroeger was er niets in de wijk, dus wat deden de ouderen, ieder ging 
zijn eigen kant op. Je kent elkaar niet. Je weet wel dat diegene in de wijk woont, maar je hebt 
er helemaal niets mee. Maar nu is er wel meer een gezamenlijke binding. Dat is sterker ge-
worden’ (D. Hidraoui, Interview, 16 december 2014). In de woorden van Aart-Jan Voogt, 
assistent wijkmanager van wijbureau Zuid, heeft VV Hoograven zich zelfs ontwikkeld tot 
‘een sportvereniging die niet meer weg te denken is uit Hoograven’ (Interview, 10 juli 2013).

Problemen op de voetbalclub
Hoewel de veiligheid enigszins is verbeterd, zetten de wijkproblemen zich voort op de 
voetbalclub. En ze komen in een andere vorm tot uiting, zoals met verschillende ge-
weldsincidenten op en rondom het voetbalveld. Zo kenmerken de eerste twee jaar van 
het bestaan van VV Hoograven zich door voortdurende spanningen op en rondom de 
voetbalvelden. Hiermee lijken de problemen zich voor een deel te verschuiven van de 
straat naar de club. 

De meeste wedstrijden van VV Hoograven verlopen sportief, maar er zijn ook wedstrijden 
die voortijdig eindigen vanwege ruzies en/of vechtpartijen. Terecht of onterecht worden 
de spelers van Hoograven als de boosdoeners gezien en door de KNVB ter verantwoording 
geroepen. Zo krijgt de club al in het eerste jaar (2005-2006) een voorwaardelijke straf van 
de KNVB, vanwege een collectieve vechtpartij tijdens een uitwedstrijd bij VV Schalkwijk. 
Een risicoverhogende omstandigheid is dat de wedstrijden tegen VV Hoograven etnisch 
beladen zijn. Zo blijkt dat direct na de start in 2005 VV Hoograven vooral een sterke 
aantrekkingskracht heeft op de Hoogravens-Marokkaanse jeugd. Toch heeft de club ook 
een aantal Hoogravens-Nederlandse jeugdleden, maar die besluiten al na één seizoen te 
stoppen. Een deel van deze autochtone leden stopt geheel met voetbal. Een ander deel ver-
trekt omdat ze zich onvoldoende thuis voelen bij de Marokkanenclub. Ze worden lid bij 
DVSU, de dichtstbijzijnde voetbalvereniging in de naast gelegen witte subwijk Lunetten. 

Mimoun Hidraoui, die naast bestuurslid ook als speler en later als leider betrokken is bij 
het eerste elftal van de senioren, maakt de incidenten van dichtbij mee. Zijn ervaringen 
op en rondom het voetbalveld licht Mimoun als volgt toe:



39

2  Wijk- en beleidscontext

‘We worden vaak gediscrimineerd. Bij aankomst is er al zoiets van, wat komen jullie doen. Je 
merkt het aan de sfeer en je krijgt op het veld nog van alles toegeschreeuwd. Je voelt gewoon 
die haat, dat we niet welkom zijn. Dat gevoel heb ik er dan bij. De aanleiding van de massale 
knokpartij bij Schalkwijk was een verkeerde beslissing van de scheids bij een overtreding. Maar 
ook de toeschouwers langs de lijn die van alles riepen. Apen en kutmoslims. Van alles hoor je 
eigenlijk. Kijk, sommige kunnen ermee omgaan en sommige weer niet. Ikzelf sta er boven, weet 
je. Ik laat het gewoon gaan. Als ik de wedstrijd heb gewonnen, dan heb ik ze te pakken. Dat is 
de meeste pijn die je ze kunt aandoen. Ze willen je juist uit het spel halen, maar niet iedereen 
gaat daar zo goed mee om’ (M. Hidraoui, Interview, 16 december 2014).

Een andere risicoverhogende omstandigheid is dat VV Hoograven spelers die zich mis-
dragen niet direct wegstuurt, maar ze zo lang mogelijk bij de club houdt. Hoewel de 
oprichters deze inclusieve benadering graag zien als iets waarmee VV Hoograven zich 
positief onderscheidt van andere clubs, is het een hele uitdaging om dit principe overeind 
te houden. Mimoun Hidraoui legt deze visie van VV Hoograven als volgt uit:

‘Dat is iets wat wij zelf hebben bedacht in het begin. Jongens die lid zijn bij ons en zich misdra-
gen, sturen we niet weg, want de problemen los je daar niet mee op. Hij gaat naar een andere 
vereniging. Hetzelfde verhaal. Hij wordt daar weer weggestuurd. Wij laten de probleemjongens 
voetballen die nergens aan de bak komen. De KNVB zegt dat iedereen moet kunnen voetbal-
len. Wij geven deze jongens een kans, maar worden vervolgens door de KNVB gestraft voor 
hun gedrag. Voor ons is het ook heel makkelijk om hen de deur te wijzen. Maar wij willen het 
anders aanpakken’ (M. Hidraoui, Interview, 16 december 2014).

De nieuwe voorzitter van VV Hoograven
Na de uit de hand gelopen wedstrijd tegen VV Schalkwijk gaat Paul Verweel als VSU-
adviseur met VV Hoograven mee naar de zitting van de tuchtcommissie van de KNVB. 
VV Hoograven krijgt een voorwaardelijke straf van drie jaar. Dit houdt in dat als het team 
nog een keer in de problemen komt, het team uit de competitie wordt gezet en dus niet 
meer mag voetballen. Paul Verweel is actief in de Utrechtse sportwereld. Na de uitspraak 
besluit hij drie jaar lang iedere zondag met het eerste elftal van VV Hoograven mee te 
gaan. Hij wil met eigen ogen zien hoe de wedstrijden van VV Hoograven verlopen. Paul 
legt uit waarom hij tot dit besluit kwam:

‘Deels gaan deze dingen sluipend volgens de wetten van het leven en deels is het een meer 
theoretisch perspectief. Ik ging mee naar de KNVB en vond het onterecht wat de jongens werd 
aangedaan. Ik wilde mijn ervaring delen met die jongens door elke wedstrijd met hen mee te 
gaan. Jarenlang heb ik me bemoeid met het bieden van een plek aan eigen verenigingen zoals 
Faja Lobi (Surinaams), Magreb ’90 (Marokkaans), UTS (Turks), en Yaşamspor (Turks). Alle-
aal clubs die op zoek zijn naar een eigen plek en ik vind dat iedereen zijn plek moet kunnen 
hebben in het voetbal en in deze samenleving. Als je daar dan midden in zit, ga je in zo’n proces 
mee’ (P.Verweel, Interview, 22 december 2011).
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Paul raakt steeds meer betrokken bij VV Hoograven omdat hij vindt dat iedereen een 
eigen plek in de samenleving moet hebben en daarmee ook de jongeren in Hoograven. 
Zijn betrokkenheid gaat zelfs zo ver dat Paul in 2007 na overleg met de broers Hidraoui,  
de oprichters van het eerste uur, besluit het voorzitterschap van VV Hoograven over te 
nemen. De oorspronkelijke adviseur van VV Hoograven, die tevens als hoogleraar Be-
stuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) aan de Universiteit Utrecht (UU) de Krajicek- 
leerstoel15 bekleedt, is vanaf dat moment de nieuwe drijvende kracht achter de club.

De ontstaansgeschiedenis van VV Hoograven kenmerkt zich door verschillende ambities 
en belangen van jongeren, bewoners, gemeente en adviseurs van de VSU die tot uiting 
komen in het toekennen van een voetbalclub in de wijk. Waar het de lokale overheid in 
eerste instantie gaat om de bestrijding van jongerenoverlast, gaat het de vereniging en de 
VSU vooral om het tegengaan van uitsluiting door te zorgen voor insluiting, ondanks dat 
dat soms problemen geeft. Direct na de oprichting van de voetbalclub blijkt uit de ge-
meentelijke monitoren dat de overlast procentueel is afgenomen en ook in de beleving van 
de betrokkenen is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeterd. Al met al kan gesteld 
worden dat de oprichting van VV Hoograven een positief effect heeft gehad op de wijk. 
Tegelijkertijd moet geconcludeerd worden dat het niet het ultieme medicijn is geweest in 
de bestrijding van de problemen. De wijk kent nog altijd hardnekkige en aanhoudende 
(sociale) problemen. Zo blijft veiligheid en jongerenoverlast het grootste probleem in de 
wijk. Toch vormt het succes van de voetbalclub, die meer biedt dan voetbal alleen, de brug 
naar andere organisaties.

2.7 De beleidsimpulsen van VWS in Hoograven

Behalve binnen het krachtwijkenbeleid speelde VV Hoograven ook een belangrijke rol 
binnen een andere belangrijke wijkgerichte benadering van de overheid bij de bestrijding 
van de problemen in de wijk, de zogenaamde beleidsimpulsen van het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De drie beleidsimpulsen van het mini sterie 
van VWS die hierna aan bod komen zijn de Buurt Onderwijs en Sport impuls (2005-
2008), Meedoen Allochtone Jeugd door Sport (2006-2011) en de Impuls brede scholen, 
sport en cultuur (2008-2012). Deze hebben als primair doel de sportparticipatie te verho-
gen. En als secundair doel de samenwerking in de wijk te stimuleren door verbindingen te 
leggen tussen de verschillende lokale organisaties en de bewoners. Hierna komt aan bod 
hoe de drie beleidsimpulsen van VWS van invloed zijn geweest op de wijk Hoograven.

15 Van 1 oktober 2007 tot 1 maart 2013 bekleedde Paul Verweel als hoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht de Richard Krajicek endowed chair voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap waarbij vanuit 
een antropologische invalshoek onderzoek werd gedaan naar de maatschappelijke rol van sport in de 
samenleving.
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2.7.1 Buurt, Onderwijs en Sport impuls (2005-2008)
De Buurt, Onderwijs en Sport impuls (hierna: BOS-impuls) maakt het vanaf 2005 voor 
gemeenten mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een BOS-project waarmee 
overlast in wijken en buurten en tegelijkertijd de problemen met zogenaamde achter-
standen van jeugd in de leeftijdscategorie van 4-19 jaar aangepakt kunnen worden. In de 
speciale BOS-brochure wordt dit als volgt toegelicht:

‘Deze achterstanden kunnen zich voordoen op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, 
opvoeding, sport of bewegen. Dit uit zich in ongezond leefgedrag, overgewicht, bewegings-
armoede, rondhangen uit verveling, psychosociale problemen, gebrek aan sociale vaardigheden, 
voortijdig de school verlaten (schooluitval) en (kleine) criminaliteit. Naast het verminderen 
van deze achterstanden is de BOS-impuls erop gericht de door de buurtbewoners ervaren over-
last veroorzaakt door jeugdigen te bestrijden’ (VWS, 2004: p. 6).

Een BOS-project is in de definitie van VWS: ‘een in samenwerking tussen buurt, onder wijs 
en sport gecreëerd arrangement gericht op het verkleinen van achterstanden in een projectge-
bied’ (VWS, 2004). Gemeenten kunnen subsidieplannen indienen voor BOS-projecten 
met laagdrempelige buurt- en sportactiviteiten. In lijn met de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo)16 richt de BOS-impuls zich bovendien op de participatie en betrok-
kenheid van bewoners in de buurt en op het bevorderen van samenwerking in de buurt 
tussen buurtwerk, basisonderwijsinstellingen en sportverenigingen. Dit laatste staat ook 
wel bekend als de BOS-driehoek. De sport krijgt in deze samenwerking een nieuwe hoofd-
rol toebedeeld. Op de eigen website van de BOS-impuls zijn de verwachtingen jegens de 
sport bij het bevorderen van de samenwerking als volgt gedefinieerd:

‘Buurt-, onderwijs- en sportorganisaties werken samen onder regie van de gemeente om een 
BOS-initiatief op wijkniveau te realiseren. Sportactiviteiten maken in ieder geval onderdeel 
uit van de BOS-arrangementen. Meestal spelen ook gezondheidsonderwijs en buurtactiviteiten 
een rol. Zo wordt tevens de onderlinge betrokkenheid in de buurt vergroot. Dit sluit aan bij het 
gedachtegoed van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.’17

BOS-impuls Hoograven Sportwijk!
Hoograven Sportwijk! is een van de Utrechtse BOS-projecten gericht op de wijk Hoogra-
ven. De voornaamste actor in dit project is de VSU, die van de gemeente de leiding krijgt 

16 De Wmo die sinds 2007 bestaat is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet wordt 
uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als hoofddoel de maatschappelijke participatie van 
alle burgers in de samenleving zo goed mogelijk in staat te stellen. De Wmo is vooral bedoeld voor 
burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeen-
ten zijn op grond van de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van 
ondersteuning en voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning. Zie ook 
§ 3.8. ‘Het gemeentelijk beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn’.

17 Verkregen via http://www.bosimpuls.nl, geraadpleegd op 12 februari 2011.
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over de BOS-projecten. Als projectleider is de VSU verantwoordelijk voor het behalen 
van de door de gemeente aan het BOS-project gestelde doelstellingen tussen 2005-2008: 
een stijging van de sportdeelname aan de georganiseerde sport met 8%, een stijging van 
de wijkgebonden sportieve en culturele activiteiten in en op de sportaccommodaties met 
10% en een stijging van deelname aan sportactiviteiten door Marokkaanse meisjes met 
3%. De oprichting en continuering van voetbalvereniging VV Hoograven (2005) is een 
dankbare casus voor de VSU. De vereniging is jong en heeft grote groeikansen bij juist 
de allochtone en met name Hoogravens-Marokkaanse jongens en meisjes in de wijk. In 
de loop van het BOS-project groeit VV Hoograven van enkele tientallen naar bijna twee-
honderd jeugdleden, van wie vijfenveertig meisjes. Zo draagt de vereniging meer dan 
gemiddeld bij aan de primaire beleidsdoelstelling om de sportparticipatie onder jongens 
en meisjes te vergroten. Ook is volgens de betrokkenen in Hoograven de BOS-impuls een 
eerste belangrijke stimulans geweest in het bij elkaar brengen van VV Hoograven en an-
dere Hoogravense wijkorganisaties. De betekenis van de BOS-impuls voor het versterken 
van de samenwerking in de wijk is door Aart-Jan Voogt, als volgt verwoord. ‘Op een gege-
ven moment kwam de BOS-aanpak en ik geloof wel dat dat een duwtje in de rug heeft gegeven 
aan de samenwerking. […]De VSU heeft een belangrijke rol gespeeld om sportclubs bij elkaar 
te brengen. En zo is ook de eerste link met VV Hoograven en andere partners in de wijk gelegd’ 
(A.J. Voogt, Interview, 10 november 2011).

2.7.2 Het programma Meedoen Allochtone Jeugd door Sport (2006-2011)
In 2006 start het ministerie van VWS en het toenmalig ministerie van Wonen, Wijken en 
Integratie (WWI) met een investering van ongeveer zeventig miljoen euro het programma 
Meedoen Allochtone Jeugd door Sport. De inzet van dit programma is net als bij de 
BOS-impuls de samenwerking tussen verschillende partijen op lokaal ofwel wijkniveau 
te stimuleren. Het verschil is de nieuwe financieringsopzet via de sportbonden in plaats 
van via de gemeenten. De primaire beleidsdoelstelling van het programma is samen met 
gemeenten en verenigingen de achterstand in sportparticipatie onder (allochtone) jeugd in 
het algemeen en onder (allochtone) meisjes in het bijzonder te verhogen, en deze volgens 
de ministeries moeilijk te bereiken jongeren/doelgroepen naar sportclubs te leiden. Later 
wordt de doelgroep van allochtone jeugd verbreed naar alle jeugd uit achterstandsposities 
en wordt de naam aangepast in Meedoen Alle Jeugd door Sport. In een beleidsdocument 
geeft het ministerie van VWS de herhaalde focus van overheidsbeleid op het bevorderen 
van de samenwerking met de sport(verenigingen) als volgt weer:

‘De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het programma Meedoen Allochtone Jeugd 
door Sport worden vooral ingezet om op lokaal niveau de sportverenigingen en de sportscholen 
te versterken. Sportbonden en gemeenten worden gevraagd om samen de sportverenigingen en 
sportscholen te selecteren en te ondersteunen. Het programma Meedoen Allochtone Jeugd door 
Sport is er voornamelijk op gericht om deze partners in hun aanpak te faciliteren en de onder-
linge samenwerking tussen deze partners te versterken. De rijksoverheid wil partners dus geen 
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aanpak voorschrijven, maar binnen het kader van dit programma een aanpak mogelijk maken 
waarmee optimaal tegemoet kan worden gekomen aan de lokale praktijk’ (VWS, 2006: p. 6).

VV Hoograven krijgt met het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport de kans om de 
in 2005 gestarte club verder uit te bouwen. Met ondersteuning van KNVB consulenten 
groeit de club in twee jaar tijd van zestig (in 2005) naar tweehonderd (in 2007) leden. Een 
groot succes is de oprichting van het eerste meisjesvoetbalteam bij de voetbalclub. Tegelij-
kertijd besteedt men aandacht aan het voorkomen van een draaideureffect: lid worden en 
snel weer weggaan vanwege (een gebrek aan) slechte begeleiding. Een belangrijke succes-
factor om de jeugdleden bij de club te behouden blijkt de inzet van vrijwilligers maar ook 
van betaalde/gesubsidieerde krachten. Marlies Wolterbeek, de toenmalige secretaris van 
de club en begeleider van het eerste meisjesteam van VV Hoograven, zegt hierover: ‘Er 
was het project Meedoen vanuit de KNVB dat zich richtte op het betrekken van meisjes bij het 
voetbal. Het jaar daarvoor zijn medewerkers van de KNVB meisjes gaan benaderen. En zijn 
ze voetbaltrainingen op scholen gaan geven. Toen die meisjes eenmaal een beetje gewend waren, 
hebben ze de meisjes meegenomen naar het voetbalveld, naar ons toe. Toen dat liep hebben ze 
ook vanuit dat project kleding en schoenen en dergelijke voor die meisjes gekregen. Hierdoor 
hebben we een jaar lang een meidenteam gehad. In het begin waren mensen van de KNVB 
er ook actief bij betrokken. Daar is ook geld voor geweest voor een trainster om die meiden te 
trainen’ (M. Wolterbeek, Interview, 29 februari 2012).

2.7.3 Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012)
Drie jaar na de BOS-impuls start in 2008 de Impuls brede scholen, sport en cultuur van 
het ministerie van VWS. De inzet voor deze impuls is net als bij de BOS-impuls het be-
vorderen van de sportparticipatie (primaire doel) en tegelijkertijd het bevorderen van de 
samenwerking op wijkniveau (secundaire doel). De samenwerking tussen scholen, sport 
en cultuur krijgt bij uitstek vorm en inhoud met de inzet van sportprofessionals, zoals de 
zogenaamde combinatiefunctionaris (CF).

Een CF is in dienst van een werkgever, maar voert werkzaamheden uit voor meerdere 
werkgevers in meerdere sectoren. De formele werkgever is soms de school en soms ook 
de sportvereniging. Ook wordt het formele werkgeverschap veelal vervuld door een on-
afhankelijke stichting, zoals in Utrecht door de Stichting Sport en Samenleven Utrecht 
(SSU).18 Op deze manier combineert de CF meerdere werelden. De gemeente Utrecht 
drukt het belang van de CF in het realiseren van samenwerking via de sport als volgt uit: 
‘Een combinatiefunctionaris (CF) is een bruggenbouwer tussen de sportvereniging, de scholen 

18 Op de eigen website wordt het doel van de SSU als volgt geformuleerd: ‘De Stichting Sport en 
Samenleven Utrecht (SSU) is er voor sportverenigingen die het werkgeverschap van de Combinatie-
functionaris als belastend ervaren. Op deze manier neemt SSU de CF’er formeel in dienst, zodat 
de zorgen over administratie en financien niet bij de vrijwilligers van sportverenigingen liggen. De 
SSU biedt een unieke formule, waarin tevens het materiele werkgeverschap van de sportverenigingen 
wordt ondersteund: de CF’ers zelf worden begeleid, maar ook de sportvereniging krijgt ondersteu-
ning bij de aansturing.’ Geraadpleegd op 26 oktober 2015, via http://www.sportutrecht.nl/SSU
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en de wijk. Het is een betaalde trainer/coach/verenigingsondersteuner die zowel sport stimu-
leert op school (en/of na schooltijd in de wijk) als bij de sportvereniging en bij een van deze 
partijen in dienst is’ (Gemeente Utrecht, 2011: p. 14). Uit deze beeldspraak blijkt dat men 
hoge verwachtingen heeft van de CF. De CF is als het ware de verpersoonlijking van het 
centraal overheidsbeleid in de wijk met als doel om via de inzet van sportprofessionals de 
samenwerking op lokaal niveau te versterken. 

De Impuls brede scholen, sport en cultuur loopt van 2008 t/m 2012 en moet leiden tot 
2.500 fte’s aan combinatiefuncties in het onderwijs, de cultuur en de sport, waarvan de 
helft (1.250 fte) in de sport sector. Net als bij de BOS-impuls wordt ook hier de belang-
rijkste rol aan sport toebedeeld. De gemeente heeft daarbij een regierol. Dit houdt onder 
meer in dat zij het budget van Rijksoverheid krijgt toegekend, maar zelf ook een deel moet 
financieren.

De CF in Utrecht-Hoograven
De Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Jeugd geeft Utrechtse sportver-
enigingen de mogelijkheid om de CF in te zetten na een goedgekeurde aanvraag van de 
gemeente (Gemeente Utrecht, 2012). In Hoograven is door VV Hoograven een CF aange-
vraagd en toegekend. De CF van VV Hoograven verricht op basis van een uitleencontract 
ook diensten voor de brede school Hoograven. De CF wordt namelijk geacht naast zijn 
werkzaamheden binnen de vereniging ook voetbalclinics/lessen op de brede scholen te ge-
ven en activiteiten in de wijk te organiseren en zo invulling te geven aan zijn verbindende 
rol in de wijk. In de praktijk blijkt dat het vervullen van de rol van bruggenbouwer nog 
niet zo eenvoudig is omdat de CF veelal knecht van twee meesters is. Vooral het feit dat de 
CF zich op verschillende beleidsterreinen begeeft en in sommige gevallen ook in verschil-
lende wijken actief is, maakt het lastig om doelgericht te werken. 

De Impuls brede scholen, sport en cultuur biedt net als de BOS-impuls en het programma 
Meedoen Alle Jeugd door Sport, kansen voor de vrijwilligers van de nog jonge VV Hoog-
raven om de organisatie van de club, maar ook de samenwerking met professionals in de 
wijk te versterken. Tegelijkertijd wil de voetbalvereniging een goed pedagogisch klimaat 
binnen de club scheppen, een hele uitdaging in een krachtwijk waar de maatschappelijke 
en fysieke problemen zich hebben opgestapeld. Toch is de voetbalclub voor andere wijk-
organisaties en de subsidiërende gemeente een interessante partner om mee te blijven 
samenwerken. 

Resumé

Uit de verkenning van het beleid van landelijke en lokale overheden vanuit zowel de lan-
delijke wijkaanpak (het krachtwijkenbeleid) als ook vanuit de sportspecifieke beleidspim-
pulsen van het ministerie van VWS, blijkt dat de overheid tegenwoordig streeft naar ver-
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sterking van verbinding tussen instituties op wijkniveau. Maar ondanks alle impulsen om 
verbindingen tussen basisscholen, wijkwelzijnswerk en (sport)verenigingen te versterken, 
is het niet eenvoudig om op lokaal niveau tot duurzame verbindingen en echte inhoude-
lijke samenwerking te komen. Hoewel het lijkt dat de verschillende beleidsimpulsen hun 
effect niet hebben gemist (de eerste contacten zijn gelegd en het beleidsdoel; de sportpar-
ticipatie op lokaal niveau te verhogen, lijkt te zijn behaald) blijft het grootste knelpunt de 
borging en (financiële) continuering van de projecten. Ook is er nog geen zicht op het ef-
fect van de impulsen op de indivi duele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast 
blijkt dat de verbindingen tussen instituties en de continuering afhankelijk blijven van de 
inzet van de door de overheid gesubsidieerde (sport)professionals. Het kunnen inzetten 
van vrijwilligers, maar vooral ook de expertise van betaalde en specialistische professionals 
is ook van groot belang voor betrokkenen in de samenwerking. 
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Dit hoofdstuk beschrijft het ontstaan van zowel de vorm als de inhoud van de samen-
werking tussen verschillende wijkorganisaties in Hoograven. In periodieke overleggen 
bespreken de betrokken professionals en vrijwilligers de ervaringen die ze met de Hoogra-
vens-Marokkaanse kinderen opdoen in de vijf afzonderlijke teams. Door het casusgericht 
bespreken van de ervaringen in wat zij het leerteamoverleg noemen, geven de betrokkenen 
inhoudelijke verdieping aan de samenwerking. In de uitvoering van het werk laten ze zich 
inspireren door de presentiebenadering. Het er zijn in de leefomgeving van de kinderen 
staat hierbij voorop. Hoewel het goed lukt om met de Hoogravense kinderen contact te 
leggen, blijkt het voor de betrokkenen een lastige opgave om een (vertrouwens)band met 
hen op te bouwen en in stand te houden. 

3.1 Ontmoetingen in de wijk

In het voorjaar van 2010 vindt op Sportpark Liesbosch in de wijk Hoograven een aan-
tal ontmoetingen plaats tussen enthousiaste medewerkers van wijkwelzijnsorganisatie 
Stichting Portes, de Brede School Hoograven en vrijwilligers van VV Hoograven. In de 
gesprekken die volgen, wordt de basis gelegd voor nauwere samenwerking tussen profes-
sionals en vrijwilligers van deze en andere Hoogravense wijkorganisaties.

VV Hoograven en Portes
De eerste ontmoeting in de wijk is die tussen Paul Verweel, de betrokken voorzitter van 
VV Hoograven en Richard Bouma, de ervaren speeltuinwerker van Portes. VV Hoograven 
en (bouw)speeltuin De Kameleon liggen op vijftig meter afstand van elkaar op Sportpark 
Liesbosch in subwijk Nieuw Hoograven. Paul en Richard kennen elkaar niet en raken bij 
toeval met elkaar in gesprek. Beide mannen spreken over de prestaties van de kinderen en 
de betrokkenheid van ouders bij sport- en spelactiviteiten. Al snel komt de focus te liggen 
op een specifieke groep jongens in de leeftijd van 10 tot 13 jaar oud. Een groep die in de 
overgang van de basisschool naar de middelbare school zit. Paul en Richard constateren 
dat er bij sommige van deze jongens sprake is van toenemend problematisch gedrag en van 
betrokkenheid bij verschillende incidenten in de wijk. Zij concluderen dat het bundelen 
van de krachten van VV Hoograven en Portes een win-winsituatie zou kunnen opleveren. 
Richard licht toe waarom de voetbalvereniging een interessante partner is voor Portes: 
‘In de eerste gesprekken tussen Paul (voorzitter VV Hoograven), Mark (teammanager Portes), 
Marieke (directrice Portes) en mij hebben we het gehad over de doelgroep die problemen ver-
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oorzaakt, zowel binnen Portes als bij VV Hoograven. We hebben het gehad over het proces van 
het proberen de ouders te betrekken bij de opvoeding van de kinderen, maar ook over andere 
dingen die in de wijk spelen. […] En daar lagen gewoon een heleboel raakvlakken voor een 
samenwerking met VV Hoograven’ (R. Bouma, Interview, 25 april 2013).

Al snel krijgt Richard van zijn leidinggevenden toestemming voor een nauwere samen-
werking met VV Hoograven. De samenwerking is erop gericht dat hij naast zijn werk in 
de speeltuin, ook actief wordt binnen de hekken van de voetbalclub, voornamelijk tijdens 
trainings- en wedstrijddagen. Marieke Ploeg, directrice programma Jeugd bij Portes, zegt 
hierover: ‘En toen hebben we afgesproken om te kijken wat het oplevert als Richard op zater-
dag wat vaker op de voetbalvereniging is en praatjes maakt met spelers, ouders en trainers. Zo 
is het gestart’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011). Mark Verhoef, teammanager van 
de speeltuinwerkers bij Portes, is ook enthousiast over het versterken van de relatie met 
VV Hoograven. Over de meerwaarde van de samenwerking met VV Hoograven en de rol 
die Richard en daarmee Portes hierbij kan spelen, zegt Mark het volgende: ‘Door de samen-
werking van VV Hoograven met andere partijen kan de ontwikkeling van jongeren zich al-
leen maar versterken. Portes omarmt dat, want wij zoeken juist naar samenwerkingspartners. 
Portes is een organisatie met professionals en kan tijd steken in de contacten met jongeren. Dat 
is bij vrijwilligers vaak moeilijk, omdat ze het er allemaal bij doen’ (M. Verhoef, Interview 
15 februari 2012). Doordat Richard regelmatig aanwezig is op de voetbalclub en daarin 
samen optrekt met Paul en de andere vrijwilligers en trainers van VV Hoograven, versterkt 
Portes de verbinding met de Hoogravense jongens. Hiermee wordt een eerste goede basis 
gelegd voor het zoeken van mogelijke andere partners om de samenwerking in de wijk 
mee uit te breiden.

De Brede School Hoograven
Als een lerares van basisschool De Hoge Raven, ter voorbereiding van het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi samen met haar klas een voetbaltraining bij VV Hoograven heeft, ont-
moet zij Paul Verweel. Paul en de lerares raken in gesprek over Ali Bouali, de talentvolle 
voetballer van VV Hoograven. Ali is een aantal weken terug opgeroepen voor testwed-
strijden bij FC Utrecht, een grote prestatie voor een jongen van twaalf uit Hoograven, die 
net als veel van zijn leeftijdsgenoten droomt van een toekomst als profvoetballer. Helaas 
slaagt Ali niet voor de test. Een enorme teleurstelling voor hem. Toch is Paul enthousiast 
over zijn ontmoeting met de lerares van Ali. Hij zegt hierover het volgende: ‘Je bent allebei 
gefasci neerd over hoe het nou gaat met die Ali en wat is er nou met hem aan de hand. Dan 
hoor je soms over teleurstellingen waar hij op school mee te maken krijgt, dat je denkt dan snap 
ik ook beter waarom hij bepaalde dingen op de voetbalclub doet. Of dat ze andersom op school 
horen dat hij misschien bij FC Utrecht zou gaan spelen, maar het niet heeft gehaald, waardoor 
hij teleurgesteld is. Je snapt het kind beter en je snapt beter hoe je hem aan moet sturen en je 
snapt beter dat je problematisch gedrag niet alleen in de bestraffende zin moet aanpakken, 
maar dat je samen moet proberen om te zoeken wat erachter zit. Daar kom je niet altijd zo 
makkelijk achter’ (P. Verweel, Interview, 22 december 2011). 
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Waar de eerste ontmoetingen tussen Paul en Richard leiden tot vervolggesprekken en 
nauwere samenwerking, loopt het contact met de lerares al snel spaak. Als Paul aandringt 
op voortzetting van het contact, geeft de lerares aan dat zij niet weet of ‘het protocol’ van 
de school dit toelaat en dat ze daarom ‘op dit moment geen meerwaarde ziet’ de gesprekken 
te continueren (e-mail, 21 november 2011). Ondanks deze teleurstelling blijven Paul en 
Richard zoeken naar mogelijke andere ingangen bij de basisscholen in de wijk. Zo komt 
Paul, inmiddels een van de aanjagers van de samenwerking, onverwachts in contact met 
Rob Peters, de coördinator van de Brede School Hoograven.19 De eerste ontmoeting tus-
sen Paul en Rob vindt plaats naar aanleiding van klachten over de inzet van de CF. De CF 
is over het algemeen formeel in dienst bij een werkgever, maar voert feitelijk werkzaam-
heden uit voor twee werkgevers. In dit geval is de CF formeel aangesteld bij VV Hoog-
raven en organiseert hij sportactiviteiten zowel in opdracht van de voetbalclub als van de 
scholen. Hierdoor ontstaan er wel eens problemen bij de planning en uitvoering van de 
activiteiten. Naast dit afstemmings- en coördinatievraagstuk wordt in het gesprek tussen 
Paul en Rob met name het samenwerkingsinitiatief van VV Hoograven en Portes bespro-
ken. Rob raakt enthousiast over het voornemen om nauwer met elkaar op te trekken in het 
belang van de kinderen en jongeren in de wijk. Hoewel het aangaan van samenwerkings-
verbanden met partners in de wijk past in de lijn van de Brede School Hoograven, is het 
geen vanzelfsprekendheid. Rob zegt hierover: ‘Die leerkrachten krijg ik alleen maar mee als 
ik tegen de schooldirecteuren zeg: hier heb je duizend euro voor zoveel uur, die wil ik daarvoor 
inzetten. Toch heeft de Brede school een belangrijke rol in de wijk’ (R. Peters, Interview, 3 juli 
2012).

Het blijkt een lastige opgave om iedereen mee te krijgen. Waar Richard de volledige steun 
van zijn leidinggevenden krijgt, geldt dit niet voor Rob. Desondanks sluit Rob zich aan 
bij Richard en Paul zodat nu toch ook een verbinding is gelegd naar de basisscholen in de 
wijk. Volgens de betrokkenen is Rob een belangrijke partner aangezien hij de kinderen 
vanuit hun schoolsituatie heel goed kent. Samen zijn Paul, Richard en Rob gedreven om 
nog meer professionals die met kinderen en jongeren werken aan zich te binden. De al-
gehele verwachting is dat een nauwere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers 

19 De Brede School Hoograven bestaat uit vijf onafhankelijke basisscholen met verschillende (reli-
gieuze) achtergronden verspreid over de subwijken Oud Hoograven en Nieuw Hoograven. Naast 
De Hoge Raven zijn St. Jan de Doper, Da Costa Hoograven, de Blauwe Aventurijn en de Ari-
ensschool ook onderdeel van deze scholengemeenschap. De Brede School Hoograven heeft zijn 
naam te danken aan de taak die het heeft de ontwikkelingskansen van leerlingen te verbreden. 
De Brede School komt op de eigen website tot de volgende uitleg en definitie van wat voor hun 
de Brede School inhoudt: ‘De Utrechtse Brede School biedt een rijke pedagogische omgeving waar-
binnen kinderen en leerlingen vanaf 0 tot en met 12 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kun-
nen ontwikkelen’. Dit streven moet behaald worden door niet alleen tussen de vijf scholen on-
derling, maar ook door samenwerkingsverbanden aan te gaan met wijkorganisaties uit de sport, 
cultuur- en welzijnssector zoals VV Hoograven en Portes. Geraadpleegd op 26 november 2014, via  
http://bredeschoolutrecht.nl/
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van de voetbalvereniging, een stimulans is voor de talent ontwikkeling van alle kinderen 
in de wijk.

3.2 Het leerteamoverleg 

De gezamenlijke ambitie om het voor de Hoogravense kinderen en jongeren op te nemen, 
vergroot de behoefte aan een verdiepend overleg om elkaar op de hoogte te houden en 
te prikkelen. Hierop organiseren Paul, Richard en Rob het eerste gezamenlijke leerteam-
overleg.

Voor dit overleg, dat plaats vindt in buurthuis Ravelijn onder het beheer van wijkwelzijns-
organisatie Portes, worden nieuwe personen uitgenodigd. Op verzoek van Paul is Marlies 
Wolterbeek, aangeschoven. Zij is secretaris van VV Hoograven en tevens actief in het 
stimuleren van het meisjesvoetbal bij VV Hoograven. Vanuit Portes zijn op verzoek van 
Richard vijf medewerkers aanwezig. De eerste twee zijn Petra van den Hurk en Mariëlle 
van der Grift, twee speeltuinwerksters van Portes, die nauwe contacten hebben met meis-
jes uit de wijk en met enkele moeders. Samen met Marlies ontfermen Petra en Mariëlle 
zich over de meisjes van zeven tot tien jaar. Zij hebben net als de jongens de wens om te 
trainen en competitiewedstrijden te spelen bij VV Hoograven. Zij hebben echter geen be-
geleiding om deze stap vanuit de speeltuin naar het verenigingsvoetbal te zetten. Moham-
med Benhaddou, de oudercoach bij Portes, die een link heeft met de Hoogravense moskee 
Essalaam en daarmee met de Marokkaanse ouders, met name de vaders, is de derde me-
dewerker van Portes die aanhaakt. De vierde is Mustafa Alay, de beweegmakelaar, die bij 
Portes verantwoordelijk is voor het afstemmen van vraag en aanbod aan sportactiviteiten 
in de wijk. Mark Verhoef, teammanager van de medewerkers bij Portes, is tevens voorzitter 
van het eerste leerteamoverleg op de Ravelijn. 

Alle partners present
Tijdens het eerste overleg constateren de deelnemers dat er naast VV Hoograven, Portes 
en de Brede School Hoograven toch ‘een aantal cruciale partners aan tafel mist’ (Verslag 
1e leerteamoverleg, 16 juni 2011). Dit zijn het Jongerenwerk Utrecht (JoU) met hun 
jongerenwerkers, leraren van de Brede School Hoograven en vertegenwoordigers van de 
Hoogravense moskee Essalaam. Voor het tweede overleg worden daarom Mark Giovanny, 
teammanager bij JoU en El Idrissi Belaïd, bestuurslid bij moskee Essalaam, aan tafel uit-
genodigd. Hoewel de scholen (en daarmee de leraren) ontbreken, is door de aanwezigheid 
van Rob Peters, coördinator van de Brede School Hoograven, wel een link gelegd naar de 
scholen. In de woorden van Mark Verhoef zijn daarom ondanks de afwezige scholen ‘alle 
partners present waarmee het team compleet is’ (Verslag 2e leerteam overleg, 23 augustus 
2011). 
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3.3 De vorming van leerteams

Aan het eind van het tweede gezamenlijke leerteamoverleg worden er vijf leerteams ge-
vormd die gaan werken voor kinderen en jongeren in de wijk. In tegenstelling tot het 
centrale leerteamoverleg waar de betrokkenen eens in de twee maanden bij elkaar komen, 
functioneren de leerteams op dagelijkse of wekelijkse basis. Een leerteam bestaat uit drie 
à vier mensen: professionals, vrijwilligers en onderzoekers van de organisaties Portes, JoU, 
VV Hoograven en Universiteit Utrecht. De moskee Essalaam zit uitsluitend in het over-
koepelend leerteamoverleg en niet in een van de vijf leerteams. Sommige mensen, zoals 
Paul en Richard zitten in meerdere teams. Naast de vaste kern zijn er ook medewerkers 
van Portes, de Universiteit Utrecht en trainers/leiders van VV Hoograven die niet bij het 
overleg aanwezig zijn, maar wel worden ingedeeld in de leerteams. Hiermee bestaan de 
leerteams in totaal uit een pool van ongeveer vijftien tot twintig mensen. 

De vijf leerteams bouwen deels voort op de bestaande activiteiten voor kinderen en jonge-
ren en doen deels nieuwe voorstellen. De ontmoetingsplekken waarbij wordt aangesloten 
zijn: (Bouw)speeltuin De Kameleon, VV Hoograven, De Tienerhuiskamer ofwel de soos 
in het buurthuis, Sporthal Hoograven en de Brede School Hoograven. De leerteams gaan 
samenwerken in het organiseren en uitvoeren van sport- en spelactiviteiten met en voor 
kinderen. Elk leerteam richt zich op een specifieke doelgroep en krijgt een of twee verant-
woordelijken aangewezen die het team gaan trekken. De volgende vijf leerteams worden 
gevormd:

1) Leerteam (bouw)speeltuin De Kameleon + VV Hoograven (jongens 10-13 jaar).

 De focus van dit leerteam is gericht op jongens in de leeftijd van 10 tot ongeveer 
13  jaar oud20 die met name in de overgang zitten van de basisschool naar de mid-
delbare school. En die fervente bezoekers zijn van zowel de speeltuin van Portes als 
VV Hoograven. Ook zet dit leerteam zich in om de samenwerking tussen trainers en 
leiders van VV Hoograven en de speeltuinwerkers van Portes te versterken. Richard en 
Paul worden de trekkers van dit team.

2) Leerteam (bouw)speeltuin De Kameleon + VV Hoograven / Meisjesvoetbal (meisjes 
7-13 jaar).

 Petra en Mariëlle ontfermen zich samen met Marlies over de meisjes in de leeftijd van 
7 tot 13 jaar. Enige tijd later sluiten Sabah Chalhi, onderzoeker van de Universiteit 

20 Kinderen uit de wijk in de basisschoolleeftijd mogen bij speeltuin De Kameleon meedoen aan sport- 
en spelactiviteiten van Portes onder begeleiding van speeltuinwerkers zoals Richard Bouma. Maar zo-
dra zij van de basisschool af zijn en de overgang maken naar de middelbare school, dus vanaf 12 jaar 
oud, houden de activiteiten bij de speeltuin voor hun op. In de praktijk varieert de leeftijdsgroep bij 
dit leerteam van 9 tot 16 jaar, maar de kerngroep bestaat uit jongens in de leeftijd van 10 tot circa 
13 jaar oud.
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Utrecht, en Meryem, stagiaire van het ROC Welzijn College en trainer van de meisjes, 
zich ook bij hen aan. De inzet van dit leerteam is om meisjes laagdrempelig voetbal in 
de speeltuin aan te bieden en hen zo mogelijk richting de vereniging te leiden. Tege-
lijkertijd willen zij de ouders (met name de moeders) als begeleiders bij de meiden 
betrekken. Marlies en Petra worden de trekkers van dit team.

3) Leerteam Sporthal Hoograven / Zaalvoetbal (jongens 10-13 jaar en 13-16 jaar).

 Voor jongens in de leeftijd van 10 tot 13 jaar wordt één keer in de week, op vrijdag, 
zaalvoetbal georganiseerd in Sporthal Hoograven. Ook is er zaalvoetbal op de dinsdag 
voor jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Niet alleen de jongens die lid zijn bij 
VV Hoograven en de bouwspeeltuin bezoeken, maar alle jongens in de wijk kunnen 
hieraan deelnemen. Er worden vriendschappelijke voetbalpartijtjes gespeeld onder be-
geleiding van het leerteam Sporthal Hoograven. Dit leerteam bestaat uit medewerkers 
van Portes, jongerenwerkers van JoU en vrijwilligers van VV Hoograven. Beweegma-
kelaar Mustafa Alay wordt trekker van dit team, onder meer omdat hij in het verleden 
via Portes betrokken is geweest bij het stimuleren van sport in de wijk en bekend is met 
het organiseren van het zaalvoetbal. 

4) Leerteam Tienerhuiskamer 21/ Cruyff Court22 (10-13 jaar en 13-16 jaar).

 In het leerteam Tienerhuiskamer/Cruyff Court wordt verbinding gezocht met de ou-
dere jeugd (13+) in Hoograven. Jongerenwerker Reijco Roseboom van JoU, die bij het 
derde leerteamoverleg (1 november 2011) is aangehaakt en die normaliter activiteiten 
organiseert in de Tienerhuiskamer, wordt de trekker van dit team.

5) Leerteam Brede School Hoograven/CF’ers en sportactiviteiten (alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd)

 Rob Peters, combinatiefunctionaris Loes Rietveld en Paul Verweel vormen het leer-
team Brede School Hoograven. Zij gaan de activiteiten van de Brede School afstem-
men met VV Hoograven in de verwachting dat dit de samenwerking tussen deze wijk-
organisaties over en weer gaat versterken. Rob wordt de trekker van dit leerteam.

21 De Tienerhuiskamer is een soosactiviteit voor tieners in de wijk van wijkwelzijnorganisatie Portes in 
buurthuis de Ravelijn. Tieners tussen 10-13 jaar kunnen in een huiskamersfeer verschillende spellen 
doen, hangen op de bank en wat kletsen, of samen tv of een film kijken. In de kamer is ook een 
PlayStation, een tafeltennistafel, en een tafelvoetbal te vinden.

22 Een Cruyff Court is een klein voetbalveld van kunstgras, een hedendaagse versie van het trapveldje. 
De Courts zijn een project van de Johan Cruyff Foundation waarvan Johan Cruyff een van de op-
richters is. Geraadpleegd 4 maart 2014, via http://www.cruyff-foundation.org/
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Leerteams Betrokkenen

1. (Bouw)speeltuin De Kameleon+VV Hoograven 
(10-13 jaar)

Richard (Portes), Paul (UU+VV Hoograven) en 
trainers/leiders VV Hoograven

2. Meisjesvoetbal  
(meisjes 7-13 jaar)

Petra (Portes), Mariëlle (Portes), Marlies 
(VV Hoograven, Meryem (VV Hoograven) en 
Sabah (UU+VV Hoograven)

3. Sporthal Hoograven  
(jongens 10-13 jaar en 13-16 jaar)

Mustafa (Portes), Richard (Portes), 
Mariska (Portes), Reijco (JoU) en Ali 
(UU+VV Hoograven)

4. Tienerhuiskamer/Cruyff Court  
(jongens 10-13 jaar en 13-16 jaar)

Reijco (JoU), Richard (Portes) en Shakiru 
(Portes) 

5. Brede School Hoograven  
(alle kinderen in de bassischoolleeftijd)

Rob (Brede School), Loes (Brede School) en 
Richard (Portes)

Tabel 3.1  De betrokkenen in de vijf leerteams

3.4 Leren als leidend principe in de samenwerking

De betrokkenen in de leerteams kiezen voor het voortdurend leren als leidend principe in 
de samenwerking. Voorheen waren de betrokkenen voornamelijk actief binnen de grenzen 
van hun eigen organisaties, nu worden ze door de samenwerking in de teams gedwongen 
om buiten de grenzen van de eigen organisatie te treden. Hoewel de betrokken personen 
voor elkaar geen vreemden meer zijn en ze allemaal wel eens met andere professionals 
hebben gewerkt, blijft het voor de meesten een nieuwe ervaring om samen te werken met 
andere organisaties. Het is bovendien geen gemakkelijke taak door de verscheidenheid 
aan methoden die er zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De betrokkenen leren onder 
meer van elkaar hoe ze moeten omgaan met lastig en intimiderend gedrag van met name 
sommige jongens tussen tien en dertien jaar en hoe ze deze jongens binnenboord kunnen 
houden.

‘Een leerteam is een constructie van professionals uit verschillende werelden die met elkaar 
kijken hoe ze daarin kunnen samenwerken en hoe ze dat samen kunnen organiseren, maar ook 
om te kijken welke ervaringen en competenties opgedaan worden en hoe we van elkaar leren 
in het organiseren’, aldus Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven over hoe hij de 
leerteams ziet (P.Verweel, Interview, 22 december 2011). Waarom voor de term leerteam 
is gekozen, geeft Aart-Jan Voogt van het wijkbureau als volgt weer: ‘Alleen al de term leer-
team geeft aan dat je dus niet de wijsheid in pacht hebt, maar je bent met elkaar bezig. Het 
gemeenschappelijke is het werken met kinderen vanuit een besef dat we daar iets mee moeten. 
Het is een ontwikkeling. Niet alleen van de kinderen zelf die zich moeten ontwikkelen, maar 
ook van de professionals. Dat is heel moeilijk, want mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar 
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structuren. Naar vaste methodes. Naar zekerheden. En dit vraagt iets van een soort…je moet je 
kwetsbaar opstellen. Omdat je soms tegen collega’s moet zeggen dat je het niet weet en hoe zou 
jij dit aanpakken? Dat vind ik wel heel mooi aan de leerteams’ (A. Voogt, Interview, 10 juli 
2013).

Casusgericht leren
Speeltuinwerker Richard brengt in het tweede leerteamoverleg een incident in met een 
groep jongens die zich in (bouw)speeltuin De Kameleon hebben misdragen. Het incident 
in de speeltuin vindt plaats aan het einde van het schooljaar, een spannende periode voor 
de kinderen waarin ze veel toetsen hebben en die grotendeels hun schooladvies voor de 
middelbare school bepaalt. De leerteams zijn dan nog niet officieel van start gegaan. Het 
incident draait om een kleine groep jongens uit groep 8 van de Ariëns school, onderdeel 
van de Brede School Hoograven. Richard geeft in het overleg aan dat tijdens een activiteit 
voor deze groep grof en uitdagende taal is gebruikt tegen de werkers van Portes. Hieronder 
een fragment uit de notulen van de tweede bijeenkomst van het leerteam:

‘Richard geeft aan dat een groep jongeren gedrag heeft vertoond dat provocerend en intimide-
rend was. Dit heeft volgens hem ook geleid tot estafettegedrag waarbij verschillende groepjes 
elkaars gedrag gingen imiteren en hinderlijk gedrag tegen de medewerkers van Portes vertoon-
den. Er is geprobeerd vanuit Portes hier vat op te krijgen, maar dat is mislukt. Als jongeren 
worden aangesproken op hun gedrag, dan ontkennen zij dat ze fout zitten. Bovendien houden 
ze elkaar de hand boven het hoofd, zegt Richard. Volgens hem hebben werkers van Portes gepro-
beerd een activiteit te organiseren, maar het mocht niet baten’ (Leerteams, Verslag 2e overleg, 
23 augustus 2011).

Verklaringen voor afwijkend gedrag
Het intimiderende gedrag van sommige jongens is een vaak terugkerend onderwerp bin-
nen het leerteamoverleg. De betrokkenen zoeken naar verklaringen voor dit afwijkende 
gedrag. Zo wordt in het overleg onder meer gesproken over de opspelende pubertijd, de 
taal- en leerachterstand bij de meeste kinderen die hen frustreert en de negatieve beïnvloe-
ding van peers ofwel vriendengroepen in de wijk. Ook zitten de jongens in de overgang 
van de basisschool naar de middelbare school. Ze zijn inmiddels te oud voor de speeltuin 
en mogen niet meer deelnemen aan de daar georganiseerde activiteiten. De betrokkenen 
constateren dat de jongens op de basisschool via de school, de speeltuin en de voetbalclub 
continu allerlei activiteiten aangeboden krijgen, maar dat dit aanbod enorm afneemt met 
de overgang naar de middelbare school. De jongeren gaan rondzwerven in de wijk wat tot 
overlast kan leiden. Ook raken de betrokkenen in deze periode het zicht op de jongens 
kwijt, onder meer omdat ze vaak in een andere wijk naar de middelbare school gaan. 
Voor deze groep jongeren zijn het buurthuis van Portes/JoU, de Cruyff Court en vooral 
VV Hoograven de belangrijkste ontmoetingsplekken in de wijk. Hier kunnen zij onder 
begeleiding van volwassenen blijven deelnemen aan activiteiten en blijven zij zichtbaar 
voor de betrokkenen van de leerteams. 
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Kritische leeftijd
Jongerenwerker Reijco Roseboom geeft aan waarom de focus in de samenwerking juist 
op de leeftijdsgroep 10 tot 13 jaar moet komen te liggen: ‘Dit is een kritische ontwikke-
lingsperiode. Vaak de leeftijd waar de problemen ontstaan en ik denk dat daar kansen liggen’ 
(R. Roseboom, Interview, 11 juni 2013). Rob Peters, de coördinator van de Brede School, 
is ervan overtuigd dat het blijven aanbieden van activiteiten met begeleiding essentieel is 
voor deze groep. Rob zegt hierover: ‘Dat je ze in elk geval een plek geeft in de wijk waar ze 
op elkaar kunnen terugvallen. Of het werkt weet ik niet, maar daar hebben we wel eens over 
doorgedacht. Hoe kunnen we die kritische leeftijd, hoe kunnen we ze in de enorme overgang die 
er gaande is, wanneer de hormonen door hun keel gieren, ze hun mannetje of vrouwtje moeten 
staan binnen de nieuwe context, ze tegen peergedrag moeten kunnen, ze te maken krijgen met 
seksuele gevoelens en hoe biedt je dan nog een veilig thuis voor ze? En wat kun je daarin als 
wijk betekenen? (R. Peters, Interview, mei 2013).

Ontglippen
De betrokkenen willen via de leerteams de groep tieners in de kritische leeftijd in het vizier 
houden. Ze willen voorkomen dat de jongens buiten de instituties – zoals het gezin/de 
ouders, de school, de sportvereniging, en het buurthuis – raken, en mogelijk afglijden naar 
informele, onzichtbare, en soms criminele circuits. Hieronder een fragment uit de notulen 
van het tweede leerteamoverleg waarin dit idee terugkomt: ‘Mark geeft aan dat de vorige 
keer een probleemdefinitie is gemaakt. ‘Als we de groep tieners niet goed in de gaten houden, 
dreigen ze ons te ontglippen’, zegt Mark. Volgens hem komen de tieners allemaal bij ons over 
de vloer, dus er is een meerwaarde in de samenwerking als we elkaar goed op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen’ (Leerteams, Verslag 2e overleg, 23 augustus 2011). Om de groep 
tieners niet uit het oog te verliezen en afglijden naar een mogelijk crimineel circuit te voor-
komen, is het streven van de betrokkenen om samen te werken en elkaar scherp te houden 
als jongens dreigen te ontglippen. In de woorden van Marlies Wolterbeek, de toenmalige 
secretaris en begeleider van het (eerste) meisjesteam bij VV Hoograven en tevens docent 
pedagogiek van de Hogeschool Utrecht (HU): ‘Als het kind aan iemand ontglipt, dan moet 
een ander in het netwerk dit weten op te vangen. Het net moet dicht zijn. Dit zodat de jongeren 
zich niet kunnen onttrekken aan de gevolgen van hun gedrag en/of aan de pedagogische sturing’ 
(M. Wolterbeek, Interview, Augustus 2011).

In de samenwerking ligt aanvankelijk de focus op jongens in de kritische leeftijd (10-13 jaar),  
maar de aandacht breidt zich snel uit tot alle kinderen en jongeren in de wijk. Marieke 
Ploeg, directrice Portes, beschrijft het belang van een bredere benadering als volgt: ‘De 
leerteams waren erop gefocust om de groep tieners op een prettige manier de middelbare school 
in te laten rollen. Dus dat geeft een soort doel aan de samenwerking. Maar ik denk wel dat 
als je het wil uitbreiden, dat je dan je doelstelling ook wat breder zou moeten maken […] dan 
zou het zomaar kunnen zijn dat het gaat over alle kinderen in Hoograven die je op een pret-
tige manier groot wil laten worden. Vanaf de peuterleeftijd tot 20 jaar of misschien nog wel 
breder, afhankelijk van hoe ver je wilt gaan’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011). En 
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ook Paul Verweel, voorzitter van VV Hoograven, onderstreept deze redenering. ‘Paul geeft 
aan dat hoewel er problemen zijn met hinderlijk gedrag van sommige jongens het doel van de 
samenwerking is om de ontwikkeling van ‘alle’ kinderen te stimuleren. Dit geldt volgens hem 
ook voor de meerderheid die geen problematisch gedrag vertoont’ (Verslag, 2e overleg leer-
teams, 23 augustus 2011).

3.5 De presentiebenadering als inspiratiebron

Naast het begrip leren zijn er ook andere ideeën die de betrokkenen inspireren bij het wer-
ken met de kinderen en jongeren in Hoograven. Hoewel in de tumultueuze praktijk soms 
lastig te realiseren, blijkt de presentiebenadering een belangrijke inspiratiebron binnen de 
leerteams. ‘Als experiment hebben we toen besloten om mij in te zetten binnen VV Hoograven. 
Dat begon met een halfjaar durend experiment dat ik de tijd die ik heb voor de wijk zou be-
steden binnen de club. Dat heb ik gedaan door daar de zaterdagochtenden er gewoon te zijn’, 
aldus Richard Bouma, bouwspeeltuinwerker bij Portes (R. Bouma, Interview, 25  april 
2013). Door ‘de zaterdagochtenden er gewoon te zijn’ expliceert Richard Bouma zijn voor-
keur voor een manier van werken die voortkomt uit de presentiebenadering (Baart, 2001). 
Hij is als welzijnswerker met ervaring in verschillende Utrechtse wijken, gefascineerd ge-
raakt door deze manier van werken. Het present zijn, het zoeken naar aansluiting bij de 
leefwereld van de kinderen en het langzaam bouwen aan een duurzame vertrouwensre-
latie, zijn centrale uitgangspunten van deze benadering. Richard licht toe hoe hij in de 
dagelijkse praktijk invulling geeft aan de voor hem belangrijke presentiebenadering: ‘De 
eerste keer is het een knikje, de keer daarna is het “hoi” en uiteindelijk is het een hand. Op een 
gegeven moment merk je dat het steeds meer wordt. Er ontstaan ook steeds meer gesprekjes. Je 
hebt het over de zoon die aan het voetballen is. Het leerteam was toen nog niet echt opgestart, 
maar ik merkte de meerwaarde van de contactlegging. Dat was ook precies het idee van het 
experiment dat ik binnen de hekken van VV Hoograven contact ging leggen met de ouders’ 
(R. Bouma, Interview, 25 april 2013).

Een presentiewerker heeft niet een strak geregisseerde, doelgerichte en van tevoren vast-
gelegde methode van werken met mensen. Zijn uitgangspunt is het er zijn voor de ander. 
Aanwezig zijn in de leefomgeving van mensen en hen van daaruit ondersteunen in het vin-
den van oplossingen. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op het oplossen van problemen, 
maar op het maken van een zinvolle verbinding en het geven van dagelijkse ondersteu-
ning. De inmiddels tot het welzijnswerk in Utrecht doorgedrongen presentiebenadering is 
gebaseerd op het boek Een theorie van de presentie van Andries Baart, die na langdurig on-
derzoek naar professioneel pastoraal werk in Utrechtse (probleem)wijken tot deze theorie 
(lees: geen methode) is gekomen. In de woorden van Baart klinkt de presentiebenadering 
als volgt:
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‘Er zijn voor de ander, alles draait om de goede en de nabije relatie (veel meer dan om het 
kost wat kost wegpoetsen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, om de 
basale act van het erkennen, zodat de ander – hoe gek, hoe anders ook – voluit in tel is, om 
wederzijdsheid (van hartelijkheid tot strijd), om alledaagse werkvormen, om verhalen, om 
nauwgezette afstemming op de leefwereld, om de wil van de ander uit te graven, het beste van 
zijn of haar mogelijkheden waar te laten worden en niemand ooit af te schrijven (ook als zo 
ongeveer alles aan hem of haar niet deugen wil), om een soort voorzichtige traagheid en een 
zogeheten ‘latende modus’ van werken die ruimte geeft aan wat zich niet maken of afdwingen 
laat’ (Baart & Heijst, 2003: p.6).

Bij het presentiewerk laat een professional zich ook niet leiden door de doelstellingen of 
opdracht van de organisatie waar hij of zij voor werkt, maar door hetgeen zich voordoet 
in het contact met de doelgroep. Daarom is het belangrijk dat presentiewerkers van hun 
leidinggevenden de steun en de ruimte krijgen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. 
Mark Verhoef, teammanager bij Portes, is zich bewust dat het presentiewerk van Richard 
een onconventionele manier van werken is waar zijn organisatie rekening mee moet hou-
den. Hij zegt hierover: ‘Presentie is wel een hele lastige manier van werken. Dan heb ik het 
over dat agenda denken. Dat past niet bij presentie, maar dat doen we wel allemaal. Het is ook 
wel eens moeilijk als leidinggevende om dat aan te sturen, maar dat moet je ook maar laten dan 
denk ik’ (M. Verhoef, Interview, 9 april 2013). En ook Marieke Ploeg, directrice bij Portes, 
is zich ervan bewust dat deze manier van werken organisatorisch goed ingebed moet wor-
den. Marieke zegt hierover: ‘Dus het is vooral een soort basisbenadering van je professionals. 
Maar daar zal je dus in je management en in je organisatiestructuur ook op de een of andere 
manier mee moeten dealen. Dat je dat wat er in die gezinnen gebeurt of wat er bij de kinderen 
gebeurt, dat je dat leidend maakt. En dat is voor professionals al ingewikkeld, maar het is voor 
organisaties en netwerken en ambtelijke processen nog veel ingewikkelder om dat tot leidend 
principe te maken’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011).

De presentiebenadering blijkt niet alleen een inspiratiebron te zijn voor medewerkers van 
Portes. Zo raakt Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, na zijn ontmoetingen en 
gesprekken met Richard en diens leidinggevenden Mark en Marieke, ook geïnteresseerd 
in de presentiebenadering. Voor zijn ontmoetingen met Richard heeft Paul nog niet eerder 
van het begrip gehoord. Toch komt hij al snel tot de ontdekking dat zijn constante aanwe-
zigheid in de leefomgeving van de jongeren op de voetbalclub ook een vorm van presentie 
is. Maar hij is zich ervan bewust dat deze manier van werken waarbij je heel dicht bij de 
doelgroep komt valkuilen met zich meebrengt. In een gesprek hierover zegt Paul: ‘Jij moet 
proberen aan te sluiten bij de leefwereld van de jongens en dat is een heel moeilijke balans. Jij 
bent diegene van buiten en jij gaat niet over het leven van die ander. Daarom denk ik ook dat 
je uiteindelijk terug moet vallen op het tonen van respect, ook al denk je anders dan de kinderen 
of de ouders. Hiermee kun je je tot ze verhouden en creëer je een vertrouwensrelatie. Want ik zie 
dat toch ook als een noodzakelijke voorwaarde’ (P. Verweel, Interview, 22 december 2011).
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Paul voegt aan de presentiebenadering toe dat respect tonen, ook al is dit soms lastig, een 
essentiële voorwaarde is voor het slagen van deze aanpak. Ook al kan het een lastige op-
gave zijn om aansluiting te vinden bij het alledaagse leven van de jongeren, toch blijkt de 
presentiebenadering een belangrijke inspiratiebron binnen het leerteam. 

3.6 De ontmoeting met de Hoogravense jongens

Dat de presentiebenadering en het winnen van vertrouwen niet zo eenvoudig in praktijk 
te brengen is, blijkt ook uit mijn eerste ontmoetingen met de Hoogravens-Marokkaanse 
voetbaljongens in sporthal Hoograven. Samen met een aantal medewerkers van wijkwel-
zijnsorganisatie Portes, onder wie Richard, organiseer ik als verenigingsondersteuner bij 
VV Hoograven een keer in de week het zaalvoetbal voor jongens in de leeftijd van 10 tot 
13 jaar en vormen wij het leerteam Sporthal Hoograven. De jongens zitten vaak op de-
zelfde basisschool in groep 7 of 8 en maken binnenkort de overgang naar de middelbare 
school. Een groot deel van de jongens is ook lid van het C1- of C2-jeugdteam (12 en 
13 jaar) van VV Hoograven. Sommige jongens zijn echter niet bekend met het vereni-
gingsleven en zijn opgegroeid met straatvoetbal in zogenaamde kooitjes. Op straat geldt 
een andere mentaliteit. Daar gaat het vooral om het individuele voetbal en zijn er bijna 
geen regels. Het voetbal op de club is anders. Het verenigingsvoetbal is een teamsport. Er 
zijn sociale gedragsregels waarbij rekening moet worden gehouden met de teamgenoten, 
de trainers, de tegenstanders en de grens- en scheidsrechters. De oprichter en huidige 
vice-voorzitter van VV Hoograven, Driss Hidraoui, legt het verschil tussen straat- en ver-
eningsvoetbal als volgt uit: ‘Jongeren hebben altijd in een kooitje of in een parkje gevoetbald 
waar geen regels zijn. Bij een vereniging gaat het in eerste instantie om het voetballen, maar 
er komt heel veel meer bij dan alleen het voetballen. Die jongens denken vaak, hé, ik ben toch 
een goede voetballer. Maar ja, natrappen, uitschelden, niet accepteren van de beslissingen van 
de scheidsrechter, dat hebben ze nooit meegekregen. In het begin waren dat veel voorkomende 
problemen waar de trainers hun handen aan vol hadden’ (D. Hidraoui, Interview, 16 decem-
ber 2014).

Bij mijn eerste ontmoeting met de Hoogravense jongens stellen de jongens mij allerlei 
vragen en zoeken ze de grenzen op van toelaatbaar gedrag. Het hoort bij de fase waarin een 
presentiewerker werkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Hieronder enkele 
fragmenten uit het gesprek dat zich ontvouwt tussen mij en twee van deze jongens. 

‘Waar kom je vandaan? Ben je Marokkaans? Afghaans? Speel je bij Hoograven?, vraagt de 
nieuwsgierige Moestafa. 
Driss lijkt vooral geïnteresseerd te zijn in de voetbalclub waar ik speel. ‘Je speelt bij VV, 
ofnie?’
Mijn antwoord is kort en resoluut. ‘Nee, jongen’
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Moestafa lijkt me door te hebben en reageert enthousiast met ‘Ardahan!’ en laat tegelijker-
tijd zijn gebalde vuist omhoog schieten.
Ik bouw de spanning iets op door niet direct mijn achtergrond prijs te geven. ‘Wat denk 
je dat ik ben? Gok maar’

‘Nee, je bent geen kaaskop, hè?!’, is de ietwat spottende reactie van Moestafa.
‘Ik ben van Ardahan. Ik ben van Hoograven. Ik ben een beetje van alles’, is uiteindelijk mijn 
antwoord waarmee ik tegemoetkom aan hun opdringerige nieuwsgierigheid. ‘Jij bent ‘Abi’ 
van Ardahan!23 Ik ken jou. Je bent een moeilijke laatste man, maar Hoograven heeft jullie af-
gemaakt, haha!’, is de bijdehante reactie van Driss. VV Hoograven heeft onlangs de derby 
van de wijk Zuid met 8-1 op zeer overtuigende en voor mij beschamende wijze gewonnen 
van Ardahanspor, waarbij ik zelf voetbal. We zijn inderdaad ‘afgemaakt’ door VV Hoogra-
ven. Een wedstrijd om snel te vergeten. Positief blijven denk ik, me niet gek laten maken 
en als een boer met kiespijn lach ik er ook om. Nu is het mijn beurt om de jongens uit te 
horen. ‘Waar speel jij dan, wijsneus? Zeker vaste wissel?’
‘Wij zijn van Hoograven! HOZ!’ 24, reageert Driss trots met zijn borst vooruit en zijn gebal-
de vuist omhoog, waarop zijn voetbalmaat Moestafa razendsnel volgt met ‘VV Hoograven, 
weet je wel, die kapotte25club!’.

De deur van de sporthal zit op slot. Een meisjesteam (10-13 jaar) van hockeyclub SV Kam-
pong heeft een training. Het is winterstop waardoor de hockeymeisjes binnen trainen. Het 
duurt nog een kwartier voordat de meisjes en hun begeleiders klaar zijn. Daarna is het de 
beurt aan ons om de zaal te betreden. Het wachten blijkt een moeilijke opgave te zijn voor 
Moestafa en Driss. Ze willen graag zo snel mogelijk voetballen. Vooral Driss heeft moeite 
met wachten. De volgende dialoog ontstaat tussen Driss en mij.

‘Waarom kunnen we niet naar binnen? Wij gaan toch voetballen?’, vraagt Driss en opgefokt 
trapt hij tegen de deur van de sporthal met een flinke deuk tot gevolg. Enigszins geïrri-
teerd door zijn overtrokken reactie probeer ik hem te kalmeren. ‘Rustig, jongen. Ze moeten 
de hockeyspullen wegzetten zodat de zaal klaar is voor ons. Tjonge, jonge…kijk wat je hebt 
gedaan, man. Je hebt de deur gesloopt’
‘Denken ze dat we hun gaan rippen ofzo?’, 26 is de vreemde en argwanende reactie van Driss.
‘Wat?! Rippen? Wie? Waar heb je het over?’ vraag ik verontwaardigd.

23 ‘Abi’ is Turks voor oudere broer en ‘Ardahan’ is een afkorting voor Voetbalvereniging Utrecht Arda-
hanspor (VVUA), een andere voetbalclub die net als VV Hoograven in de wijk Zuid is gevestigd, 
maar waar de leden voornamelijk van Turkse afkomst zijn.

24 ‘HOZ’ is de acronym voor Hoograven Zuid en is de naam van een oude Hoogravense jeugdbende die 
in de jaren negentig voor veel overlast zorgde.

25 ‘Kapotte club’ is een uitdrukking die onder de Hoogravens-Marokkaanse jongens gebruikt wordt om 
VV Hoograven te typeren als een club die ‘kapot’ is ofwel ‘niet goed functioneert’.

26 ‘Rippen’ is slang/straattaal voor ‘beroven’. Voorbeeld: ‘rippen om aan geld te komen’.
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‘Die mensen…’ en hij maakt een slome, knikkende beweging met zijn hoofd richting de 
zaal. 
‘Ze ruimen gewoon netjes de spullen op. Doe rustig. Kom checken. Je ziet ze door het raam. We 
zijn bijna aan de beurt’, is mijn sussende reactie naar de opgefokte Driss.
‘Oh…oke, maar…alle deuren dicht? En..uhm..komen er nog meer jongens? Tzz…twee kinde-
ren en vijf begeleiders. Wat is dit, de gevangenis? Wie denken jullie dat we zijn, criminelen?!’
(Observatieverslag, Januari 2012)

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat het voor de betrokkenen een lastige opgave kan zijn 
om de relatie met de jongeren in stand te houden. Het presentiewerk leidt niet per defi-
nitie tot verbinding. In ieder geval blijkt dat identiteit een belangrijk thema is bij de 
contactlegging met de jongens. Zo stellen ze mij allerlei vragen over wie ik ben, waar ik 
vandaan kom en bij welke vereniging ik voetbal. Met mijn antwoord ‘ik ben een beetje van 
alles’ geef ik aan dat ik Turks ben, maar ook Nederlands en dat ik, hoewel ik niet Marok-
kaans ben, door mijn ondersteunende functie ook bij VV Hoograven hoor. Spottend 
geeft Moestafa aan dat ik een ‘abi’ (=Turks voor oudere broer) ben van Ardahan. Als ik 
vraag waar Moestafa en Driss spelen, identificeren zij zichzelf voornamelijk met de wijk 
Hoograven en in dit specifieke geval met VV Hoograven en Hoograven Zuid. Maar ik 
krijg ook als antwoord ‘HOZ’, wat de naam is van een vroegere jeugdbende uit Hoograven 
Zuid. Hoewel de bende allang niet meer bestaat, leeft het nog wel onder de jongeren en 
gebruiken ze het als een manier om hun identiteit te benadrukken. 

Hoewel de interactie tussen de jongens en het leerteam vaak goed is en de voetbalwedstrij-
den over het algemeen vreedzaam verlopen, zijn er ook momenten van spanning. Begelei-
ders worden op de proef gesteld en moeten regelmatig hun mannetje staan tegenover de 
jongens. De betrokkenen in het leerteam spreken over ‘codes’ onder de jongens die voor 
de begeleiders moeilijk grijpbaar zijn, zoals de groepsdruk en loyaliteit aan de groep en 
‘de norm dat er onderling niet verlinkt mag worden’ (R. Bouma, Interviews. 25 april 2013). 
Bijvoorbeeld als de jongens geen namen van de daders willen noemen als op een dag de 
verliezende partij uit frustratie de zaal verlaat, de kleedkamerdeur intrapt en onderweg 
naar huis op meerdere plekken in de buurt baldadig gedrag vertoont. Hierop besluit het 
leerteam de jongens collectief te straffen. De jongens mogen drie weken lang niet deel-
nemen aan de door het leerteam georganiseerde activiteiten, ze mogen wel aanwezig zijn. 
Het niet wegsturen maar het zo lang mogelijk erbij houden staat in de gekozen presen-
tiebenadering centraal. Al met al blijft het voor de betrokkenen een uitdaging om ook de 
jongens die zich keer op keer misdragen een eigen plek in de wijk te bieden. 

Wegsturen of erbij houden?
Hiermee komen we tot de kern van de presentiebenadering die door de betrokkenen 
is ontwikkeld. Een terugkerend discussiethema in het leerteam is hoe om te gaan met 
hinderlijk gedrag van jongens in de kritische ontwikkelingsperiode. Wegsturen of erbij 
houden?
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Niet wegsturen wil niet zeggen dat er geen sancties bestaan. De jongeren komen niet 
zomaar weg met wangedrag, maar ze worden niet weggestuurd en niet volledig uitgeslo-
ten van deelname aan activiteiten in de wijk. Ze worden er zo lang mogelijk bij gehou-
den. Het bij wangedrag niet direct wegsturen van jongeren is niet alleen de werkwijze 
van VV Hoograven, maar ook van wijkwelzijnsorganisatie Portes en uiteindelijk ook de 
werkwijze binnen de leerteams. Hieronder een fragment uit de notulen van de tweede 
bijeenkomst van het leerteamoverleg: ‘Het wegsturen is namelijk het allerlaatste wat zij 
(VV Hoograven) doen in tegenstelling tot andere verenigingen zoals DVSU en Kampong. Paul 
geeft aan dat hij als hij een jongen wegstuurt die al problematisch is, dan zijn ze hem voorgoed 
kwijt. Vanuit pedagogisch perspectief wil hij die jongen niet opgeven, hoewel hij weet dat hij 
gedonder gaat krijgen met de scheidsrechter en tegenstander. Bij Portes heeft hij ook het idee dat 
jongeren wel gestraft worden, maar eigenlijk nooit uitgesloten’ (Ontwikkel- en verbindgroep, 
Verslag 2e overleg, 21 maart 2012).

Uit het volgende voorbeeld blijkt dat het bij de presentiebenadering niet blijft bij het er 
zijn, maar dat het ook betekent: signaleren als dingen mislopen en daarop ingrijpen. Paul 
Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, en Martha van Ettikhoven, zorg coördinator en 
hulpverlener bij Portes, bedenken voor de jongens van de C1 een cursus Teambuilding. 
Het gaat daarbij om kinderen in de kritische leeftijd van twaalf, dertien jaar. Martha zoekt 
contact met Paul naar aanleiding van zijn verslag over een vechtpartij waarbij het C1-team 
van VV Hoograven betrokken was. Het doel van de cursus is volgens Martha het leren 
reflecteren op eigen gedrag. Naar de jongens is het gebracht als een cursus Teambuilding. 
Martha zegt hierover: ‘De spelers hebben moeite om de teamspirit en de motivatie vast te 
houden en dit uit zich bijvoorbeeld als ze 1-0 achter komen dat het gekanker op elkaar al 
snel begint. Om er een positieve draai aan te geven heeft Paul het naar de jongens gebracht als 
een cursus Teambuilding. We gaan kijken hoe het gaat lopen. Of ze te motiveren zijn of niet’ 
(Leerteams, 3e verslag, 17 januari 2012).

Tijdens de cursus bespreekt Martha met de jongens succesmomenten uit de wedstrijd zo-
als wanneer een doelpunt is gemaakt en de jongens voor komen te staan. Ze vraagt wat er 
goed ging voorafgaand aan het doelpunt. De jongens weten dan volmondig ‘samen werking’ 
te noemen. Volgens de jongens komt de samenwerking tot uiting in het overspelen van de 
bal en elkaar op positieve wijze motiveren tijdens het spel. Tijdens de cursus valt op dat 
de jongens op alle sociale en taakgerichte elementen sociaal wenselijke antwoorden weten 
te geven. Wat verder opvalt is dat de jongens veel plezier hebben in de eerste les, maar dat 
gedurende de rest van de cursus hun aandacht verslapt. Hoewel betrokkenen zoals Richard 
en Paul na de cursus veranderingen in gedrag constateren, zoals minder schelden op el-
kaar tijdens wedstrijden, vaker de bal naar een medespeler afspelen en het tonen van een 
positieve instelling, blijft het onduidelijk of dit allemaal aan de cursus is toe te schrijven.
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3.7 Ontmoetingen op een hoger niveau

Naast de ontmoetingen in de wijk waar het leerteam uit is ontstaan, vinden er in een vroeg 
stadium ook ontmoetingen plaats tussen personen op een hoger niveau. Het eerste contact 
op gemeentelijk niveau is dat tussen Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, en 
Aart-Jan Voogt, de assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid.27 In het eerste gesprek 
met Aart-Jan geeft Paul aan dat het door het grote aantal gemeentelijke diensten en af-
delingen (zoals sport, welzijn, jeugd, onderwijs, cultuur, GG & GD, stadsontwikkeling, 
dienst maatschappelijke ontwikkeling etc.) moeilijk is om de juiste personen te vinden 
binnen de gemeenten. Daarbij wisselen de ambtenaren nogal eens van afdeling. Hierop 
regelt Aart-Jan een paar gesprekken met enkele door hem aanbevolen ambtenaren van de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). De noodzaak van het bestuurlijk overleg 
als sluitstuk van de samenwerking wordt door assistent wijkmanager Aart-Jan Voogt als 
volgt toegelicht: ‘We kwamen met elkaar zeg maar tot de conclusie dat als je dingen nu bin-
nen die leerteams niet kunt oplossen, met name die interventies, dan moet je dat op een hoger 
niveau zien te regelen [… ] En dat is het moment geweest dat we tussen aanhalingstekens dat 
bestuur hebben gevormd, waarin je met de mensen van DMO zit, die budgetten hebben. En 
met de bestuurders van Portes en JoU, die hun personeel kunnen aansturen of bijsturen. Waar-
bij ook weer de mensen van de gemeente betrokken zijn die afspraken kunnen maken in die set 
van subsidies en dat soort dingen’ (A. Voogt, Interview, 10 juli 2013). Uiteindelijk wordt 
besloten om naast het overleg tussen de leeteams ook een overleg op bestuurlijk niveau te 
organiseren. Dit overleg, dat een faciliterende rol heeft richting het leerteam, zal bestaan 
uit beleidsmedewerkers van verschillende beleidslijnen van DMO, de assistent wijkmana-
ger van wijkbureau Zuid en uit enkele bestuurders en directeuren van de bij het leerteam 
betrokken organisaties als Portes, JoU en VV Hoograven.

Organisatie op twee niveaus
Twee maanden na de start van de samenwerking vindt ook het eerste bestuurlijk overleg 
plaats. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van DMO op de Kaatstraat. De hosts 
van de bijeenkomst zijn Jan Vesters en Rik de Kogel, twee betrokken beleidsmedewer-
kers van de gemeente Utrecht. Verder zijn aanwezig de gemeenteambtenaar uit de wijk, 
Aart-Jan Voogt, en de bestuurders van Portes en VV Hoograven waarvan uitvoerende 
medewerkers en vrijwilligers deelnemen aan het leerteam. In het overleg rijst de vraag of 
ze ‘met de juiste mensen aan tafel zitten’ (Ontwikkel- en Verbindgroep, Verslag 2e overleg, 
21 maart 2012). Zo ontbreekt bijvoorbeeld de directeur van het Jongerenwerk Utrecht 
(JoU). Op basis van de voorgevallen incidenten die in het leerteam op de agenda staan, 
zou ook de gebiedsmanager Veiligheid van wijkbureau Zuid (en wellicht de politie) aan 

27 Het wijkbureau is de meest vooruitgeschoven post van de gemeente Utrecht. In de woorden van 
assistent wijkmanager Aart-Jan Voogt, ‘een soort antenne in de wijk’ die informatie over de wijk ver-
zamelt voor de gemeentelijke diensten, maar ook een ‘front office’ van de gemeente waar de bewoners 
terecht kunnen voor vragen, en waaraan ook klachten en meldingen kunnen worden doorgegeven, 
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, wonen en buitenruimte.
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moeten schuiven. Ondanks het ontbreken van enkele cruciale spelers wordt toch afgespro-
ken de samenwerking op een hoger niveau voort te zetten. Zo groeit het initiatief uit tot 
een samenwerking op twee niveaus: het leerteam dat het werk in de wijk uitvoert en het 
bestuurlijk overleg dat de leerteams faciliteert. Ongeveer een jaar na de start van de samen-
werking wordt aan dit bestuurlijk overleg de naam ontwikkel- en verbindgroep gegeven. 

3.8 Het gemeentelijk beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn

Nu ook de gemeente is aangehaakt, krijgt de samenwerking al snel de status van een voor-
beeldig Utrechts pilotproject. Een voetbalvereniging die als bewonersorganisatie buiten 
de gemeentelijke diensten een initiatief opstart en hierbij de samenwerking aangaat met 
partners in de wijk, is helemaal in lijn met het nieuwe gemeentelijke beleidsprogramma 
Vernieuwend Welzijn. Jan Vesters, een van de betrokken beleidsmede werkers die zich be-
zighoudt met Vernieuwend Welzijn, zegt hierover: ‘Vernieuwend Welzijn avant la lettre: zo 
noem ik het hier intern ook. Dat is nou precies wat we willen, toen nog niet wetende dat die 
link naar de Brede School, het wijkbureau, Veiligheid, de moskee, JoU, dat is allemaal orga-
nisch eigenlijk een beetje zo in elkaar geschoven. Het is allemaal veel groter geworden en veel 
inhoudelijker en veel beter, met een grotere reikwijdte dan we ons dat toen hadden voorgesteld’ 
(J. Vesters, Interview, 12 juni 2013).

De missie van het vernieuwd welzijnswerk28 is bijdragen aan het versterken van de civil 
society door vooral ‘het zelf organiserend vermogen van (groepen) bewoners’ te stimuleren 
wat volgens de gemeente ‘hét kenmerk van een sterke civil society’ is (Gemeente Utrecht, 
2012: p. 14). Beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, Rik de Kogel, vat de kansen voor 
het nieuwe welzijn als volgt samen: ‘Het oude welzijn was meer aanbodgericht. Nu zijn we 
dat aan het ombuigen en zeker met Vernieuwend Welzijn. Het moet veel vraaggerichter. De 
visie van Vernieuwend Welzijn is ook dat de burgers meer zelf moeten organiseren, eventueel 
met partners die in de wijk actief zijn. Dat is precies de participatiesamenleving die we ook 
nastreven, dus dat het niet uitsluitend door de gemeente wordt georganiseerd, maar dat het 
initia tief van buiten komt en partijen meer samenwerken’ (R. de Kogel, Interview, 21 decem-
ber 2011). Dat het samenwerkingsinitiatief in de casus buiten de gemeente om door de 
voetbalclub is opgestart, sluit dus goed aan bij de gemeentelijke visie op het nieuwe Wel-
zijn, zoals ook blijkt uit een van de beleidsdocumenten van de gemeente Utrecht hierover.

28 In het kader van dit programma is de wijkwelzijnsorganisatie voor de wijk Hoograven, Stichting 
Portes, omgedoopt tot sociaal makel organisatie Vooruit. Op de eigen website formuleert Vooruit 
haar missie als volgt: ‘het ondersteunen en begeleiden van (kwetsbare) bewoners in het opbouwen en/of 
verstevigen van sociale netwerken in hun omgeving, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Een 
van de manieren om dat doel te bereiken is de inzet van sociaal makelaars’. Geraadpleegd 14 februari 
2015, via http://www.vooruitutrecht.nl/
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‘Sport en cultuur: het nieuwe Welzijn. Ook het zoeken naar nieuwe manieren en andere be-
langrijke pijlers in de samenleving zijn onderdeel van (het nieuwe) Welzijn. De sociaal make-
laar bijvoorbeeld, hoeft niet exclusief uit het traditionele welzijnswerk te komen. Binnen het 
kader van Vernieuwend Welzijn zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten van de Wmo, 
maar waarom zouden we niet veel meer gebruik maken van de cultuur- en sportsector? Ook 
daar is de filosofie van de Wmo, het stimuleren van sociale cohesie, immers meer en meer on-
derdeel van de beleidsuitvoering. Welzijnswerkers kunnen veel meer verbindingen maken met 
sportverenigingen en culturele instellingen en die organisaties ook ondersteunen als er proble-
men ontstaan’ (Gemeente Utrecht, 2010: p. 9).

Hoewel de overheid met de invoering van de beleidsvisie Vernieuwend Welzijn meer aan 
burgers en civil society wil overlaten, betekent het in het geval van het pilotproject in de casus  
niet dat de overheid zich geheel terugtrekt. Integendeel zelfs, de gemeente participeert in 
de samenwerking. Hoewel de gemeente aan de ene kant de samenwerking ondersteunt, 
roept het ook nieuwe vragen op over welke maatschappelijke rol een civil society organi-
satie (zoals VV Hoograven) moet en kan gaan vervullen. Immers, niet het aanbodgericht 
denken maar het vraaggericht denken staat centraal in deze nieuwe manier van denken 
over het welzijnswerk. Dit betekent dat ook VV Hoograven niet te aanbodgericht zou 
moeten werken. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van 2007, die de Welzijnswet van 1994 
vervangt, vormt het wettelijke kader voor deze verandering in gemeentelijk welzijnsbeleid. 
Het hoofddoel van de maatschappelijke ondersteuning door de overheid is kernachtig om-
schreven als participatie. Met de Wmo beoogt de wetgever dat de maatschappelijke parti-
cipatie en zelfredzaamheid van burgers, ook van mensen met een beperking, toeneemt en 
dat actief burgerschap en sociale samenhang worden versterkt. Aan de hand van een of 
meer vierjaarlijkse plannen stelt de lokale overheid de hoofdzaken van het te voeren beleid 
voor maatschappelijke ondersteuning vast. De wetgever formuleert het als volgt:

‘Samenhangend lokaal beleid om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te be-
vorderen, uitgevoerd dicht bij de burger door een daarvoor goed toegeruste gemeente, is het 
belangrijkste oogmerk van dit wetsvoorstel’ (Tweede Kamer, 2004-2005, 30131, nr.3: p. 2).

Mede door invoering van de Wmo denken de gemeenten opnieuw na over hun eigen 
rol en verantwoordelijkheid in relatie tot de individuele burger en de samenleving als 
geheel. Deze veranderde sturingsfilosofie leidt tot een nieuwe inrichting en taakomschrij-
ving voor het welzijnswerk in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2012). De visie hierop brengt 
de gemeente Utrecht onder in het beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn. In een van de 
beleidsdocumenten vat de gemeente Utrecht haar visie als volgt samen:
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‘Met de komst van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verlegt de overheid 
verantwoordelijkheden naar het maatschappelijk middenveld en de burger: de ‘civil society’. 
Het tegenwoordige denkbeeld is een reactie op doorgeschoten zorgarrangementen, die veel ver-
antwoordelijkheid wegnemen bij de burger. De Wmo stelt de ‘civil society’ centraal in het 
maatschappelijk krachtenveld. Bovendien is de vraag actueel hoe ver overheidsbemoeienis (nog) 
moet reiken in de realisering van maatschappelijk welzijn. Dit betekent een opgave voor de 
(gemeentelijke) overheid (eerste partij), het uitvoerende middenveld (tweede partij) en de bur-
ger (derde partij). Het einddoel en soms ook de weg er naartoe zijn nog niet helder. Er wordt 
nog gezocht naar een ‘stip op de horizon’ en naar een stabiele, gevestigde praktijk’ (Gemeente 
Utrecht, 2010: p. 4).

Opmerkelijk is dat de transitie rondom de Wmo en de invoering van de nieuwe stijl in het 
welzijnswerk (met meer participatie, meer eigen verantwoordelijkheid van de burger en 
meer samenwerking in de wijk) parallel loopt met de bezuinigingen van de overheid die 
ook gevolgen hebben voor het aantal actieve professionals in de wijk. ‘Buurtbewoners zijn 
ook boos, omdat ze ineens mensen kwijtraken die ze vertrouwen’, aldus Mark Verhoef, team-
manager bij Portes en daarna bij Vooruit (M. Verhoef, Interview, 26 februari 2013). Mark 
en andere betrokkenen bij het leerteam waarschuwen dat de overheid niet van alle groepen 
in de samenleving even hoge verwachtingen mag hebben. Sommige mensen hebben bij-
voorbeeld – tijdelijk of permanent – geen familie of ander ondersteunend netwerk. Of ze 
zijn niet in staat een eigen netwerk op te bouwen en in stand te houden. Het streven van 
de overheid naar ‘participatie van alle burgers’, zoals in de Wmo omschreven, is hiermee in 
het geding. Marieke Ploeg, directrice bij Portes, en tevens betrokken bij de samenwerking, 
verwoordt haar zorgen als volgt: ‘Er zijn ook groepen waarmee dat gewoon niet goed lukt, 
omdat ze toch te weinig sociale vaardigheden hebben om het echt leuk te hebben met elkaar’ 
(M. Ploeg, Interview, 23 november 2011).

De professionals zijn tegelijkertijd ook onzeker over de gevolgen van de bezuinigings-
plannen voor hun eigen baan. Ook Richard Bouma, de welzijnswerker van Portes die na 
de transitie is omgedoopt tot sociaal makelaar van Vooruit29, maakt zich zorgen over de 
veranderingen, aangezien deze gepaard gaan met een reorganisatie binnen het wijkwel-
zijnswerk. Richard zelf is niet ontslagen, maar collega’s van hem wel. Bovendien maakt hij 
zich zorgen over de consequenties voor de bewoners in de wijk. Richard: ‘Ik werk nu een 
aantal jaren in deze wijk en als ik dan weg had gemoeten dan zou iemand anders dat moeten 
oppakken. Dat is gewoon kapitaalvernietiging. Dan kan het weer opnieuw beginnen. Want je 
kan niet zomaar bij een ouder of bij een school aankloppen van: ‘Je had eerst altijd contact met 

29 In het kader van dit programma is de wijkwelzijnswerker van Stichting Portes omgedoopt tot sociaal 
makelaar van Vooruit. Op de eigen website formuleert Vooruit de nieuwe missie van de sociaal make-
laar als volgt: ‘Als sociaal makelaar bouwen wij aan duurzame relaties in de buurt, samen met u en andere 
bewoners, professionals en instanties. Als sociaal makelaar verzamelen en delen we kennis, verbinden 
partijen met elkaar en bouwen we aan sociale netwerken’. Geraadpleegd 6 mei 2015, via http://www.
vooruitutrecht.nl/
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die en die, maar die is nu weg, ik ben die en die en we gaan op dezelfde voet verder’. Dat werkt 
toch niet zo. Ik ga zelf ook niet zo op die manier meteen met iemand in zee, omdat je niet weet 
wat hij doet met wat jij voor ogen hebt’ (R. Bouma, Interview, 25 april 2013). 

Desalniettemin vinden alle betrokkenen dat het nieuwe welzijnswerk enerzijds en de be-
zuinigingen anderzijds niet twee kanten van dezelfde medaille zijn. Mark Verhoef legt uit 
waarom dit onderscheid gemaakt moet worden en de veranderingen niet als een verkapte 
bezuinigingsmaatregel moet worden gezien: ‘Vernieuwend Welzijn als visie op de maat-
schappij daar sta ik heel erg achter. Wat ik zo jammer vind is dat het lijkt dat Vernieuwend 
Welzijn nu op heel veel vlakken door heel veel mensen gekoppeld wordt aan bezuinigingen. Dat 
is wat we met elkaar moeten voorkomen, want het is toch hartstikke mooi als de burger weer 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen wijk, voor zijn eigen omgeving. Ik denk dat dat 
gewoon past in dit tijdsgewricht. Dat we ervoor moeten zorgen dat mensen weer in de actieve 
stand gaan. We zijn zo verwend door de jaren met allerlei professionals op allerlei vlakken die 
alles regelen. We zijn ook lui geworden met z’n allen’ (M. Verhoef, Interview, 26 februari 
2013).

Resumé

De samenwerking binnen de leerteams krijgt langzaam vorm en de presentiebenadering 
dient daarbij als inspiratiebron. Voor Richard Bouma, presentiewerker bij Portes, zijn 
de leerteams een nieuwe kans om met de presentiebenadering aan de slag te gaan. Geïn-
spireerd door Richard blijkt vooral Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, veel 
waarde te hechten aan de presentiebenadering. Hoewel alle betrokkenen gecharmeerd zijn 
van de presentiebenadering blijkt het lastig om het begrip in de praktijk te brengen. Zo 
bediscussiëren de partijen tijdens de bijeenkomsten van de leerteams of er één lijn getrok-
ken moet worden in hun benadering van jongeren: jongeren die zich misdragen wegsturen 
of erbij houden. In die discussie staan ingewikkelde thema’s en begrippen zoals afwijkend 
gedrag, kritische leeftijd en ontglippen centraal. De belangrijkste inhoudelijke conclusie 
van het leerteam is dat zij de jongeren erbij willen houden, ook als zij misstappen begaan. 
Vanwege deze uitgangspunten stelt de gemeente Utrecht zich al snel achter het samenwer-
kingsinitiatief, maar vooral ook omdat het een kans biedt de samenwerking op te voeren 
als pilot project in het nieuwe en veelbelovende beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn.
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de samenwerking

Dit hoofdstuk belicht hoe de samenwerking zich ontwikkelt onder invloed van nieuwe 
ideeën en nieuwe partijen (voor een overzicht hiervan zie tabel 4.1.). Het laat zien hoe 
de gesprekken binnen de leerteams zich verdiepen en hoe er gesproken wordt over de 
de samenwerking en over het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. Hoewel de 
presen tiebenadering binnen de leerteams centraal staat, staan de betrokkenen ook open 
voor andere ideeën over de ontwikkeling van kinderen.

(Nieuwe) ideeën in de samenwerking Ingebracht door

It takes a village to raise a child Mark Verhoef (Portes)

Ouderbetrokkenheid Rob Peters (Brede School Hoograven)

De pedagogische civil society Rob Peters (Brede School Hoograven)

De Vreedzame Wijk Annemieke Vernooy (Eduniek in opdracht van Gemeente 
Utrecht)

De Aanpak Jeugdgroepen Tanja Heijkamp (Wijkbureau Zuid van de gemeente 
Utrecht)

Tabel 4.1  Overzicht ideeën en partijen

4.1 De ontwikkeling van een gemeenschappelijke pedagogische visie

De herkenning van elkaars ambitie om de ontwikkeling van het kind centraal te stellen, 
vergroot de behoefte van de betrokkenen om dat vanuit een gemeenschappelijke peda-
gogische visie te doen. Mede door inzet van Richard Bouma, Mark Verhoef, Marieke 
Ploeg en Paul Verweel, dient in het begin van de samenwerking de presentiebenadering 
als inspiratiebron voor de leerteams. Het er zijn, vormt voor de betrokkenen een goed 
uitgangspunt om zich te verbinden met de jongeren. Hoewel de betrokkenen gecharmeerd 
zijn van de presentiebenadering zijn ze ook sceptisch. Zo vinden sommigen het een wat 
passieve manier van werken waarbij een heldere doelstelling ontbreekt op wat men wil be-
reiken. In de woorden van Marieke Ploeg, directrice bij Portes en verantwoordelijk voor de 
jeugdprogramma’s: ‘Presentie is net niet normatief. Eigenlijk is het heel open je werk in gaan 
en contact maken met mensen. Daarom helpt het als je daar een soort morele bodem aan geeft. 
Zoals die buurtpastor dat heeft ingevuld vanuit haar christelijke principes waar uiteindelijk de 
presentiebenadering uit is voortgekomen’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011).
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De presentiebenadering krijgt gedurende de samenwerking een nadere invulling. Maar 
ook verschillende normatieve begrippen en concepten zoals it takes a village to a raise a 
child, ouderbetrokkenheid, pedagogische civil society, Vreedzame Wijk en Aanpak Jeugd-
groepen, die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke pedago-
gische visie passeren de revue binnen de leerteams, zoals uit de volgende paragraaf zal 
blijken.

4.2 It takes a village to raise a child

‘It takes a village to raise a child, daar gaat het eigenlijk om in de samenwerking. We zijn 
allemaal onderdeel van het dorp dat Hoograven heet en daar hebben we een taak in het opvoe-
den van kinderen’, aldus Mark Verhoef, teammanager bij Portes (M. Verhoef, 15 februari 
2012). It takes a village to raise a child is de Engelse vertaling van een Afrikaans gezegde 
en vormt een belangrijke inspiratiebron voor de betrokkenen in de samenwerking. Mark 
bedoelt ermee dat niet alleen de ouders, maar iedereen in het spreekwoordelijke dorp 
Hoograven betrokken zou moeten zijn bij het opvoeden van kinderen. Naast de ouders 
zijn dat andere medeopvoeders zoals de leraren op school. De gedachte is dat de hele ge-
meenschap van invloed is op de ontwikkeling van kinderen en daarom in de opvoeding de 
verantwoordelijkheid zouden moeten delen met de ouders. Ook de betrokkenen binnen 
het leerteam staan achter het idee van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opvoe-
den van kinderen. 

4.3 Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een thema dat binnen de leerteams vaak ter sprake komt. Door-
gaans is het gezin het eerste opvoedmilieu en spelen de ouders een primaire rol in de ont-
wikkeling en opvoeding van kinderen, zo is de algemene gedachte binnen de leerteams. 
De betrokkenen ervaren echter regelmatig een lage ouderbetrokkenheid in de wijk en 
zij vinden dat ouders vaak moeilijk te bereiken zijn. In navolging van de Brede School 
Hoograven en mede door toedoen van Rob Peters, de brede school coördinator die het on-
derwerp regelmatig bij de bijeenkomsten van de leerteams inbrengt, komen de betrokke-
nen tot een onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In de visie van 
de Brede School Hoograven is ouderbetrokkenheid dat ouders hun verantwoordelijkheid 
nemen in het volgen en ondersteunen van hun kind in zijn of haar ontwikkeling, school-
loopbaan, relaties etc.30 Ouderparticipatie is het betrekken en actief deelnemen van ouders 
aan activiteiten zoals vrijwillig deelnemen in de Ouderraad op school en in de Ouder-
lokalen. Deze visie nemen de betrokken over. Ook binnen de voetbalvereniging wordt van 
ouders verwacht dat zij zich vrijwillig inzetten en als ouder participeren binnen de club.

30 Jaarplan BS-Hoograven, augustus 2013-december 2014, p.5
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Moeders zijn volgens de betrokkenen doorgaans nog wel aanwezig bij de activiteiten van 
hun kinderen op school en soms ook in de speeltuin. Vaders zijn minder zichtbaar bij de 
activiteiten van de school, maar dat wil volgens de betrokkenen nog niet zeggen dat vaders 
niet betrokken zijn bij hun kind. Zo zijn er vaders die als vrijwilliger actief betrokken 
zijn bij de voetbalvereniging, bijvoorbeeld als trainer van het jeugdteam van hun zoon, 
als scheidsrechter of als grensrechter. Paul, die deze betrokkenheid van ouders van dicht-
bij meemaakt op de voetbalclub, is het opgevallen dat er bij F-, D-, E-teams veel actief 
betrokken ouders zijn en het ‘altijd een groot feest is’, maar bij C-, B-, A-teams de ‘ouders 
beginnen weg te lopen’ (Leerteams, Verslag 3e overleg, 1 november 2011). Volgens Paul is 
er ook ‘heel veel handelingsverlegenheid bij ouders die zich zorgen maken maar geen idee heb-
ben hoe ze hun kinderen in het gareel kunnen houden’ (Ontwikkel- en verbindgroep, Verslag 
3e overleg, 27 juni 2012). Paul maakt van dichtbij mee dat wedstrijden bij de jeugd soms 
niet doorgaan, omdat er te weinig ouders (vrijwilligers) zijn om naar uitwedstrijden te 
rijden. In tegenstelling tot Richard die actief is in de speeltuin ziet hij weinig moeders op 
de club. Naast het stimuleren van het voetbal onder de meisjes in Hoograven, gaat het 
leerteam Meisjesvoetbal zich daarom ook inzetten om meer moeders te betrekken bij het 
voetbal. Zo organiseren trainers en leiders van VV Hoograven samen met speeltuinwerk-
sters van Portes moedermiddagen in de speeltuin voor de moeders van de meisjes die bij 
VV Hoograven trainingen volgen. De ervaring van de betrokkenen is echter dat moeders 
dan eerder op zoek zijn naar activiteiten voor zichzelf, dan dat ze zich actief willen inzet-
ten voor de voetbalclub, waar volgens Marlies Wolterbeek, trainster bij VV Hoograven, 
toch ‘alleen maar mannen komen’ (M. Wolterbeek, Interview, 29 februari 2012). Hiermee 
verwoordt Marlies een idee dat bij meer Hoogravense vrouwen leeft. 

De betrokkenen staan voor het versterken van de ouderbetrokkenheid en de ouderpartici-
patie, maar tegelijkertijd worden er ook vraagtekens gezet bij de negatieve rol die ouders 
soms spelen bij de opvoeding. In de woorden van Mark Verhoef, teammanager bij Portes, 
zijn ouders ‘per definitie geschikte partners, maar het hoeft niet altijd een geschikte opvoeder 
te zijn’ (Leerteams, Verslag 5e overleg, 13 maart 2012). Reijco, jongerenwerker van JoU, 
legt aan de hand van een voorbeeld uit waarom: ‘De aanwezigheid van vaders biedt ook 
geen garantie. Een keer is een vader meegekomen naar een schaatsactiviteit. En als je ziet hoe 
die vader zich tijdens die activiteit gedraagt ten opzichte van de meeste jongens, dan heeft het 
totaal geen pedagogische waarde. Dan kun je de vraag stellen of ouders geschikte partners zijn. 
Daar moeten ook professionals bij zijn’ (Leerteams, Verslag 5e overleg, 13 maart 2012). 
Paul Verweel, zegt hierover: ‘Het is ook de bedoeling om die ouders erbij te betrekken omdat 
de jongens zeggen dat als wij gaan voetballen en we voetballen thuis dan is het nog steeds een 
uitwedstrijd want de tegenpartij neemt meer ouders mee. Het moet dan ook de inzet blijven 
om de ouders erbij te krijgen, maar wij (de professionals en vrijwilligers) moeten ervoor zorgen 
dat er een peda gogisch verantwoorde situatie wordt gecreëerd’ (Leerteams, Verslag 14e over-
leg, 9 Juli 2013). Soms komt het voor dat ouders niet komen opdagen. De betrokkenen 
vinden het echter ook dan hun taak om de activiteiten in het belang van de kinderen door 
te laten gaan. Nogmaals Paul: ‘Er wordt ook gezegd ouders er altijd bij betrekken, maar als 
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er geen ouders zijn dan nokken [=stoppen] wij niet. En als we het kind een structuur kunnen 
bieden zonder de ouders, ook prima’ (Leerteams, Verslag 14e overleg, 9 Juli 2013).

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de ouderparticipatie is een belangrijk thema 
voor de betrokkenen binnen de leerteams. Toch vinden de betrokkenen dat professionals 
en vrijwilligers als medeopvoeder ook een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Zo 
horen ze niet de andere kant op te kijken als er iets vervelends gebeurt en horen ze de ou-
ders te ondersteunen of zelfs de rol van opvoeder over te nemen als de ouders problemen 
ervaren, wegvallen of in gebreke blijven. 

4.4 De pedagogische civil society

Binnen het leerteam ontstaat het geloof in een idee dat zich gedurende het samenwer-
kingsproces ontwikkelt onder de noemer pedagogische civil society. De term civil society, 
ofwel de burgermaatschappij, duidt op vrijwillige verbanden tussen burgers die zonder 
tussenkomst van de overheid bijdragen aan de samenleving. Edwards (2009) zegt hierover: 
‘the esssene of civil society is associations, through the public sphere and across society’ (p.124). 
En ook Dekker ziet civil society ‘as the sphere of voluntary asso ciations and as an ideal for the 
whole society. The basic civil society hypothesis is that the former contributes to the latter’ (p.1-2).  
Hieruit blijkt dat de term civil society in de literatuur (vaak) gelinkt wordt aan (sport)ver-
enigingen die met name gestoeld zijn op de inzet van vrijwilligers. De term pedagogische 
civil society wordt door De Winter als volgt omschreven:

‘Dat deel van de samenleving waar burgers (kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen) 
in vrijwillige verbanden verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch klimaat waarin 
het goed opvoeden en opgroeien is, in samenwerking met of juist als tegenkracht tot overheden 
(gemeente, de jeugdsector, het welzijnswerk), bedrijven en andere civil society organisaties (bij-
voorbeeld sportverenigingen)’ (Vrijwillige Inzet, oktober 2011 ).31

Uit de bovenstaande definitie blijkt dat de pedagogische civil society betrekking heeft op 
de betekenis die vrijwillige verbanden en onderlinge betrokkenheid in de meer informele 
sfeer hebben voor opvoeden en opgroeien van kinderen. Micha de Winter, de bedenker 
van dit normatieve concept, houdt een pleidooi voor het versterken van met name in-
formele sociale netwerken – de vrijwillige verbanden- rond kinderen en gezinnen. Een 
versterking van wat hij de pedagogische civil society noemt, levert volgens hem een be-
langrijke bijdrage aan de kwaliteit van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen (De 
Winter, 2011; 2012). Echter, hij komt ook tot de constatering dat de moderne opvoe-

31 Vrijwillige Inzet is het magazine van het ZonMw-programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd 
en gezin’ waarin de afgelopen jaren verslag werd gedaan van alle projecten en discussies rondom de 
pedagogische civil society. Deze min of meer officiële definitie is te vinden op de achterkant van de 
cover van het blad. 
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ding, mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, 
steeds meer een privéproject is geworden van ouders. Ouders voelen zich, in tegenstelling 
tot andere opvoeders, steeds meer verantwoordelijk voor hun kinderen. Onderlinge fa-
miliebanden, maar ook verbanden met de gemeenschap en de samenleving zijn minder 
sterk. Bovendien maken ouders steeds meer gebruik van professionele ondersteuning bij 
de opvoeding. Hoewel De Winter niet tegen meer samenwerking is, neemt hij wel na-
drukkelijk afstand van een te sterk door de overheid en andere civil society organisaties ge-
organiseerd opvoedingsconcept. Volgens hem leggen de overheid, de jeugdhulpverlening 
en het welzijnswerk het vrijwillige initiatief bij burgers vaak (onbedoeld) lam. Hiermee 
bedoelt De Winter dat ouders over het algemeen te weinig ruimte krijgen om hun eigen 
opvoedingsideeën vorm te geven omdat zij in toenemende mate de expertise en het advies 
van professionals dienen te volgen. De overheid is zich steeds meer gaan bemoeien met de 
opvoeding, met name binnen zogenoemde risicogezinnen. Een verregaande maatregel die 
Jeugdzorg bijvoorbeeld kan nemen, is een kind uit huis plaatsen (De Winter, 2012). De 
algemene opvatting in het leerteam over hun eigen rol als medeopvoeder in relatie met de 
ouders wordt door Rob Peters van de Brede School Hoograven samengevat als: ‘En het is 
zoals ik het in het begin zei: kwetsbare kinderen hebben vaak ook kwetsbare ouders. Als je daar 
iets aan wil veranderen dan kun je ze niets opleggen en dwingen, maar je bereikt veel meer door 
ze voorbeeldgedrag te laten zien’ (R. Peters, Interview, 3 juli 2012).

De ervaring van betrokkenen binnen het leerteam is dat alleen informele verbanden, zoals 
de Winter dat voorstelt, niet werken voor sommige kwetsbare kinderen. Toch dient het 
door De Winter (2011) geïntroduceerde concept al in een vroeg stadium als stip op de 
horizon voor de samenwerking in Hoograven. De betrokkenen binnen het leerteam on-
dersteunen de visie dat een samenwerking tussen ouders onderling leidt tot het verbeteren 
van een pedagogisch klimaat voor kinderen, maar ook dat ondersteuning van zowel vrij-
willigers als professionals nodig blijft. In de woorden van Marieke Ploeg, directrice bij de 
Hoogravense wijkwelzijnsorganisatie Portes: ‘Voornamelijk omdat ik denk dat die tieners er 
beter van worden. Dus ik denk echt dat het helpt als je opgroeit dat je de coach bij het voetbal, 
de speeltuinwerker en de ouders kent en de leraar kent en ik denk dat je beter groot wordt 
als dat een soort verband met elkaar heeft’ (M.Ploeg, Interview, 23 november 2011). En 
ook Mark Verhoef, teammanager bij Portes, is voorstander van een nauwe samenwerking 
tussen bewoners, vrijwilligers en professionals. Hij zegt hierover: ‘Met elkaar is met profes-
sionals, bewoners en kinderen. Iedereen speelt daar een rol in dus we zijn over grenzen aan 
het stappen. Je bent niet meer alleen voetbaltrainer, speeltuinwerker of jongerenwerker. Je bent 
ook een professional of een buurtbewoner in de wijk en je moet dus iets met de wijk en met de 
kinderen in die wijk. Dat is volgens mij wat we heel erg doen op dit moment’ (M. Verhoef, 
Interview, 9 april 2013).

Al met al wordt in het idee van de pedagogische civil society een gemeenschappelijke visie 
ontdekt. Betrokkenen vinden een weg in het positief stimuleren van enerzijds de onder-
linge samenwerking tussen professionals en vrijwilligers (het formele netwerk) in het ont-



Van onderop organiseren

72

wikkelings- en opvoedingsproces van kinderen. En anderzijds in het versterken van de 
samenwerking met en tussen ouders (de informele netwerken).

4.5 Eenduidige pedagogische aanpak of ruimte voor verschillen?

Met het idee van de pedagogische civil society als gemeenschappelijke visie vragen de be-
trokkenen zich af hoe zij de verschillende opvoedingsmilieus van thuis, school, straat en 
sportvereniging met elkaar kunnen verbinden. Zij constateren dat de jongeren in verschil-
lende werelden leven met tegenstrijdige codes, waarden, stijlen en methoden van opvoe-
den. Dit zou de belangrijkste reden kunnen zijn voor het afwijkende en problematische 
gedrag van sommige jongeren. De vraag die de betrokkenen stellen is of overal dezelfde 
(gedrags)regels gehanteerd moet worden, of dat er ruimte moet zijn voor de verschillende 
pedagogische contexten van thuis, school, buurt en sportvereniging?

De algemene overtuiging van de betrokkenen is dat het helpt als de verschillende werelden 
met elkaar verbonden zijn en er een eenduidige pedagogische aanpak is. Zo weten kinde-
ren waar ze aan toe zijn. Dit is ook in lijn met de bevindingen van El Hadioui (2011) in 
zijn boek Hoe de straat de school binnendringt. Volgens hem zouden de macho-masculiene 
codes van de straat, zoals de bescherming van de eigen eer, elkaar niet verraden, loyaliteit 
aan de groep en voorkeur voor een materialistische levensvisie, conflicteren met school, 
waarin feminien-softe codes als overleg, communicatie, zelfreflectie en zelfexpressie be-
langrijker zijn (El Hadioui, 2011). Het probleem is volgens El Hadioui niet het gedrag dat 
past bij de straatcultuur en dat op school als problematisch wordt gezien. Het probleem is 
volgens hem dat jongeren tegelijkertijd gesocialiseerd worden in verschillende pedagogi-
sche domeinen en zo tegenstrijdige codes, ideeën, gedrag en opvattingen ervaren. Dit leidt 
volgens El Hadioui tot een identiteitsblokkade. Daarom pleit hij voor een pedagogische 
driehoek, een match tussen schoolcultuur, straatcultuur en thuiscultuur. Succes op school 
zou volgens hem in sterke mate afhangen van hoe de drie milieus elkaar ondersteunen en 
aanvullen (El Hadioui, 2011). Hoewel de betrokkenen het erover eens zijn dat de regels in 
de verschillende leefwerelden van jongeren niet precies hetzelfde hoeven te zijn, vinden ze 
wel dat volwassenen ernaar moeten streven onderling tot afstemming te komen. Zo is ook 
Mark Verhoef, teammanager van de speeltuinwerkers bij Portes die dagelijks met kinderen 
in contact staat, ervan overtuigd dat eenduidigheid in het voordeel is van de opvoeding 
en ontwikkeling van de jongens. Hij zegt hierover: ‘Als we daar zoveel mogelijk afstemming 
en overeenstemming in krijgen dan gaat die opvoeding ook beter en komt dat kind ook beter 
terecht, waar ik eigenlijk van overtuigd ben’ (M.Verhoef, Interview, 15 februari 2012). En 
nog specifieker: ‘De pedagogische civil society: je bent er met elkaar voor aan het zorgen dat de 
anonieme ruimte voor kinderen kleiner wordt’ (M. Verhoef, Interview, 9 april 2013). Ook 
Richard Bouma, welzijnswerker van Portes, benadrukt deze redenering en zegt hierover: 
‘In de anonimiteit die er is tussen de verschillende leefwerelden en werksoorten, daar zit gewoon 
heel veel ruimte om gewoon lekker anoniem je gang te gaan. En breng je die ruimte dichter bij 
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elkaar, nega tief gezien voelen kinderen daardoor minder ruimte en voelen ze zich bekeken. Posi-
tief gezien verbind je in feite leefwerelden met elkaar’ (R. Bouma, Interview, 25 april 2013).  
Bovendien zijn de betrokkenen het erover eens dat er verbinding gezocht moet worden 
met de thuis- en straatcultuur van de jongeren. Rob Peters, de brede school coördinator, 
geeft het volgende voorbeeld hierbij: ‘Dat prachtige gebaar vind ik altijd van Marokkaanse 
mensen om iedeeren de hand te schudden als je ergens binnenkomt. Dat we daar hier beleid 
voor maken in de wijk dat we dat zo doen. En dat een kind op een gegeven moment auto-
matisch een hand gaat geven als hij ergens komt, want het kind weet niet beter, zo wordt het 
opgevoed. Daar ga ik nog mijn best voor doen’ (R. Peters, Interview, 3 juli 2012).

De betrokkenen binnen het leerteam zijn sterk voorstander van het verbinden van de 
verschillende leefwerelden en streven naar een eenduidige pedagogische aanpak. Toch zijn 
er ook tegengeluiden. Hoewel een overgroot deel van de betrokkenen de kracht van het 
verbinden van de verschillende leefwerelden onderkent, zijn ze zich er ook van bewust dat 
jongeren de vrije ruimte moeten hebben om zich te onwikkelen, fouten te mogen maken 
en om te leren het heft in eigen hand te nemen. Reijco, jongerenwerker van JoU, drukt de 
zorg hierover als volgt uit: ‘Kunnen jongeren nog fouten maken? Heel suf, maar het feit dat 
jongeren mensen tegen elkaar uitspelen zien wij per definitie als een negatief iets. In principe is 
het ook zo, maar je kan het ook zien als een sociale vaardigheid, namelijk om in te spelen op…
dat is ook een stukje ontwikkeling’ (R. Roseboom, Interview, 11 juni 2013). 

4.6 De Vreedzame Wijk

Ongeveer een half jaar na de start van het leerteam laat de gemeente Utrecht zich nadruk-
kelijk gelden met het pedagogisch interventieprogramma De Vreedzame Wijk. Ondanks 
onderlinge verschillen in de presentiebenadering die het leerteam voorstaat, zijn er ook 
overeenkomsten en weten de betrokkenen de verschillende ideeën met elkaar te verbinden. 

De Vreedzame Wijk komt voort uit het programma De Vreedzame School. Dit is een 
methodiek waarin kinderen op school leren om op een positieve manier met elkaar om 
te gaan. Ze leren op vreedzame wijze conflicten op te lossen en verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun eigen klas, school en gemeenschap.32 Kinderen worden gestimuleerd om 
elkaar complimenten te geven of iets positiefs over iemand te zeggen. In 2008 is op initia-
tief van de gemeente Utrecht de eerste pilot van De Vreedzame School uitgevoerd op een 
basisschool in de Utrechtse wijk Overvecht. Na gunstige evaluaties wordt het programma 
uitgerold over andere scholen in Utrecht en daarna ook over scholen in andere steden 
in Nederland. In het programma De Vreedzame Wijk wordt deze aanpak ook uitgerold 
over andere wijkorganisaties. Met het programma wordt ‘een samenhangende pedagogische 

32 http://www.devreedzameschool.net/start/welkom-1 (25 januari 2014)
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aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd 
werken’.33

Doordat verschillende opvoedingsmilieus (school, thuis en buurt) worden geïntegreerd, 
ontstaat er meer pedagogische samenhang in de wijk, zo is de veronderstelling. Dit is 
belangrijk omdat de gescheiden werelden waarin kinderen opgroeien zo meer met elkaar 
verbonden worden. Door uitbreiding van de principes van De Vreedzame School naar 
wijkniveau, wordt het voor kinderen duidelijk dat er overal dezelfde ideeën en (gedrags)
regels gelden. 

De gemeente Utrecht besluit om vanaf januari 2012 De Vreedzame Wijk officieel uit te 
rollen over alle wijkorganisaties in Hoograven. Dit betekent dat medewerkers en vrijwil-
ligers van bijna alle Hoogravense wijkorganisaties – Portes, JoU, wijkbureau Zuid, Brede 
School Hoograven, Politie, Bibliotheek Hoograven en VV Hoograven – getraind wor-
den in de methode van De Vreedzame Wijk. Voor de uitvoering van dit programma is 
een subsidie toegekend aan onderwijsinstelling CED/Eduniek. Annemieke Vernooy van 
CED/Eduniek is als coördinator Vreedzame Wijk Hoograven verantwoordelijk voor het 
uitrollen van het programma in Hoograven. Naar aanleiding van verschillende gesprekken 
die zij met enkele betrokkenen in de wijk voert, schuift zij aan tafel bij het centrale leer-
teamoverleg (Leerteams, Verslag 6e overleg, 22 mei 2012). De betrokken in het leerteam 
vragen Annemieke hoe zij met het programma van De Vreedzame Wijk denkt aansluiting 
te vinden in de wijk. De betrokkenen willen weten wat het programma toevoegt aan dat-
gene dat door het leerteam al in gang is gezet. 

Verschillen tussen de aanpak in het leerteam en De Vreedzaame Wijk 
De invoering van De Vreedzame Wijk (hierna: Vreedzaam) gaat niet zonder slag of stoot. 
De verschillen tussen aan de ene kant de presentiebenadering van de leerteams en aan de 
andere kant de methode van Vreedzaam, worden op scherp gezet. Bij de presentiebena-
dering bouwen de betrokkenen een vetrouwensrelatie op met kinderen en hun ouders en 
handelen zij op basis van hetgeen zich voordoet. In de woorden van Paul Verweel, is het 
‘in de werkelijkheid van iedere dag een stapje verder komen’ (Ontwikkel- en verbindgroep, 
Verslag 3e overleg, 27 juni 2012 ). Vreedzaam daarentegen is volgens betrokkenen gericht 
op het direct willen oplossen van problemen met vooraf bedachte structuren en spelregels. 
Aart-Jan Voogt, assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid, legt de verschillen als volgt 
uit:

‘Dus wat ik bijzonder aan de aanpak van de leerteams vind, is dat je gewoon daar begint waar 
je de kinderen tegenkomt, dus op het sportveld, bij de sporthal, op de scholen. En dan handel 
je meer vanuit het perspectief van wat de kinderen doen. Terwijl Vreedzaam zich meer richt op 
het handelen vanuit een soort gezamenlijke consensus over de spelregels. Als je het vergelijkt met 

33 http://www.devreedzameschool.net/start/welkom-1 (25 januari 2014)
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voetballen: de methode Vreedzame Wijk is dat er een trainer langs de kant staat en zegt: dit 
zijn de spelregels en jullie moeten het zus en zo spelen. De methode van het leerteam is eigenlijk 
dat de trainer mee gaat voetballen. En op het moment dat hij ziet dat er iets gebeurt, dan legt 
hij het spel even stil en zegt hij: kijk eens om je heen, wat gaat er goed en wat fout? Ik weet niet 
hoe je dat precies noemt, maar op basis van wat je in de praktijk tegenkomt. En Vreedzaam 
vind ik toch iets meer vanuit de logica van instituties’ (A.J. Voogt, Interview, 10 juli 2013).

De verschillen in benadering betekenen dat de betrokkenen zich aanvankelijk gereser-
veerd opstellen tegenover het uitrollen van Vreedzaam in hun wijk. Zij vragen zich af of 
het programma hun manier van werken niet in de weg gaat zitten. Ze vragen zich ook 
af waarom er een programma moet worden uitgerold nu zij zelf een benadering hebben 
gekozen die succesvol lijkt te zijn. Hoewel er verschillen zijn in de methoden van werken 
tussen het leerteam en Vreedzaam, staan de betrokkenen toch open voor het toetreden 
van Annemieke Vernooy tot het leerteam. Vooral omdat de visie van Vreedzaam aansluit 
op dat wat de betrokkenen in het leerteam ook uitdragen, namelijk het streven naar een 
eenduidige pedagogische aanpak in de wijk ten behoeve van het kind. Hiermee gaat zowel 
het leerteam als Vreedzaam uit van een preventieve benadering van problemen in de wijk. 
Annemieke Vernooy legt dit als volgt uit: ‘Nou de visie van de mensen die hier aan tafel zit-
ten en de Vreedzame Wijk, dat is gewoon hetzelfde. En dat is ervoor zorgen dat het goed gaat 
met de kinderen uit onze wijk en dat zij toegerust worden met vaardigheden die zij nodig heb-
ben om een succesvol mens te worden. De moskee zit ook aan tafel. Even los van hoe zij daarin 
participeren, zij willen uiteindelijk ook hetzelfde, namelijk dat het goed gaat met de kinderen. 
Dat is wat het is. En dat bindt ons. En daar is dus geen verschil tussen Portes of de moskee of 
VV Hoograven of De Vreedzame wijk. Het maakt mij niet uit dat Paul het vertelt of dat ik het 
verhaal vertel. We kleuren het allemaal een beetje anders in en dat is ook goed. We zijn allemaal 
andere mensen en we maken ook allemaal andere keuzes in het leven. Dus dat vind ik ook het 
mooie van De Vreedzame wijk dat dat kan’ (A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013).

De introductie van Vreedzaam verloopt dus niet zonder strubbelingen en onderlinge dis-
cussie. Maar uiteindelijk blijkt het leerteam toch in staat om nieuwe personen, organisa-
ties en ideeën uit Vreedzaam op te nemen en daarmee open te staan voor nieuwe impul-
sen, waarbij de gemeenschappelijke inspiratie voor de ontwikkeling van het kind en het 
geloof in de eigen presentiebenadering ongeschonden blijft.

4.7 De Aanpak Jeugdgroepen

Ongeveer een jaar na de start van de samenwerking worden de samenwerkende partijen 
binnen het leerteam plots opgeschrikt door een brief van wijkbureau Zuid van de gemeen-
te Utrecht. De brief is onderdeel van de Aanpak Jeugdgroepen, een samenwerking tussen 
de gemeente, het Jongerenwerk Utrecht (JoU), de politie en het Openbaar Ministerie 
(OM). De aanpak richt zich onder andere op het shortlisten van verschillende problema-
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tische jeugdgroepen in de wijk. Dat wil zeggen dat sommige jongeren bij de autoriteiten 
op een lijst staan van groepen die hinderlijk (bv. lawaaioverlast), overlast gevend (bv. ver-
nielingen) of crimineel gedrag (bv. straatroven) vertonen. In de brief worden jongeren (en 
hun ouders) ingelicht die in gezelschap van een overlastgevende groep gesignaleerd zijn. 
De brief dient voor de gemeente als middel om in gesprek te komen met de jongeren en 
hun ouders. Voor veel jongeren, maar ook voor hun ouders is de brief een grote verrassing. 
Vooral onder de groep jongeren die ook veel bij de partners in het leerteam over de vloer 
komen, zorgt de brief voor veel commotie. Ze zijn met name vol onbegrip over het feit dat 
ze zonder enige aankondiging erachter komen dat ze in beeld zijn bij de politie. Hieronder 
de tekst van het eerste deel van de brief ondertekend door de gebiedsmanager Veiligheid 
van wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht:

‘In Utrecht maakt de politie ieder jaar een overzicht van jeugdgroepen die op straat overlast 
veroorzaken. Bijvoorbeeld lawaai, vernielingen, lastig vallen van andere mensen of het achter-
laten van rommel. De politie ziet jou regelmatig in de wijk in gezelschap van andere jongeren. 
Deze groep jongeren veroorzaakt overlast in de omgeving van [straat/buurt toevoegen]. Dat is 
de aanleiding voor deze brief. Omdat je thuis woont, krijgen je ouders ook een brief. Natuur-
lijk mag je op straat zijn en daar je vrienden ontmoeten. Maar hinderlijk, overlast gevend of 
crimineel gedrag accepteren we niet. De gemeente wil dat de overlast stopt. Daarbij werkt de 
gemeente samen met de politie, het jongerenwerk, het Openbaar Ministerie en andere instanties’ 
(Brief Aanpak Jeugdgroepen, gebiedsmanager Veiligheid wijkbureau Zuid, 25 mei 2012).

Voor de betrokkenen binnen het leerteam komt de brief als een verrassing. Ze vinden 
het jammer dat er vanuit het wijkbureau onvoldoende is gecommuniceerd over de brief. 
Portes en met name JoU, die in de brief worden genoemd als samenwerkingspartners van 
onder meer de politie, lopen schade op in hun relatie tot de jongeren. Zo ook jongeren-
werker Reijco Roosenboom. In een van de bijeenkomsten van het leerteam, zegt Reijco 
hierover het volgende: ‘De manier waarop de brief is geformuleerd sta ik niet helemaal ach-
ter. Waarom? Het illustreert namelijk dat jongerenwerk en politie op een dusdanige manier 
samenwerken dat alles wat de jongens hier zeggen bij de politie terecht komt. Vanzelfsprekend 
is dat niet zo, omdat het allemaal afgedekt is in privacyprotocollen. En wij zijn er niet voor 
om de jongens op te sluiten. Nee, wij zijn ervoor om de problemen van jongens positief om te 
buigen’ (Leerteams, Verslag 6e overleg, 03 juli 2012). In een diepte-interview geeft Reijco 
het nega tieve gevolg van de brief als volgt weer: ‘Het gevolg van de brief is dat ongeveer 70% 
van de jongens het vertrouwen in het jongerenwerk kwijt is en zegt dat ze niet meer met ons 
te maken willen hebben. ‘Jullie zijn verraders!’, zeggen ze. Het heeft erin geresulteerd dat we 
een groep van veertig jongens binnen hadden en dat die terug is gelopen naar nul. Uiteindelijk 
zitten we nu wel weer in een situatie waar die jongens wel weer langzaam terugkomen’ (R. Ro-
seboom, Interview, 11 juni 2013). Mohammed Benhaddou, de oudercoach werkzaam bij 
Portes die contact onderhoudt met de ouders in de wijk, ervaart eveneens de negatieve 
gevolgen van de brief. Hij licht dit als volgt toe: ‘Dat het vertrouwen weg is, geldt niet al-
leen voor de jongens. Ik word dagelijks geconfronteerd met ouders die de brief binnen hebben 
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gekregen. De ouders zeggen: ‘Wij vertrouwen het jongerenwerk en welzijn niet, want de brief 
komt vanuit jullie kant’ (Leerteams, Verslag 6e overleg, 3 juli 2012).

De betrokkenen in het leerteamoverleg concluderen dat wijkbureau Zuid tekortgeschoten 
is door niet alle partners mee te nemen in het communicatietraject en geen informatie te 
verstrekken over hoe om te gaan met vragen en klachten van de geadresseerden. Ook is in 
het leerteam onduidelijkheid over de motivatie achter de brief. Tanja Heijkamp, de gebieds-
manager Veiligheid van wijkbureau Zuid die de brief heeft ondertekend, wordt uitgenodigd 
om uitleg te komen geven. Zij geeft aan dat de brief een landelijke aanpak is die (zonder 
nader overleg met lokale partners) uitgerold wordt in de verschillende gemeenten. Hoewel 
zij de nadelige gevolgen van de brief op de relatie tussen jongeren en jongerenwerkers  
onderkent en aangeeft dat ook het vertrouwen in de wijkagent is geschaad, geeft Tanja aan 
dat zij achter de aanpak staat. De gedachte achter de brief is volgens Tanja een gedragsver-
andering bij jongens te bewerkstelligen door het beïnvloeden van negatieve sleutelfiguren 
in jeugdgroepen. Bovendien is de brief volgens haar een middel om in gesprek te komen 
met jongeren en hun ouders en om zo de ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Verschil tussen de aanpak van het leerteam en de Aanpak Jeugdgroepen
De betrokkenen binnen het leerteam hanteren een andere benadering in hun relatie met 
de jongens. Zij willen de jongens zo lang mogelijk erbij houden en straffen zo lang moge-
lijk uitstellen. Toch keuren ze het idee achter de Aanpak Jeugdgroepen niet af. Net als 
Tanja Heijkamp geloven ze in de positieve effecten van de brief op het gedrag van de 
jongens. Na enige discussie komen ze tot de conclusie dat het verstandig is zich meer open 
te stellen voor partijen die de meer repressieve ofwel harde aanpak vertegenwoordigen, in 
tegenstelling tot de meer preventieve ofwel zachte aanpak die zij zelf vertegenwoordigen. 
Bij de start van het leerteam hadden de betrokkenen zich afgesloten voor wat zij de harde 
aanpak noemen. Ook om te voorkomen dat de doelgroep hen zou zien als verlengstuk 
van de politie. Uiteindelijk blijkt dat de harde aanpak door middel van de brief helemaal 
niet zo hard is als men denkt. De aanpak is er niet op gericht om de jongens direct op te 
pakken en op te sluiten. De brief is een preventieve maatregel en moet het gesprek met de 
jongeren en hun ouders op gang brengen om de ouderbetrokkenheid en de sociale con-
trole vanuit de ouders te vergroten. 

Ongeveer een jaar na de eerste brief is het wijkbureau opnieuw van plan een soortgelijke 
brief naar jongeren en hun ouders te sturen. Mohammed Benhaddou hoort van John 
Verheyen, de nieuwe gebiedsmanager Veiligheid, dat er een nieuwe brief in de maak is. 
Hoewel de betrokkenen graag door de gemeente op de hoogte waren gesteld, nemen ze het 
heft in eigen hand door zelf contact op te nemen met John. Het leidt ertoe dat John zich 
aansluit bij het leerteamoverleg en de ruimte krijgt om zo nu en dan zijn kijk op de zaken 
toe te lichten. In de woorden van John: 
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‘Met die brief wordt gepoogd de ouders te betrekken in het gesprek en waar nodig hulp te 
bieden. Die betrokkenheid betreft drie groepen, twee criminele en een overlast gevende. De 
criminele groep is erg ingewikkeld om daar iets mee te kunnen, maar de overlast gevende groep 
is wel een groep waar wij in willen investeren en om mee aan tafel te zitten. Ik heb laatst met 
zes ouders van jongens om tafel gezeten om te kijken hoe we meer kunnen ondersteunen. Dus 
Veiligheid is niet alleen bezig met straffen, maar is ook aan het zoeken hoe ze positief gedrag 
kunnen stimuleren. JoU schuift ook standaard aan bij de gesprekken, dus op die manier is er 
ook een verbinding naar het jongerenwerk’ (Ontwikkel- en verbindgroep, Verslag 6e overleg, 
27 juni 2013).

Toch heeft de brief ook een repressieve uitwerking en blijft er bij de betrokkenen, zelfs 
bij de gemeente, aarzeling bestaan of ze met de hardere aanpak wel op de goede weg zijn. 
Rik de Kogel, beleidsmedewerker van de gemeente waarschuwt over een te nauwe samen-
werking met de veiligheidsdriehoek (burgemeester, politie en OM): ‘Ik merk bij jullie (lees: 
het leerteam) ook nog wel eens de neiging om richting de veiligheidshoek te gaan, maar dan 
denk ik: pas op voor je imago. Want veiligheid wordt vaak in verband gebracht met onveilig-
heid. Daar zit mijn grootste angst eigenlijk, dat VV Hoograven als onveilige plek wordt gezien’ 
(R. De Kogel, Interview, 21 december 2011).

Uit het briefincident trekken de betrokkenen de les dat vroegtijdige afstemming met an-
dere partijen buiten de eigen coalitie een voorwaarde is voor goede samenwerking in de 
wijk. Zo doen de betrokkenen in de aanloop naar de tweede brief zelfs een handreiking 
naar de gebiedsmanager Veiligheid van wijkbureau Zuid en laten ze zien dat ze (net als 
bij de introductie van De Vreedzame Wijk) wederom openstaan voor het opnemen van 
nieuwe partijen met nieuwe ideeën. Toch blijven ze ook huiverig voor de in hun ogen 
meer repressieve ofwel harde aanpak die de gemeente in samenwerking met de politie 
hanteert in de aanpak van jeugdgroepen.

Resumé

Naast de presentiebenadering die als inspiratiebron dient voor het leerteam bij het wer-
ken met kinderen en jongeren in de wijk, vinden en krijgen de betrokkenen binnen het 
leerteam allemaal de ruimte om ook andere voor hen belangrijke begrippen, concepten en 
methodieken in te brengen. Verschillende normatieve begrippen en concepten die gere-
lateerd zijn aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, zoals de ontwikkeling 
van het kind, it takes a village to raise a child, de ouderbetrokkenheid en de pedagogische 
civil society, passeren de revue. Het zijn begrippen waarin ieder zijn/haar ideeën kan terug-
vinden. Zo vinden de betrokken organisaties een gezamenlijke manier voor hoe ouders 
betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van hun kinderen. En in het idee van de 
pedagogische civil society wordt een gemeenschappelijke stip op de horizon ontdekt. Daar-
naast doen de door de overheid gesteunde pedagogische aanpak op wijkniveau in de vorm 
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van de De Vreedzame Wijk en de brief van het wijkbureau over de Aanpak Jeugdgroepen 
hun intrede. Hoewel tussen de aanpak van het leerteam en de nieuwe ideeën verschillen 
zitten die soms leiden tot spanningen, staan de betrokkenen er toch voor open. Ze worden 
besproken en uiteindelijk met elkaar verbonden. Dit gebeurt vooral omdat de ontwikke-
ling van het kind voor alle betrokkenen de gemeenschappelijke ambitie is en blijft. 
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Intermezzo: het verloop en de 
meerwaarde van het leerteam

In de voorgaande twee hoofdstukken is beschreven hoe de samenwerking tussen de vijf 
leerteams onderling en het centrale leerteamoverleg en de externe partners zich in drie jaar 
tijd heeft ontwikkeld. Dit intermezzo schetst het verloop van dit proces en de door de 
betrokkenen beleefde meerwaarde van het werken binnen het leerteam. 

Twee jaar na de start van de samenwerking via het leerteam constateren betrokkenen een 
veranderde dynamiek binnen de verschillende leerteams. Bij de oprichting werden vijf the-
magerichte leerteams samengesteld, namelijk: 1. Speeltuin + VV Hoograven; 2. Meisjes-
voetbal; 3. Zaalvoetbal; 4. Tienerhuiskamer; 5. Brede School Hoograven/CF’ers. In alle 
leerteams stond de ontwikkeling van kinderen centraal, maar de focus lag met name op 
de jongens in de kritische leeftijd (10-13 jaar). De ambitie was dat de betrokkenen uit de 
verschillende wijkorganisaties samen zouden optrekken en zichtbaar zouden zijn voor de 
kinderen op diverse ontmoetingsplekken in de wijk. 

Het idee van vijf leerteams die samen optrekken, blijkt na enige tijd toch niet haalbaar. De 
teams hebben hun doelen bereikt of blijken niet te werken en verdwijnen weer. Zo houdt 
bijvoorbeeld het leerteam Meisjesvoetbal na een jaar al op te bestaan. Doordat meisjes de 
weg weten te vinden naar het voetbal lijkt het doel van dit leerteam te zijn bereikt. Toch 
blijft men samenwerken als het gaat om het meisjesvoetbal. De focus wordt verlegd naar 
het behoud van de meisjes bij VV Hoograven en het betrekken van ouders als begeleiders 
bij het meisjesteam. Zo kennen de leerteams in de woorden van de betrokkenen een 
‘orga nische afbouw’. Bovendien raakt de inspiratie en motivatie van leden in de leerteams 
uitgeput. Binnen het leerteamoverleg wordt daarom gepleit voor een revitalisering van de 
samenwerking. Richard Bouma, welzijnswerker bij wijkwelzijnsorganisatie Portes, zegt 
hierover:

‘Ik vind het wel enigszins een impasse moet ik zeggen, binnen de leerteams. Die is wel begrijpe-
lijk, maar die moet wel doorbroken worden, wil het inspirerend blijven. Je ziet het op allerlei 
fronten. Dat werkers niet komen, niet aanwezig zijn en afhaken. Soms is dat door praktische 
omstandigheden bijvoorbeeld bij de moskee dat ze door verandering van een dagplanning niet 
meer komen, maar je mist ze dan meteen. Ik denk wel dat er opnieuw geschud moet worden en 
dat kan ook nu, want we weten nu wie er in de buurt overblijven. Maar goed, je moet elkaar 
wel scherp houden’ (R. Bouma, Interview, 25 april 2013).
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Na ongeveer twee jaar blijft vooral het centraal leerteamoverleg overeind. Hierin worden 
alleen nog algemene ideeën en thema’s besproken die door de individuele deelnemers 
worden ingebracht. Casuïstiek die is opgedaan in de leerteams worden nauwelijks meer 
besproken. Toch ervaren de betrokkenen de samenwerking met het overkoepelende leer-
team als positief en blijft de algehele spirit intact. De betrokkenen zijn eensgezind in hun 
ambitie om samen door te gaan. Ze blijven de meerwaarde zien van het overkoepelend 
leerteamoverleg, ook al is de opzet gewijzigd. Ook voor jongerenwerker Reijco Roseboom 
van Jongerenwerk Utrecht zijn er nog steeds voldoende redenen om de samenwerking 
voort te zetten. In de woorden van Reijco:

‘Ik vind het een heel goed middel om de grote lijnen en de grote kaders te bepalen. Je ziet nu 
dat er heel veel kennis zit bij de verschillende mensen. Het is een heel goed brainstormorgaan 
om het zo maar te zeggen. Je doet ideeën van elkaar op. Je maakt afspraken en naar aanleiding 
van problemen kun je dingen met elkaar bespreken. Overall vind ik het zeker een nuttig over-
leg. Even als kanttekening erbij… de laatste twee keren ben ik er door omstandigheden niet 
geweest, maar alle andere keren wel, en ik vind het altijd positief als er zoveel partners aan tafel 
zitten’ (R. Roseboom, Interview, 11 juni 2013).

Resumé

Al met al lijkt de oorspronkelijke vorm van het leerteam te zijn gestrand of niet meer pas-
send bij de nieuwe opzet. Maar de meerwaarde die de betrokkenen ervaren in de samen-
werking binnen het leerteam blijft overeind door de verbinding tussen theorie en praktijk. 
De door de betrokkenen ingebrachte concepten en ideeën worden omgezet in organisa-
torische afspraken en in concrete activiteiten voor en met kinderen en jongeren. Ook het 
leren met en van elkaar blijft in het leerteamoverleg centraal staan. 
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5  11 Kenmerken van de 
samenwerking

In dit hoofdstuk belicht ik elf kenmerken die de samenwerking typeren (zie tabel 5.1 
voor een overzicht). Deze kenmerken komen voort uit mijn analyse van de data en deze 
heb ik afgeleid uit de opvattingen van de betrokkenen. In dit hoofdstuk werk ik alle elf 
kenmerken uit aan de hand van citaten die voortkomen uit interviews, observaties of het 
gezamenlijk leerteamoverleg.

Kenmerken

1. Toeval

2. Trekkers

3. Persoonlijke overtuigingen

4. Aan- en afhakers

5. Open houding

6. Verbindende visie

7. Een aanpak van onderop

8. Ruimte om te (onder)handelen

9. Open regie

10. Geld, (g)een issue

11. Legitimiteit van bovenaf

Tabel 5.1  Elf kenmerken van de samenwerking

5.1 Toeval

Het eerste kenmerk is de rol van het toeval in de samenwerking. Zo lopen Paul Verweel, de 
voorzitter van VV Hoograven, en Richard Bouma, speeltuinwerker van Portes, 
elkaar toevallig tegen het lijf op het voetbalveld. Ze raken aan de praat over een groep 
voetballende jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, die zowel Paul als Richard als vaste 
bezoekers kennen van respectievelijk de voetbalclub en de (bouw)speeltuin. Ook is er een 
onvoorziene ontmoeting tussen Paul Verweel en Iris de Lange, lerares op de Brede School 
Hoograven. Zij raken op het voetbalveld van VV Hoograven aan de praat over de twaalf-
jarige Ali die ze allebei kennen uit hun eigen werkomgeving. Naast deze eerste ontmoe-
tingen tussen Paul (VV Hoograven), Richard (Portes) en Iris (Brede School Hoograven) 
zijn er ook andere onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden, waaruit blijkt dat de 
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samenwerking tot de vorming van het leerteam niet voortkomt uit een strak geregisseerd, 
vooraf bepaald plan. 

Marieke Ploeg, directrice bij wijkwelzijnsorganisatie Portes, kent VV Hoograven eigenlijk 
alleen van de stroeve samenwerking tussen een medewerker van Portes en de vereniging, 
totdat ze plots een brief ontvangt van de gemeente. Marieke licht toe hoe de eerste con-
tacten met VV Hoograven tot stand zijn gekomen: ‘Onverwachts kreeg ik via Rik de Kogel 
(beleidsmedewerker gemeente Utrecht) een brief waarin VV Hoograven expliciet vroeg om een 
presentiewerker. Daar hadden ze een vacature voor gemaakt en toen heeft de gemeente gezegd 
daar geen financiering voor los te kunnen maken, maar misschien kon Portes op de een of an-
dere manier dat soort ondersteuning bieden’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011). Het 
toeval zit niet alleen in de wijze waarop personen elkaar ontmoeten, maar ook in de wijze 
waarop ideeën met ellkaar overeenkomen of op elkaar aansluiten. Zo blijken Paul, Richard 
en Marieke de presentiebenadering een warm hart toe te dragen, ook al weten ze dat in 
eerste instantie niet van elkaar. 

Naast het toevallig gedeelde enthousiasme voor de presentiebenadering blijkt ook de 
peda gogische civil society een prettige basis te bieden voor het creëren van een inhoude-
lijke brug tussen de betrokkenen. Zo blijkt uit de eerste ontmoeting tussen Paul Verweel, 
de voorzitter van VV Hoograven, en Rob Peters, de brede school coördinator, dat er een 
klik is op basis van inhoudelijke ideeën van beide personen. De ontvankelijkheid van Rob 
Peters, om de voetbalclub en de presentiebenadering mee te nemen in zijn ideeën over een 
pedagogische civil society komt vooral voort uit zijn bredere welzijnsachtergrond, waar het 
werken vanuit de leefwereld van kinderen uitgangspunt is. Rob over de eerste ontmoeting 
met Paul: ‘In het kennismakingsgesprek wat ik met Paul heb gehad, vertelde hij daar [de pre-
sentiebenadering] iets over. En ik heb natuurlijk in Leidsche Rijn-Parkwijk de pedagogische 
civil society gedaan. Dus dat Paul en ik elkaar stevig de hand hebben geschud, dat snap je wel. 
Het is natuurlijk ook mijn stokpaardje’ (R. Peters, Interview, 3 juli 2012). 

Ook is het toeval dat er al overeenstemming over de te volgen koers is en dat er een orga-
nisatie van het leerteam op wijkniveau bestaat voordat de gemeente besluit dat het peda-
gogisch interventieprogramma De Vreedzame Wijk (hierna: Vreedzaam) uitgerold moet 
worden over alle wijkorganisaties in Hoograven. Er bestaat daardoor al een onderlinge 
vertrouwensbasis bij de samenwerkende organisaties. Tegelijkertijd voelen de participan-
ten zich sterk genoeg om Vreedzaam deels in te lijven. En voor Annemieke Vernooy, de 
projectcoördinator Vreedzame Wijk Hoograven, is het een gelukkige bijkomstigheid dat 
veel van het gedachtengoed van Vreedzaam reeds gerealiseerd is en zo een goede basis 
vormt om de samenwerking onder Vreedzaam verder uit te bouwen en te laten dragen 
door een nog bredere coalitie in de wijk. 

Ook als Jan Vesters namens de gemeente Utrecht het nieuwe beleidsprogramma Vernieu-
wend Welzijn wil invoeren, komt het initiatief van het leerteam precies op het juiste mo-
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ment. Jan is op zoek naar maatschappelijke partners als hij onverwachts bezoek krijgt van 
Paul Verweel. Jan hierover:

‘Bij het standpunt van het College (van B&W) over Vernieuwend Welzijn, daarvan hebben wij 
gezegd dat we veel meer integraal moeten gaan kijken en veel meer een integrale visie moeten 
hebben op welzijn. Je moet vanuit de bewoners kijken. Toen was die ontwikkeling bij Hoogra-
ven eigenlijk al aan de gang dus dan komt dat samen dat ik op zoek ben naar een voetbalclub. 
Ik had al aangegeven dat we een sociaal makelaar eigenlijk in een sportvereniging moesten 
positioneren. Tegelijkertijd kwam Paul hier binnen fietsen met het idee van het leerteam. En 
een plus een is twee. Want als Paul en VV Hoograven er niet waren geweest dan hadden we iets 
anders gezocht, maar dit diende zich aan en ik ben er altijd heel erg voor om het te doen met 
wat zich aandient’ (J. Vesters, Interview, 13 december 2011).

Het contact met de gemeente is ook toeval en is te danken aan het feit dat bij wijkwelzijns-
organisatie Portes een onderbesteding van middelen dreigt. Hier moet de gemeente als 
subsidieverstrekker over besluiten. Nogmaals beleidsmedewerker Jan Vesters: ‘Het is ook 
toeval dat er in 2009 een onderbesteding is bij Portes waardoor er geld is voor uren om Richard 
(presentiewerker) te betalen. Toen hebben wij gezegd dat ze dat geld wel konden gebruiken 
voor de uren van Richard bijvoorbeeld. Dan is hier nog wel een potje voor die activiteiten. Dus 
het hangt ook wel van toeval aan elkaar maar dat is vaak het geval’ (J. Vesters, Interview, 
13 december 2011).

De samenwerking komt dus enerzijds voort uit toevallige ontmoetingen tussen personen 
die overlappende ideeën en overtuigingen hebben over bijvoorbeeld de presentiebenade-
ring en de pedagogische civil society. Anderzijds is de samenwerking gebaseerd op toeval-
lige gebeurtenissen en zijn er omstandigheden waardoor bepaalde zaken precies op het 
juiste moment samenvallen.

5.2 Trekkers

Het tweede kenmerk naast toeval is de aanwezigheid van trekkers. Dit zijn personen die 
door hun inzet, bevlogenheid en gedrevenheid steeds weer voorop gaan. Als de samenwer-
king lijkt te stranden, nemen zij het voortouw. Waar nodig nemen ze het initiatief voor het 
schrijven van notities en subsidieaanvragen, nemen ze de taak van voorzitter op zich tij-
dens de leerteambijeenkomsten, nodigen ze nieuwe personen uit en komen ze met nieuwe 
ideeën die het vuur van de samenwerking blijven aanwakkeren. Veelal zijn het de initia-
tiefnemers van de samenwerking. Gezamenlijk vormen zij de harde kern, degenen die de 
kar blijven trekken. ‘Een trekker is iemand die zorgt dat het geagendeerd wordt, iemand die 
ervoor zorgt dat het project op de kaart blijft staan, iemand die erover roept, die mensen bij 
elkaar blijft trekken, de gesprekken met mensen blijft aangaan’, aldus Mark Verhoef, team-
manager bij wijkwelzijnsorganisatie Portes (M. Verhoef, Interview, 9 april 2013).
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Opvallend is dat de trekkers tevens hun sporen verdiend hebben op hun eigen werkter-
rein. Mark geeft aan wie volgens hem de trekkers in de samenwerking binnen het leerteam 
zijn: ‘Binnen Portes is dat bijvoorbeeld Richard Bouma. Als ik naar de Brede School kijk, dan 
kent Rob Peters deze wijk op zijn duimpje. Die heeft hier in allerlei verschillende functies geze-
ten en hij weet wel dat dit soort dingen belangrijk zijn. Paul als voetbalman weet ook wel van 
wanten als het om dit soort dingen gaat’ (M. Verhoef, Interview, 15 februari 2012). 

Naast de ervaren, op inhoud gerichte trekkers, zien de betrokkenen ook het belang in van 
trekkers die een ondersteunende rol spelen en zo het organisatorische proces binnen de 
samenwerking op gang houden. Rob Peters, de brede school coördinator, geeft het belang 
hiervan aan door de rol van Mark Verhoef, teammanager bij Portes, als roulerend voorzit-
ter, in de samenwerking te belichten. In de woorden van Rob: ‘Mark is een stukje van de 
motor van het leerteam. Dan bedoel ik dat hij het voorzit’ (R. Peters, Interview, 1 mei 2013). 
Op zijn beurt ziet Mark ook andere trekkers die net als hij bepaalde organisatorische ta-
ken op zich nemen. Hij geeft het als volgt weer: ‘Ik heb het gevoel dat jij (Ali Karataş) nu 
aan het trekken bent. Wij hebben elkaar daar wel in gevonden en volgens mij doen we dat nu 
ook wel een beetje samen. En het samen doen en dragen, dat is heel belangrijk’ (M. Verhoef, 
Interview, 9 april 2013). 

De trekkers dragen de samenwerking uit in hun eigen organisaties en zoeken tegelijkertijd 
naar externe verbreding door bijvoorbeeld wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht erbij 
te betrekken. Voor de verbinding met het bestuurlijk circuit van de betrokken organisaties 
en de gemeente blijken vervolgens weer andere trekkers van belang. In de woorden van Jan 
Vesters, de beleidsmedewerker van de gemeente Utrecht: ‘Ik heb het idee dat Rik (ambte-
naar gemeente Utrecht) dat trekt. Hij nodigt uit en hij laat de afspraken regelen. Waarom hij 
die trekkersrol op zich genomen heeft, weet ik niet. Er was al een een-tweetje tussen het wijk-
bureau en het wijkaccountmanagement (dat gaat over de wijk Zuid waar Hoograven onder-
deel van uitmaakt). Daarna ben ik er pas vanuit beleid bij gekomen, terwijl ik daarvoor al wel 
contact had met Paul om iemand (Richard) binnen VV Hoograven te positioneren’ (J. Vesters, 
Interview, 13 december 2011).

Annemieke Vernooy, die later is aangesloten als coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, 
benadrukt eveneens de rol van deze trekkers, maar vooral ook het belang van de steun die 
de trekkers zelf nodig hebben. In de woorden van Annemieke: ‘Er moeten vaste mensen 
zijn, die de kar trekken maar die moeten daar ook voor gefaciliteerd worden. Dat is misschien 
nog wel het belangrijkste’ (A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013). 

Hoewel de trekkers een belangrijke stuwende kracht vormen, is er ook sprake van een val-
kuil. Zo ziet brede school coördinator Rob Peters in zijn rol als trekker vanuit de scholen 
een spanningsveld optreden. In de woorden van Rob: ‘Ik merk dat ik trekker ben namens 
de scholen, maar ik merk soms ook dat ik een stap terug moet doen omdat ik ze niet helemaal 
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meekrijg en dat ik daardoor de scholen niet bewust kan vertegenwoordigen in het overleg’ 
(R. Peters, Interview, 1 mei 2013).

Ook Reijco Roseboom, jongerenwerker van Jongerenwerk Utrecht (JoU), is een trekker 
die in tegenstelling tot Paul, Richard en Rob later (bij het 3e leerteamoverleg) aanhaakt, 
maar gedurende het proces steeds actiever wordt. 

De rol van trekkers is kenmerkend voor de samenwerking. Het gaat daarbij zowel om trek-
kers met een inhoudelijke inbreng als om trekkers met een organisatorische inbreng. Bij 
het profiel van de trekkers valt op dat zij door anderen gezien worden als ervaren personen 
die een reputatie genieten op hun eigen werkgebied. Ook hebben zij sterke ideeën over 
hoe zij inhoud willen geven aan de samenwerking.

5.3 Persoonlijke overtuigingen

Personen die vanuit hun eigen persoonlijke overtuiging geloven in de kracht van verbin-
ding en samenwerking is het derde kenmerk van de samenwerking. Dat het primaat van 
de samenwerking bij personen ligt die grensoverschrijdende overtuigingen hebben, wordt 
door Aart-Jan Voogt, assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid, als volgt verwoord: ‘Ik 
denk dat er voor een goede samenwerking in algemene zin mensen nodig zijn die in staat zijn 
om over de grenzen van hun eigen discipline of hun eigen specialisme heen te kijken. Op zo’n 
manier dat ze dus gevoelig zijn voor manieren van kijken van anderen. Kijk er wordt natuur-
lijk altijd gezegd dat de organisaties samenwerken, maar het zit dan toch vaak op personen’ 
(A. Voogt, Interview, 10 juli 2013). Ook Annemieke Vernooy noemt net als Aart-Jan het 
belang van personen en hun sterke geloof in de samenwerking. In de woorden van Anne-
mieke: ‘Ik denk dat zowel Portes als VV Hoograven, maar vooral de personen die hier dan ook 
nog eens werken een hele sterke visie hebben. Hoe kunnen we samen zorgen dat we die wijk 
beter maken en dat we dat goed doen? (A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013). 

Zo is Paul Verweel ervan overtuigd dat samenwerking met andere wijkorganisaties zo-
als het welzijns- en jongerenwerk noodzakelijk is voor de ontwikkeling van met name 
kinderen in de kritische ontwikkelingsperiode (10-13 jaar). In zijn rol als voorzitter bij 
VV Hoograven ziet Paul van dichtbij dat er op de voetbalclub bij de jeugd in de eerste 
jaren na de oprichting nog weinig problemen zijn rond de wedstrijden, maar dat de in-
cidenten op en rondom het voetbalveld in de loop der tijd toenemen. Paul vindt net als 
de oprichters van de voetbalclub dat het wegsturen van jongens die zich misdragen de 
problemen niet oplost. Tegelijk valt het hem op dat de jongens grote sportieve en sociale 
competenties hebben. Paul zoekt contact met professionals in de wijk die de jongens van-
uit een andere context kennen en die met hun specialistische kennis de vrijwilligers van 
VV Hoograven kunnen ondersteunen. Hij is ervan overtuigd dat de ontwikkelingskansen 
van kinderen en jongeren in de kritische leeftijd verbeterd worden als de verschillende 
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professionals en vrijwilligers in de wijk met elkaar in verbinding staan en hun kennis op 
elkaar afstemmen. In de woorden van Paul:

‘Nu ik meer contact heb met Richard hoor ik dingen die onder de groep jongens gebeuren, zodat 
ik dat weer beter kan plaatsen. En dan denk ik dat als we die kennis bij elkaar brengen, dat 
we dan veel beter zouden begrijpen waar de kinderen mee te maken hebben. Dan zou je ze op 
ieder niveau beter kunnen begrijpen en ze beter kunnen steunen in hun speltechnische, intel-
lectuele en sociale ontwikkeling. We moeten niet doen alsof een kind zich op school intellectueel 
ontwikkelt, in de speeltuin sociaal en bij mij voetbaltechnisch. Dat kan je onderscheiden, maar 
het leven brengt dat allemaal bij elkaar. Dat is mijn fascinatie. Daarom denk ik dat je bij 
elkaar moet komen en ik denk dat je zeker bij elkaar moet komen op de leeftijd dat dat kind uit 
die wat meer veilige, lagere schoolomgeving naar de middelbare school gaat en in zijn pubertijd 
komt’ (P. Verweel, Interview, 22 december 2011).

Richard Bouma, de speeltuinwerker van wijkwelzijnsorganisatie Portes, is sterk voorstan-
der van de presentiebenadering als een manier van werken met kinderen. Door zijn werk-
zaamheden in de bouwspeeltuin en door op de ‘zaterdagochtenden gewoon op de voetbalclub 
te zijn’ kent Richard de kinderen in de wijk Hoograven van zeer nabij. Vaak weet hij met 
deze kinderen en met sommige van hun ouders die zowel de speeltuin als VV Hoograven 
bezoeken, een langdurige vertrouwensrelatie op te bouwen. Het leggen van contacten en 
het opbouwen van een relatie door zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de leefomgeving 
van kinderen zijn uitgangspunten van de presentiebenadering en een manier van werken 
die Richard heel erg liggen. Na de leeftijd van 12 jaar, als kinderen de overgang maken van 
de lagere school naar de middelbare school en ze niet meer in de speeltuin komen, raakt 
Richard het zicht op deze kinderen kwijt. Echter, sommige jongens zijn nog wel te vinden 
op en rondom het voetbalveld van VV Hoograven en bij het Jongerenwerk Utrecht (JoU). 
Daarom gelooft Richard net als Paul in het verbinden van verschillende leefwerelden (de 
voetbalclub en de Tienerhuiskamer) van jongeren, met name van diegenen die in de ‘kri-
tische ontwikkelingsperiode’ zitten. In de woorden van Richard:

‘Ik geloof er gewoon erg in dat er een koppeling moet liggen tussen kinderwerk (t/m 12 jaar) en 
jongerenwerk (12 t/m 18 jaar). Dit om te voorkomen dat je in de overgang van de ene werk-
soort naar de andere werksoort en van de ene werker naar de andere werker kinderen gewoon 
uit het oog verliest. Want als je ze kwijt bent dan ben je ze kwijt en dan kom je ze een aantal 
jaar later weer tegen bij het jongerenwerk, maar dan heb je al heel lang het contact verloren. 
Dat risico loop je toch al in die overgang van scholen’ (R. Bouma, Interview, 25 april 2013).

Rob Peters, die vanaf 1990 als professional actief is in wijk Zuid (en daarmee ook de 
wijk Hoograven), is overtuigd van de kracht van de pedagogische civil society. Vanaf 1 de-
cember 2010 is Rob werkzaam als coördinator van de Brede School Hoograven waar vijf 
Hoogravense basisscholen onder vallen. Hij is geïnspireerd door zijn verleden als welzijns-
werker in de wijk Hoograven, maar vooral gedreven vanuit zijn persoonlijke overtuiging 
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dat afstemming tussen de verschillende pedagogische contexten (zoals thuis, school, voet-
balvereniging en straat) ten goede komt aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 
Hij zegt hierover: ‘Maar ik zit er nu op eigen initiatief in, ook nog een stukje persoonlijk, 
omdat ik het zo’n mooi en belangrijk initiatief vind. We hebben hier een blauwdruk om te 
bevorderen dat er een vorm van pedagogische samenwerking komt. Daarom is dit een geweldig 
initiatief ’ (R. Peters, Interview, 3 juli 2012).

Vooral bij de drie trekkers vanuit respectievelijk de voetbalvereniging (Paul), het welzijns-
werk (Richard) en de scholen (Rob) valt hun grote gedrevenheid op en hun persoonlijke 
overtuiging over de kracht van verbinding en samenwerking, die zorgen dat zij in staat zijn 
binnen de samenwerking (grens)overstijgend te denken en handelen. 

5.4 Volgers en afhakers

De samenwerking laat zich naast bovengenoemde drie punten kenmerken door de aanwe-
zigheid van volgers en afhakers. De volgers zijn Mustafa Alay, beweegmakelaar bij Portes, 
Mohammed Benhaddou, oudercoach bij Portes, en Mariëlle van der Grift, speeltuinwerk-
ster bij Portes, die allen in de beginfase van het leerteam zijn aangehaakt en gedurende het 
gehele proces aanwezig blijven. De volgers zijn minder (pro)actief dan de trekkers. De vol-
gers participeren volledig gelijkwaardig in de uitvoering van de projecten en in het debat 
binnen het leerteam, maar ze zijn uiteindelijk niet degenen die met (nieuwe) initiatieven 
komen of die nieuwe debatten aanzwengelen. Dat geldt niet voor de categorie die hierna 
aan bod komt: de afhakers. 

Petra van den Hurk, speeltuinwerkster bij Portes, en Marlies Wolterbeek, secretaris en trai-
ner van het meisjesteam bij VV Hoograven, haken op een gegeven moment af. De meisjes 
van de speeltuin die tijdelijk trainen op de voetbalclub gaan over naar een meisjesvoet-
balteam dat gaat deelnemen aan de KNVB-competitie. Hiermee is voor Petra en Marlies 
het doel van het leerteam Meisjesvoetbal bereikt. Loes Rietveld, de gymnastiekleerkracht 
van de Brede School Hoograven en combinatiefunctionaris, haakt snel af. Hoewel betrok-
kenen het een gemis vinden dat Loes niet aanwezig kan zijn, is er ook begrip voor haar 
keuze. Mark Verhoef, teammanager van Portes, zegt over de reden van de afwezigheid van 
Loes het volgende:

‘Combinatiefunctionaris Loes is vanuit de Brede School ook wel eens aangeschoven, maar die 
hield het na een keer voor gezien. Wat ik dan ook terug hoor van Rob Peters is dat ze het niet 
concreet genoeg vindt. Dat snap ik ook wel als je het niet kan verbinden aan een concrete acti-
viteit of een concreet samenwerkingsverband, wat heb je daar dan te zoeken? Niet dat ik daar 
nou heel direct antwoord op heb, maar ik denk wel dat het daaraan ligt. Je gaat pas harder 
lopen als je ziet dat je daar iedere week ook profijt van hebt’ (M. Verhoef, Interview, 9 april 
2013).
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Martha van Ettikhoven, zorgcoördinator en hulpverlener bij Portes, neemt deel aan de 
leerteams om begeleiding te geven aan jeugdspelers van VV Hoograven. Ook Martha 
haakt na een korte maar intensieve periode van betrokkenheid af. Na haar bijdrage in het 
verzorgen van de cursus Teambuilding aan de C-teams (12-13 jaar) van VV Hoograven 
ziet zij geen nut meer om bij de gesprekken van de leerteams aanwezig te zijn. Bovendien 
blijven soortgelijke cursussen uit, met name wegens het gebrek aan nieuwe teams vanuit 
VV Hoograven om mee te werken. Wel geeft ze aan op afroep beschikbaar te blijven. 
Martha over waarom ze is afgehaakt: ‘Ik vraag me af of ik nog wel een toegevoegde waarde heb 
in het geheel van de vergadering. Ik was vooral bij de vergadering aanwezig voor de pedagogi-
sche aspecten en dacht veel verdieping te kunnen geven en vinden, maar doordat er nu te veel 
discussie is, heb ik vaak geen idee waarover het precies gaat’ (Leerteams, Verslag 9e overleg, 
10 oktober 2012). De betrokkenen zijn enthousiast over haar deelname en de expertise 
die zij inbrengt. Ze vinden het dan ook jammer dat ze afhaakt, maar tonen begrip voor 
haar keuze. Zo zegt Annemieke Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, het 
volgende: ‘Die mensen die zitten hier, omdat ze er willen zijn en er was bijvoorbeeld iemand 
van de hulpverlening (Martha) die zei: ‘ik vind eigenlijk niet dat ik hier iedere keer bij moet 
zijn’. Nou duidelijk, goed, want je hebt ook ander werk te doen. Iedereen neemt daarin zijn ei-
gen verantwoordelijkheid. En dat is heel sterk, want dat wil je natuurlijk eigenlijk voor elkaar 
krijgen’ (A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013).

El Idrissi Belaid, een van de zes bestuursleden van de Hoogravense moskee Essalaam, die 
met name aan het begin van de leerteams heeft deelgenomen aan het centrale, periodieke 
overleg, schuift na een aantal keren aanwezig te zijn geweest niet meer aan tafel. Er zijn 
verschillende redenen voor zijn afwezigheid. Zo geeft El Idrissi zelf aan dat de bijeenkom-
sten van de leerteams agendatechnisch niet te combineren zijn met de agenda van de be-
stuursleden van de moskee. Dit wordt beaamd door Mohammed Benhaddou, oudercoach 
bij Portes, die het contact onderhoudt met de moskee (en daarmee de vele ouders van de 
kinderen en jongeren). Hij geeft aan dat alle zes (vrijwillige) bestuursleden van de moskee 
overdag werken, terwijl de leerteams altijd overdag vergaderen. Ook begrijpt Mohammed 
op een goed moment dat er bij een aantal bestuursleden ook inhoudelijke aarzelingen zijn 
over de deelname aan de leerteams. Wat die redenen precies zijn, wordt door Mohammed 
als volgt verwoord: 

‘Er zijn drie bestuursleden die heel actief zijn, naar buiten toe treden en een belangrijk rol zien 
voor de moskee in de maatschappij. Maar er zijn er drie die willen het intern houden en willen 
niets extern doen. Ze zeggen, we zijn een moskee, we komen hier bidden en dat is het. Er is 
een interne strijd hierover. Ik heb het hier met Abdeljalil en El Idrissi over gehad. En nog een 
derde bestuurslid. Die drie zijn bereid, maar ze zitten met z’n zessen in het bestuur en moeten 
de steun hebben van de andere drie. Ik heb aangegeven dat het goed is voor de kinderen in de 
wijk om gezamenlijk dingen te doen. En het is goed voor de moskee om aan externen te laten 
zien wat er binnen allemaal gebeurt. El Idrisisi heeft mij beloofd aan te schuiven, maar kon 
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door privé-omstandigheden vandaag niet aanwezig zijn’ (M. Benhaddou, Leerteams verslag 
14e overleg, 9 juli 2013).

Mark Verhoef, teammanager bij Portes, ziet de afwezigheid van het bestuur van de moskee 
als een gemiste kans voor de samenwerking. ‘We hebben al gezien dat als meneer El Idrissi 
van de moskee er een tijd niet zit, dat hij dan toch gemist wordt’ (M. Verhoef, 9 april 2013). 
In de overleggen van de leerteams worden er meerdere malen ideeën uitgewisseld over hoe 
de betrokkenheid van de moskee te verhogen. Verschillende keren nemen de leden van het 
leerteam zich voor om contact op te nemen met de moskee. Toch komt het er niet van. 
Desondanks blijven de betrokkenen erin geloven dat de moskee een belangrijke partner is, 
onder meer omdat zij een grote achterban hebben van moskeegangers uit de wijk. 

Professionals uit de gemeentelijke organisatie, zoals Tanja Heijkamp, gebiedsmanager 
Veiligheid bij wijkbureau Zuid, haakt aan na haar toelichting over de brief rondom de 
Aanpak Jeugdgroepen, maar haakt weer af nadat zij een andere functie krijgt binnen de 
gemeente Utrecht. Later haakt haar plaatsvervanger, John Verheyen, aan bij de samenwer-
king. Ook zorgt de gemeente dat organisaties van buiten de wijk aanhaken zoals Eduniek. 
Annemieke Vernooy van Eduniek haakt echter af na de uitrol van De Vreedzame Wijk in 
Hoograven. 

Al met al heeft de samenwerking naast trekkers en volgers dus ook te maken met afhakers. 
Soms spelen praktische bezwaren een rol, soms zien aanhakers er op een goed moment 
simpelweg geen brood meer in. Zo blijft de samenwerking een open systeem waarin het 
aan- en afhaken van personen uiteindelijk niet alleen voor meer draagvlak zorgt, maar ook 
voor meer kennis en kunde.

5.5 Open houding

Het vijfde kenmerk van de samenwerking is de open houding van de samenwerkende 
partijen binnen het leerteam. Het open karakter is vooral te zien in de wijze waarop steeds 
nieuwe partijen kunnen aansluiten en nieuwe ideeën een plaats krijgen. Personen kun-
nen aanhaken, deelnemen of juist afhaken. Al tijdens het tweede leerteamoverleg zijn de 
betrokkenen het er over eens zijn dat ‘alle partners present’ zijn, waarmee ‘het team compleet 
is’ (Leerteams, Verslag 2e overleg, 23 augustus 2011). Toch laten de betrokkenen steeds 
weer nieuwe personen toe, ook al kost dat extra tijd en moeite. De samenwerking krijgt 
vorm en inhoud ‘als een netwerk met een soort zwaan-kleef-aan effect. Ook vanuit het idee 
dat je er niet bij moet, maar erbij kan. Dus als het je aanspreekt en je denkt er iets aan te 
hebben of als je het idee hebt dat je kunt bieden dan schuif je aan’, is hoe Aart-Jan Voogt, de 
assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid, de openheid van de samenwerking beschrijft 
(A. Voogt, 10 November 2011). 
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Het open karakter wordt met name gevoed door de werkwijze binnen het leerteam. Op 
basis van problemen, vraagstukken en onderwerpen die tijdens de overleggen worden 
besproken, wordt gezocht naar personen die er vanwege hun positie en/of expertise bij 
betrokken moeten worden. Jongerenwerker Reijco Roseboom van JoU beschrijft de open-
heid van de samenwerking als volgt: ‘Afhankelijk van de onderwerpen die voorbij komen, 
kijk je wat er nodig is. Vandaag hebben we het over veiligheid, misschien is het goed om een 
gebiedsmanager veiligheid uit te nodigen. Vandaag hebben we het over meisjesvoetbal, mis-
schien is het goed om iemand anders uit te nodigen, een opvoedkundige, ik noem maar iets’ 
(R. Roseboom, Interview, 11 juni 2013). 

Ook de gemeente toont zich als hoeder van de samenwerking positief over het open ka-
rakter van de samenwerking. Rik de Kogel, beleidsmedewerker van de gemeente Utrecht: 
‘Tijdens de rit kunnen partners nog binnenvliegen. Dat hoeven geen vaste partners te zijn. Dat 
kunnen ook partners zijn die tijdelijk even komen invliegen. Dus probeer ook dat samenwer-
kingsverband dynamisch te maken. Het kan ook zijn dat een partner er op een gegeven moment 
uitstapt, omdat bepaalde doelen of resultaten zijn gehaald. En dat je vervolgens ook meteen 
al werkt aan een soort inbedding van datgene wat je hebt bereikt’ (R. de Kogel, Interview, 
21 december 2011).

Het open karakter laat zich naast het aan- en afhaken van diverse personen en organisaties 
ook illustreren door een veelheid aan ideeën die de betrokkenen inbrengen. Daarnaast 
staan de betrokkenen ook open voor de via overheidsinterventies ingebrachte concepten 
en methoden van werken als De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen. De ver-
schillende ideeën die de revue passeren, zijn een belangrijke drijfveer voor de betrokkenen 
om te blijven zoeken naar, en open te staan voor verbinding met anderen. 

5.6 Verbindende visie 

Het zesde kenmerk van de samenwerking is de verbindende visie om het gezamenlijk op te 
nemen voor de kinderen en jongeren in de wijk. Geleidelijk aan worden diverse begrippen, 
concepten, methoden van werken en overheidsprogramma’s (zoals de presentiebenadering, 
de ontwikkeling van het kind, it takes a village to raise a child, de ouderbetrokkenheid, de 
pedagogische civil society, De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen) opgenomen 
in een gezamenlijk gedragen pedagogische benadering van de problemen in de wijk. De 
gemene deler is hiermee de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in de wijk. En dit 
biedt in de samenwerking de mogelijkheid een veelheid aan begrippen en concepten met 
elkaar te verbinden. Richard Bouma, presentiewerker van Portes, zegt hierover:

‘Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen problematiek en heeft zijn handen daar aan vol, maar als 
er maar een kapstok is die in de wijk hangt. Een van die kapstokken is ouderbetrokkenheid. 
Daar kunnen we elkaar aan optrekken, maar zo vinden we er steeds meer. De Vreedzame Wijk 
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is een prachtige kapstok om dingen aan op te hangen. Maar dat is de pedagogische civil society 
ook. Om dingen gewoon bespreekbaar te maken en het met elkaar over te hebben. Iedereen 
wil een wijk waar hij zich lekker bij voelt. Zolang je niet te diep moet zoeken. Je kan het De 
Vreedzame Wijk noemen, dat is prima. Dat wil eigenlijk iedereen dus dat werkt gewoon goed’  
(R. Bouma, Interview, 25 april 2013).

Hoewel de betrokkenen aangeven dat er van een breed gedragen pedagogische visie kracht 
uitgaat, zijn er ook valkuilen. Annemieke Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk Hoogra-
ven, ziet zowel een kracht als een zwakte in een gemeenschappelijke visie. In de woorden 
van Annemieke: ‘En wat hen bindt, is hun gemeenschappelijke pedagogische visie. Dat is 
hun visie op wij willen het beter voor deze kinderen. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. 
Maar tegelijkertijd maakt het je vaak ook zwak, want het is dus heel erg persoonsafhankelijk’  
(A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013). Ook Aart-Jan Voogt, assistent wijkmanager wijk-
bureau Zuid, is van mening dat meer nodig is dan een gemeenschappelijke visie. Hij 
formuleert het als volgt: ‘Een gemeenschappelijke visie is niet het enige. Je moet naast de 
visie ook een lange adem hebben’ (A. Voogt, Interview, 10 november 2011). En Jan Vesters, 
beleidsmedewerker bij de gemeente Utrecht, waarschuwt op de volgende manier: ‘Als je 
het kind centraal zet in een gemeenschappelijke visie, dan moeten we ervoor waken dat we 
dat niet uit het oog verliezen. […] Dat is best wel ingewikkeld om dat constant in voldoende 
mate boven tafel te houden. Dat wordt altijd ondergesneeuwd door andere belangen, andere 
machtsbronnen. Dus dan is de vraag: in hoeverre staat het kind echt centraal?’ (J. Vesters, 
Interview, 12 juni 2013).

Het leerteam is een visiegedreven samenwerking waarin verschillende vergelijkbare en 
concurrerende ideeën worden opgenomen. Hierbij is door de betrokkenen geen tijdspad 
afgesproken, maar zij hebben wel het idee dat er sprake moet zijn van een lange adem, 
zonder hierbij uit het oog te verliezen dat ondanks de vele partijen en ideeën de ontwik-
keling van het kind centraal staat.

5.7 Een aanpak van onderop

Kenmerkend aan de samenwerking is dat het een aanpak van onderop is. Het initiatief van 
het leerteam is ontstaan vanuit een fascinatie en ambitie van werkers en vrijwilligers op 
uitvoerend niveau. De samenwerking is dus niet een typische aanpak van bovenaf die door 
bestuurders en beleidsmakers is bepaald en waarbij gemeentelijk beleid wordt uitgerold in 
het werkveld van uitvoerende medewerkers. Het is een aanpak die bedacht is door perso-
nen uit de praktijk: Paul, de voorzitter van VV Hoograven, Richard de welzijnswerker van 
Portes en Rob de coördinator van de Brede School Hoograven. Deze aanpak breidt zich 
gaandeweg als een olievlek uit. 
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Annemieke Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, geeft de kern van deze 
aanpak als volgt weer: ‘Nou kijk, weet je wat ik bijzonder vind, is dat er dus allemaal mensen 
aan tafel zitten, vrijwillig, omdat zij dat willen, niet omdat zij door hun leidinggevenden 
hierheen zijn gestuurd’ (A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013). En Aart-Jan Voogt, assistent 
wijkmanager wijkbureau Zuid, geeft de volgende typering aan de samenwerking die op 
uitvoerend niveau is bedacht: ‘Nou gewoon dat de voetbalclub, Paul noem ik het maar even, 
dat hij heeft gezegd dat hij iets wil met die kinderen in de wijk. Dat is niet bedacht door ons 
op het wijkbureau, dat is niet bedacht door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, niet 
door het welzijnswerk, maar het is daar in de wijk ontstaan […] Het is een soort aanpak van 
onderop. Dus het is ergens in de wijk ontstaan en dat is zich gaan uitbreiden. In plaats van 
dat er top-down een aanpak komt vanuit de gemeente of vanuit een organisatie ...’ (A. Voogt, 
Interview, 10 juli 2013). De werkwijze van het leerteam wordt door jongerenwerker  
Reijco Roseboom als volgt toegelicht:

‘Die vraag komt vaker van onderop dat we een probleem hebben, wat kunnen we daarmee. 
Dan komen er mensen, twee teamleiders of twee directeuren, en die zeggen van nou misschien 
moeten we het daar eens over hebben en misschien is het goed om dit tot stand te laten komen en 
dan ga je kijken welke partners daarbij aan moeten schuiven. Dan ga je kijken welke partners 
er zijn in de wijk. We hebben een jongerenwerkorganisatie, we hebben een voetbalvereniging 
waar negentig procent van de jongeren en kinderen lid van is en we hebben een school. Zo heb 
je nog meer dingen in een wijk. We hebben een moskee. En zo probeer je dat [leerteams] te 
formeren’ (R. Roseboom, Interview, 11 juni 2013).

Opmerkelijk aan de samenwerking van onderop is dat de betrokken personen zich zowel 
op uitvoerend als op bestuurlijk niveau bewegen. Zo is Paul Verweel actief bij de voet-
balclub als trainer van de D1 en is hij ook betrokken bij de activiteiten van de leerteams 
in de zaal. Verder neemt hij als uitvoerder van activiteiten deel aan de overleggen van de 
leer teams. Tegelijkertijd is hij als voorzitter en bestuurder van de voetbalvereniging op 
bestuurlijk niveau aanwezig bij de besprekingen van de ontwikkel- en verbindgroep. Rob 
Peters, de brede school coördinator, is in strikte zin geen uitvoerder, maar neemt wel deel 
aan het overleg van het leerteam. Hij is ook geen bestuurder terwijl hij deelneemt aan het 
bestuurlijk en beleidsmatig overleg van de ontwikkel- en verbindgroep. In het leerteam-
overleg zorgt hij voor de verbinding met de scholen. Deze manier van werken met meer-
dere rollen op meerdere niveaus wordt door de betrokkenen als een kracht maar ook als 
een zwakte gezien. In de woorden van Aart-Jan Voogt, assistent wijkmanager wijkbureau 
Zuid:

‘Rob zit er op verschillende niveaus steeds bij en de samenwerking is voortdurend afhankelijk 
van hem in de contacten naar de scholen. Eveneens zit Paul er op meerdere niveaus bij, maar 
hij is voorzitter en daarmee bestuurder van de club. Bij de leerteams en overleggen zitten er 
verder geen andere trainers/uitvoerders en/of sportprofessionals zoals de combifunctionaris van 
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VV Hoograven. Hiermee bieden de mogelijkheden ook beperkingen. Sommige beperkingen zijn 
ook een kracht’ (A. Voogt, Interview, 20 juli 2013).

De samenwerking via het leerteam is bedacht door professionals en vrijwilligers die met 
kinderen en jongeren werken op het uitvoerend niveau. Het begint met Richard, Paul en 
Rob. Zij vormen de kern van de samenwerking. Pas daarna wordt contact gezocht met 
de leidinggevenden, bestuurders en beleidsmedewerkers van de verschillende betrokken 
organisaties.

5.8 Ruimte om te handelen

Wat kenmerkend is aan de samenwerking is de ruimte die uitvoerende medewerkers bin-
nen hun organisaties nemen en krijgen om te handelen. In de samenwerking is te zien dat 
sommigen de ruimte krijgen, anderen de ruimte niet krijgen, maar deze wel nemen. Zo 
krijgt Richard Bouma als welzijnswerker op uitvoerend niveau binnen zijn eigen organisa-
tie, wijkwelzijnsorganisatie Stichting Portes, de ruimte van zijn leidinggevenden om al in 
een vroeg stadium een samenwerking met VV Hoograven en daarna met anderen binnen 
het leerteam aan te gaan. Hij heeft als uitvoerende professional zowel het vertrouwen van 
zijn teammanager Mark Verhoef als zijn directrice Marieke Ploeg. Ook op inhoudelijk 
niveau krijgt hij de nodige ruimte om zijn manier van werken, via de presentiebenadering, 
voort te zetten. Binnen Portes was de presentiebenadering al eerder gebruikt in een aantal 
projecten waar Richard en Marieke bij betrokken waren. Richard krijgt de ruimte van 
zijn organisatie om als presentiewerker aan de slag te gaan, eerst binnen de hekken van 
VV Hoograven en daarna binnen het leerteam.

Door de ruimte die Richard krijgt om het presentiewerk uit te voeren bij VV Hoograven 
en daarna binnen het leerteam, is deze manier van werken al in een vroeg stadium van 
de samenwerking organisatorisch sterk ingebed. Maar de ruimte die Richard krijgt, geldt 
niet voor leidinggevenden van andere organisaties zoals blijkt uit de beperkte ruimte die 
Rob Peters van de schooldirecteuren krijgt om te handelen. Ondanks het feit dat hij niet 
de volledige steun heeft van de directies van de basisscholen, neemt Rob toch de ruimte 
om te participeren binnen het leerteam. In de woorden van Rob: ‘Het feit dat ik nu dat 
overleg vertegenwoordig dat heeft te maken met dat ik echt nog een weg te gaan heb met die 
scholen om hen er van te overtuigen dat ze een rol kunnen spelen in de pedagogische civil 
society’ (R. Peters, Interview, 3 juli 2012). En ook Reijco Roseboom, jongerenwerker bij 
Jongerenwerk Utrecht (JoU), neemt net als Rob Peters vooral op eigen initiatief de ruimte 
om mee te draaien met het leerteam. Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, zegt 
hierover het volgende: ‘Het leerteam lijkt bij JoU bestuurlijk geen hoge prioriteit te hebben 
terwijl we met een doelgroep zitten, die wel heel belangrijk is. De samenwerking met Reijco en 
degene die hem direct aanstuurt (de teammanager), vind ik zelf wel erg goed’ (Ontwikkel- en 
verbindgroep, Verslag 6e overleg, 27 juni 2013).
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Dat de ruimte om te handelen in de samenwerking niet een vanzelfsprekendheid is, blijkt 
ook uit de voorgeschiedenis van de ontkoppeling van het kinderwerk (t/m 12  jaar) en 
het jongerenwerk (12 t/m 18 jaar). Het kinderwerk en het jongerenwerk vielen voorheen 
onder één organisatie, maar zijn door een stedelijke verandering in overheidsbeleid uit 
elkaar getrokken. Hierdoor heeft het Jongerenwerk Utrecht (JoU) zich afgescheiden van 
de moederorganisatie Stichting Portes. Ondanks deze verandering blijven de werkers zoals 
Richard Bouma (kinderwerk) en Reijco Roseboom (jongerenwerk) geloven in de kracht 
van de verbinding tussen deze twee werkvelden. Daarom nemen de professionals Richard 
en Reijco op eigen initiatief en los van hun eigen organisaties, de ruimte om onderling sa-
men te werken zodat ze samen de doorlopende leerlijn ofwel het continue ontwikkelings-
proces van kinderen en jongeren in de wijk kunnen blijven volgen. Dat ze elkaar via het 
leerteam blijven treffen, is voor beiden een aangename ontwikkeling. 

Het is kenmerkend voor de verschillende leden van de samenwerking dat zij ruimte weten 
te vinden en te krijgen binnen en buiten hun organisaties. Dat het niet altijd makkelijk 
is, blijkt uit de beperkte ruimte die Rob heeft. Maar ondanks de beperkingen kenmerkt 
de samenwerking zich vooral door het zoeken naar en verantwoordelijkheid nemen voor 
de ruimte die gevonden wordt en door het accepteren van de bijbehorende beperkingen.

5.9 Open regie

Het negende kenmerk is de open regie binnen de samenwerking. Regie is een begrip dat 
in de samenwerking vaak wordt gebruikt. De betrokkenen weten echter niet precies wat 
het betekent en wie deze rol hoort uit te oefenen. Feit is dat er geen formele, vooraf aan-
gewezen regisserende of leidinggevende persoon is. Toch vinden de betrokkenen dat er 
een soort coördinatie nodig is. Zo is in de samenwerking te zien dat daar waar de taken 
zich aandienen, iemand de rol van regisseur of leider op zich neemt, zoals bij het voorzit-
ten van de leerteambijeenkomst. De betrokkenen zijn vrij om deze rol in te vullen. In de 
praktijk wordt deze door verschillende personen uitgeoefend. Met andere woorden: er is 
sprake van een open regie. 

De regie wordt soms ook gekoppeld aan een specifieke persoon, maar de betrokkenen zijn 
niet eenduidig over wie de regisseurs kunnen zijn. Hoewel sommigen vinden dat Rob Pe-
ters, de coördinator van de Brede School Hoograven, deze rol op zich zou moeten nemen, 
ziet Rob de regierol vooral bij de gemeente liggen. ‘De gemeente Utrecht heeft de regie, want 
die heeft het geld’, aldus Rob Peters (R. Peters, Interview, 3 juli 2012). De gemeente daar-
entegen is weer van mening dat de regierol niet bij hen moet liggen, maar bij degene die 
de samenwerking heeft opgestart. Aart-Jan Voogt, assistent wijkmanager bij wijkbureau 
Zuid van de gemeente Utrecht, zegt hierover: ‘Ik denk dat Paul de regie heeft, aangezien 
hij ook aan het begin van het initiatief heeft gestaan. Maar regie is altijd een groot woord en 
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het kan ook gevaarlijk zijn als iemand als regisseur wordt aangewezen’ (A. Voogt, Interview, 
10 november 2011). 

In plaats van de regie en daarmee de leiding aan een persoon te koppelen, blijken de be-
trokkenen toch meer voorstander te zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar 
ze zich door laten leiden. Nogmaals Aart-Jan: ‘Er is geen hiërarchie. Dus je vindt elkaar op 
basis van inhoud en niet op basis van “ik ben de baas en jullie moeten het doen zoals ik het 
zeg”’ (A. Voogt, Interview, 10 November 2011). Marieke Ploeg, directrice bij wijkwelzijn-
gsorganisatie Portes, zegt hierover: ‘Maar de regie zou moeten liggen bij zo’n gemeenschap-
pelijk doel. Als je weet wat je met elkaar wilt neerzetten, kun je daarop sturen. En ik weet ook 
niet of je per se een regisseur moet willen hebben, daar is het misschien wel te gecompliceerd 
voor. Als je een gemeenschappelijke visie hebt, is dat iets waar je elkaar steeds op kan sturen en 
waar je steeds op terug kan vallen’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011). 

Het onbeantwoorde vraagstuk van de regierol uit zich ook doordat er geen strikte schei-
ding is tussen bestuurders en uitvoerders in de samenwerking. Er is eerder sprake van een 
flexibele afwisseling van taken binnen het leerteam. Het voorzitterschap van de leerteam-
bijeenkomsten rouleert en de rol van de notulist ook. Mark Verhoef, teammanager bij 
wijkwelzijnsorganisatie Portes, neemt als eerste het voorzitterschap op zich. Als voorzitter 
van het overleg van de leerteams faciliteert hij de samenwerking tussen medewerkers en 
vrijwilligers op uitvoerend niveau. Maar hij neemt ook op bestuurlijk niveau deel aan 
het overleg, hoewel daar ook zijn directrice Marieke Ploeg zitting in heeft. Mark heeft 
gevraagd deel te mogen nemen omdat hij dan beter in staat is om de uitvoerende taken in 
de wijk ter hand te nemen. 

De rol van regie, en daarmee de vraag wie de leiding heeft in de samenwerking, ligt open. 
Betrokkenen laten de verschillende taken rouleren, zonder dat dit complicaties oplevert. 
Het lijkt dat met name de gemeenschappelijke visie van de samenwerking richtinggevend 
ofwel regisserend is voor het handelen van de betrokkenen. Hiermee laten de betrokkenen 
blijken dat ze voor inhoud kiezen boven vorm.

5.10 Geld, (g)een issue

Het tiende kenmerk van de samenwerking is dat de betrokkenen geld (g)een issue vinden. 
Zo kiezen de betrokkenen aan het begin van de samenwerking nadrukkelijk voor de weg 
van gezamenlijke kennisvermeerdering en niet voor extra financiering en daarmee extra 
uren voor de uitvoerende medewerkers. In de woorden van brede school coördinator Rob 
Peters: 

‘En helaas zeggen veel organisaties nog steeds dat ze niet meedoen als ze geen geld krijgen. Maar 
ik zou me kunnen voorstellen, dat als de gemeente Utrecht morgen de stekker eruit trekt, ik stop 
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er niet mee en ik denk dat Paul er niet mee stopt, ik weet niet hoe Portes daar tegenover staat, 
dat zou je aan Mark voor moeten stellen, maar ik denk dat hij daar in mee zou gaan. En wij 
moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat wij zonder die subsidie kunnen. Dat we blijkbaar 
zo’n cultuur kunnen neerzetten dat iedereen het belangrijk vindt om te kunnen participeren’ 
(R. Peters, Interview, 3 juli 2012).

De betrokkenen zijn het met elkaar eens dat samenwerking binnen de leerteams een 
vanzelfsprekendheid in het werk van de professionals moet worden. Desalniettemin gaat 
de samenwerking van start met de beperkte financiële middelen die door de gemeente 
Utrecht worden vrijgemaakt. Marieke Ploeg, directrice van wijkwelzijnsorganisatie Portes 
en een van de initiatiefnemers, legt uit hoe met het opstartgeld bij Portes is omgegaan: 
‘Dus daar heeft de gemeente dan ook weer net dat zwiepertje gegeven door een potje met geld 
beschikbaar te stellen dat we zelf mochten inzetten. En dan is de eerste reactie hier intern om 
dat om te zetten in uren. Toen heb ik gezegd om dat niet te doen, maar met elkaar te leren 
organiseren en het werk te veranderen in plaats van dat je dat werk tijdelijk alleen maar even 
uitbreidt’ (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011). 

Toch blijkt het lastig om zonder extra budget te werken. Geld is wel een issue. Waar het 
bij vrijwilligers gaat om onbetaalde uren, moeten professionals zich verantwoorden voor 
de besteding van hun uren. Het wel of niet de beschikking hebben over door hun organi-
satie vrijgemaakte uren is daarmee een belangrijk punt. Het leggen van verbindingen met 
andere personen en organisaties zonder extra financiële middelen vormt een belangrijke 
uitdaging voor de betrokken organisaties. Over de afhankelijkheid (van de financiele mid-
delen) van andere organisaties, zegt Mark Verhoef:

‘Er is voor scholen geen overlevingsnoodzaak om partnerschap aan te gaan, waar die noodzaak 
er voor Portes wel is. Voor VV Hoograven ook wel wat minder. Jullie zouden als voetbalvereni-
ging gewoon kunnen blijven bestaan, ook al doe je al deze dingen niet. Maar voor Portes is het 
wel van levensbelang, omdat Portes als organisatie afhankelijk is. Wat onze werkers doen, onze 
professionals die natuurlijk gewoon in dienst zijn en waarvoor we gewoon geld binnen moeten 
halen, dat verantwoorden wij doordat we partnerschappen aangaan, doordat we netwerken 
aangaan waar die kinderen van kunnen profiteren. Daarom is het [geld] een noodzaak voor 
ons. Als we dat niet hebben, kunnen we hier niets doen in deze wijk’ (M. Verhoef, Interview, 
15 februari 2012).

De betrokkenen in de samenwerking willen enerzijds niet afhankelijk zijn van (extra) 
financiële middelen. Anderzijds is een deel van hun handelen wel gericht op het verwer-
ven van geldelijke bronnen. Geld moet geen voorwaarde zijn voor de voortgang van het 
project, maar het helpt wel. De betrokkenen zoeken naar extra wegen om deze gelden 
zowel binnen als buiten hun eigen organisatie te werven. Daarom zien de betrokkenen 
de noodzaak om de samenwerking op uitvoerend niveau te verbinden met het bestuurlijk 
niveau want zij gaan over het geld.
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5.11 Legitimiteit van bovenaf

Het elfde en laatste kenmerk van de samenwerking is de legitimiteit die de betrokkenen 
krijgen van de gemeente Utrecht als partner van bovenaf. Hoewel de samenwerking door 
uitvoerende medewerkers en daarmee van onderop is opgestart, zoeken de medewerkers 
ook de steun van hun leidinggevenden en de steun van de gemeentelijke wijkorganisatie 
en van gemeenteambtenaren. De consequentie van deze gezagsverhouding is dat de be-
trokkenen rekening moeten houden met en beïnvloed worden door verschillende beleids-
oriëntaties zoals Vernieuwend Welzijn, De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen.

Vernieuwend Welzijn
De samenwerking in Hoograven die van onderop is opgestart, is voor de gemeente Utrecht 
een welkome ontwikkeling in een tijd waarin het welzijnsbeleid verandert. Het biedt de 
betrokken ambtenaren inspiratie bij de transitie naar het nieuwe beleidsprogramma Ver-
nieuwend Welzijn waarbij burgerinitiatieven worden gestimuleerd. De ambtenaren zijn 
vooral verheugd over het samenwerkingsproject, omdat het kansen biedt als pilotproject 
in het nieuwe overheidsbeleid rond Vernieuwend Welzijn. Het project komt van buiten de 
gemeente, is geïnitieerd door een sportvereniging/vrijwilligersorganisatie (VV Hoograven) 
en er zijn meerdere professionele wijkorganisaties zoals wijkwelzijnsorganisatie Stichting 
Portes en het Jongerenwerk Utrecht (JoU) betrokken bij de samenwerking. Jan Vesters, de 
beleidsmedewerker die vanuit de gemeente Utrecht betrokken is, noemt het intern zelfs 
‘Vernieuwend Welzijn avant la lettre’ (J. Vesters, Interview, 12 juni 2013). 

Voor de betrokkenen in de samenwerking opent het mogelijkheden om hun ambitie waar 
te maken omdat zij via het beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn toegang kunnen krij-
gen tot bepaalde subsidiemogelijkheden, die eerder niet tot de mogelijkheden behoorden. 
Met steun van Jan Vesters, die zijn collega’s bij de gemeente weet te overtuigen, wordt 
extra subsidie verkregen. De subsidietoekenning betekent echter ook dat er vanuit de 
gemeente eisen worden gesteld. Zo moet het geld worden aangevraagd door burgers wat 
in deze samenwerking betekent dat alleen de voetbalvereniging (als geformaliseerd initia-
tief van burgers) kan aanvragen. Dit heeft consequenties voor de verhouding tussen de 
partners omdat VV Hoograven als subsidieaanvrager eisen kan stellen aan wijkwelzijnsor-
ganisatie Portes en aan andere partners in de wijk.

De Aanpak Jeugdgroepen
Een belangrijke overweging in het overheidsbeleid rondom de wijkenaanpak voor kracht-
wijken is het bevorderen van de veiligheid in de wijken. De ontstaansgeschiedenis van 
VV Hoograven illustreert dat het lokale initiatief alleen kan slagen omdat het wordt inge-
bed in het bredere discours van veiligheid. Anders zou het initiatief onvoldoende worden 
omarmd en komen er geen financiële middelen ter beschikking. 



Van onderop organiseren

100

De aanvankelijke poging van het leerteam om de repressieve aanpak van veiligheid buiten 
het leerteam te houden en alleen de preventieve aanpak van opvoeding en ontwikkeling 
te hanteren, lijkt niet te slagen. De deelnemers worden door de overheidsinterventie de 
Aanpak Jeugdgroepen gedwongen mee te gaan in deze meer repressieve aanpak. Zoals 
eerder beschreven, gaan de betrokkenen hier schoorvoetend mee akkoord en nemen ze 
de gebiedsmanager Veiligheid als participant op in het leerteam. Hierdoor wordt ook de 
repressieve kant van veiligheid onderdeel van reflectie tijdens de bijeenkomsten. Deze 
ommezwaai binnen het leerteam wordt ingegeven door de acceptatie dat men nu eenmaal 
onderdeel is van een breder beleid.

De Vreedzame Wijk
Ook de introductie van De Vreedzame Wijk laat zien dat de pedagogische samenwerking 
binnen het leerteam gelegitimeerd wordt door beleid van de gemeente. De betrokkenen 
komen tot het inzicht dat er naast verschillen vooral ook overeenkomsten zijn met de 
door de gemeente voorgestelde beleidsinterventie. De samenwerking waarin de ontwik-
keling en opvoeding van het kind centraal staat, komt overeen met de verwachtingen van 
De Vreedzame Wijk en de pedagogische civil society. Hierdoor weten de participanten 
elkaar snel te vinden zodat stedelijk beleid (het uitrollen van De Vreedzame Wijk) en het 
initiatief van het leerteam snel in elkaar kunnen opgaan. De opstelling van Annemieke 
Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, die beide benaderingen met elkaar 
weet te verweven, speelt een belangrijke rol bij de integratie. Stedelijk beleid en plaatselijk 
initiatief lopen hierdoor gemakkelijk in elkaar over. 

Al met al gaat de samenwerking binnen het leerteam gepaard met de inbedding van het 
project in een breder gemeentelijk beleid. Zoals blijkt bij de stedelijke overheidsinterven-
tie de Aanpak Jeugdgroepen. Maar ook voor het leerteam betekent het een inbedding in 
het te ontwikkelen welzijnsbeleid rond Vernieuwend Welzijn en de stedelijke aanpak van 
De Vreedzame Wijk.

Resumé

Bovenstaande analyse beschrijft welke processen kenmerkend zijn voor de samenwerking. 
Het laat zien hoe min of meer toevallig verbindingen ontstaan tussen de initiatiefnemers. 
Trekkers brengen begrippen, (theoretische) concepten en methoden van werken in die 
voortkomen uit hun persoonlijke overtuigingen. Door de open houding van de betrok-
kenen komen deze ideeën samen in een gezamenlijke verbindende visie die als drijvende 
kracht van de samenwerking fungeert. Naast de trekkers, die een constante factor in het 
proces vormen, is er ook een groep van betrokkenen die op de achtergrond actief zijn en 
betrokkenen die tijdelijk aanhaken en weer afhaken: de volgers en de afhakers. Wat verder 
opvalt is dat actoren in hun handelen begrensd worden door de ruimte die zij krijgen 
binnen hun eigen organisaties, maar tegelijkertijd de ruimte opeisen en krijgen. In de 
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samenwerking is ook sprake van een open regie; de vraag wie de regie ofwel de leiding 
heeft, ligt open. In de opstartfase wordt de intentie uitgesproken dat de samenwerking 
niet afhankelijk wil zijn van financiële middelen. In de praktijk blijkt het echter lastig om 
zonder extra budget te werken binnen het leerteam. De samenwerking kenmerkt zich ten 
slotte vooral doordat het initiatief van onderop en het gemeentelijk beleid van bovenaf in 
elkaar ingrijpen. 
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Intermezzo: opbrengsten & grenzen 
van de samenwerking 

In dit intermezzo komt aan bod wat de ervaren opbrengsten en grenzen zijn van de samen-
werking. De elf kenmerken van de samenwerking die in het voorgaand hoofdstuk zijn 
beschreven, roepen onwillekeurig de vraag op wat de samenwerking heeft opgeleverd. Het 
doel van dit onderzoek is om een diepgaand en zo volledig mogelijk inzicht te bieden in de 
dynamiek en complexiteit van een samenwerking tussen personen van verschillende wijk-
organisaties. Dat neemt niet weg dat er wel wat over de effecten in termen van opbreng-
sten of resultaten en grenzen of beperkingen van de samenwerking gezegd kan worden. 

Korte lijnen

Een belangrijk resultaat van de samenwerking zijn de korte lijnen die tussen de betrok-
kenen zijn ontstaan. In de aanloop naar de samenwerking werken de verschillende profes-
sionals en vrijwilligers nog afzonderlijk van elkaar binnen de grenzen van hun eigen 
organisatie. Ze kennen elkaar niet of nauwelijks. Echter, door structurele en intensieve 
ontmoetingen, gezamenlijk activiteiten en overleggen in het leerteam, worden de gren-
zen doorbroken. De betrokkenen weten elkaar sneller te vinden. ‘Zo’n neveneffect van het 
leerteam is dat je veel makkelijker iemand inschakelt en iemand betrekt. Ik vind sowieso een 
neveneffect van die leerteams dat ik veel beter VV Hoograven weet te vinden en de mensen die 
deelnemen aan het leerteam’, aldus Rob Peters, de coördinator van de Brede School Hoog-
raven (R. Peters, Interview, 1 mei 2013). 

De samenwerking leidt ook tot een beter begrip voor elkaars doelen, doelgroepen, manie-
ren van werken, ideeën, keuzes en uiteindelijk ook tot het gezamenlijk delen van oplossin-
gen. Annemieke Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, zegt hierover: ‘Ik denk 
dat de meerwaarde van de leerteams is dat de mensen elkaar echt heel goed hebben leren kennen 
in hun manier van werken en de uitgangspunten. Dat is, denk ik de meerwaarde’, (A. Ver-
nooy, Interview, 9 juli 2013). Elkaar ondersteunen en het werk op elkaar afstemmen, is 
ook nauwelijks een drempel meer. ‘Er is een soort vanzelfsprekendheid die niet uitgesproken 
hoeft te worden van kan jij mij helpen en hé kun jij bij het veld komen kijken, daar zit zoveel 
vertrouwen in van jij mag bij mij in de keuken komen kijken in alle kwetsbaarheid van de 
dingen die daar gebeuren. Daar is zoveel moed voor nodig...’, zo is de overtuiging van Paul 
Verweel (P. Verweel, Interview, 8 april 2013).
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VV Hoograven & Portes
‘Met name de relatie tussen VV Hoograven en Portes is heel sterk ontwikkeld’, aldus Aart-Jan 
Voogt, de assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid (A. Voogt, Interview, 10 juli 2013). 
Illustratief hiervoor is de aanwezigheid en betrokkenheid van Richard Bouma, de wel-
zijnswerker en latere sociaal-makelaar van respectievelijk Portes en Vooruit. Richard, die 
naast zijn werk op de speeltuin als presentiewerker meer en meer binnen de hekken van de 
voetbalvereniging is te vinden, staat in nauw contact met de jeugdtrainers van VV Hoog-
raven. Richard zegt hierover: ‘De trainers geven aan mijn aanwezigheid als een ondersteuning 
te ervaren. De lijntjes zijn kort. Daan (trainer C2) en ik weten elkaar goed te vinden. De 
jongens komen er niet zomaar mee weg als ze zich op het voetbalveld hebben misdragen en vice 
versa. Als ik ze de volgende dag in de speeltuin zie dan kan ik hierop doorpakken’ (R. Bouma, 
Interview, 25 april 2013). 

Ook brede school coördinator Rob Peters ziet de verbeterde relatie tussen Portes en 
VV Hoograven als een resultaat van de samenwerking. Rob heeft hier de volgende ver-
klaring voor: ‘Ik denk dat dat ook een stukje te verklaren is, doordat jullie (VV Hoograven en 
Portes) buren zijn […] Bij Richard loop je makkelijk even binnen, of Richard loopt even bij 
jullie binnen’ (R. Peters, Interview, 1 mei 2013). Toch is volgens de betrokkenen de geringe 
afstand tussen speeltuin De Kameleon van Portes en het voetbalveld van VV Hoograven 
niet de belangrijkste verklaring van het succes. Aart-Jan Voogt, de assistent wijkmanager 
van wijkbureau Zuid, zegt hierover: ‘Dus de fysieke afstand is natuurlijk ook heel klein. Dat 
scheelt natuurlijk ook, maar het hoofdpunt is toch de voorttrekkersrol van mensen die goed met 
elkaar kunnen samenwerken’ (A. Voogt, Interview, 10 juli 2013). De betrokkenen leggen 
met name de nadruk op de eensgezinde ideeën van personen bij zowel VV Hoograven 
als Portes die het verschil maken. In de woorden van Annemiek Vernooy, coördinator 
Vreedzame Wijk Hoograven: ‘Portes is gewoon heel erg gericht op de wijk, dat zie ik ook in 
andere wijken waar Portes zit. Dat is bij VV Hoograven natuurlijk ook zo. En als je elkaar 
dan vindt, dan krijg je een soort magie. Dat is echt het leukste werk. Dan gebeurt er echt wat’ 
(A. Vernooy, Interview, 9 juli 2013). Medewerkers van Portes en VV Hoograven zien de 
meerwaarde in van de samenwerking voor de kinderen in de wijk. Ze vinden elkaar in het 
bedienen van een gezamenlijke doelgroep, aanpak (de presentiebenadering) en het doel 
elkaar te versterken in het dagelijkse werk. 

De samenwerking via het leerteam dient als middel om dichter naar elkaar toe te groeien. 
De lijnen zijn kort, men vertrouwt elkaar. Hoewel de samenwerking om een open en 
daarmee kwetsbare houding tegenover andere partijen vraagt, is het tegelijkertijd een be-
langrijke basis voor de samenwerking.
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Zwakke schakels

Een belangrijke beperking van de samenwerking zijn partijen die als zwakke schakels wor-
den gezien. Nu de banden tussen Portes en VV Hoograven door de samenwerking zijn 
versterkt, vragen de partijen zich af waarom dit niet ook geldt in de relatie met bijvoor-
beeld de scholen. Volgens de betrokkenen zijn hier verschillende redenen voor. Zo vormt 
Rob Peters, brede school coördinator en vertegenwoordiger van de scholen, de link naar de 
Brede School Hoograven. Toch is zijn zeggenschap als brede school coördinator beperkt 
als het gaat om de inzet van leraren voor activiteiten buiten het schoolcurriculum om. Hij 
moet zijn werkzaamheden steeds terugkoppelen naar het kernteam waarin de verschil-
lende directeuren van de afzonderlijke scholen overleggen. Zijn positie als vertegenwoor-
diger, wordt in de samenwerking ter discussie gesteld, maar de betrokkenen zijn ervan 
overtuigd dat de geringe betrokkenheid van de scholen niet aan hem te wijten is. Aart-Jan 
Voogt van wijkbureau Zuid beoordeelt de betrokkenheid van Rob Peters en daarmee de 
scholen als volgt: ‘Nou ik heb de indruk dat de brede school coördinator erg betrokken is, 
maar hij kon zijn ei nog niet kwijt binnen de scholen. Dus de school is nog een zwakke schakel. 
Ondanks dat de brede scbool coördinator aan tafel zit. Ook meedenkt en meedoet’ (A. Voogt, 
Interview, 10 juli 2013). Richard Bouma, die als sociaal-makelaar van Vooruit zijn relatie 
met de scholen soms tevergeefs probeert te versterken, geeft het als volgt weer: ‘Het is nog 
heel moeilijk om daarin de scholen als gesprekspartner te vinden, omdat zij nog heel erg zitten 
op schoolresultaten en omdat zij heel erg zitten op hun eigen dingen die zij met de kinderen 
aan het doen zijn. En toch zijn er vaak raakvlakken’ (R. Bouma, Interview, 25 april 2013). 

Het leerteam stuit wat betreft de deelname van de scholen op grenzen. De samenwer-
kende partijen binnen het leerteam slagen er ondanks de aanwezigheid van Rob Peters 
niet in om volledig door te dringen tot de scholen. Het lukt niet om van de leerkrachten 
betrokken participanten te maken. In de ogen van de betrokkenen ligt dat enerzijds aan 
de verschillende wijzen waarop de scholen en het leerteam zijn georganiseerd en ander-
zijds aan de verschillen in de uitvoeringspraktijk rond de ontwikkeling van kinderen. De 
samenwerkende partners berusten in het feit dat de scholen niet volledig deelnemen aan 
de samenwerking. Er is begrip voor de situatie van de scholen en tegelijkertijd ziet men de 
noodzaak om de scholen als partner te blijven betrekken. Het blijft daardoor steeds weer 
morrelen aan de grenzen.

Ouderparticipatie

Een belangrijk resultaat volgens de betrokkenen is de toegenomen ouderparticipatie. Dit 
is een belangrijk en tegelijk heikel thema voor de betrokken organisaties, zoals bleek uit 
het leerteamoverleg.
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In dit onderzoek gaat het vaak om maatschappelijk kwetsbare jongeren die vaak ook kwets-
bare ouders hebben. Ouders die vaak weinig financiële middelen hebben en daarnaast de 
competenties missen die nodig zijn om hun kinderen te begeleiden in een wereld waar zij 
zelf beperkt toegang toe hebben. Veel ouders kennen zelf de weg niet naar instituties, ze 
beheersen de taal niet (goed), ervaren problemen in de communicatie met hun kinderen 
en/of kampen met gezondheidsproblemen. Dit maakt het voor deze ouders moeilijker om 
te voldoen aan de eisen die er worden gesteld op het gebied van ouderbetrokkenheid. Toch 
blijkt het mogelijk een redelijk vaste kern van ouders te organiseren. Ouders die niet al-
leen helpen bij het organiseren van activiteiten, maar die ook vergaderen over gezond eten, 
positief coachen en sociale omgangsregels. Door gebruik te maken van bruggenbouwers 
binnen de voetbalvereniging en door samen te werken met andere specialisten en profes-
sionals zoals sociaal makelaar Richard, worden niet betrokken ouders op een laagdrempe-
lige, persoonlijke, en informele manier benaderd en gevraagd voor vrijwilligerswerk. Door 
aanwezig te zijn in de leefomgeving en rekening te houden met cultuurverschillen wordt 
het noodzakelijke vertrouwen opgebouwd waardoor de ouders en de jongeren wel bereikt 
worden. Door zijn aanwezigheid op de voetbalclub kan presentiewerker Richard met de 
ouders ook over andere zaken spreken die hun kinderen betreffen. In de woorden van Ri-
chard heeft dit ertoe geleid dat er ook korte lijnen tussen hem en de ouders zijn ontstaan. 
Annemieke Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, zegt hierover: ‘Het is ook 
een pedagogisch, veilig klimaat weten te creëren waarvan ouders het fijn vinden als hun kind 
zich daarin begeeft. Doordat Paul geregeld Portes binnenstapt en Richard actief is op de voet-
balclub zien kinderen en ouders ook die relaties. Dat is de manier waarop je een pedagogische 
civil society neerzet. Het zijn geen losse werelden meer. Dat zou ook met de scholen gebeuren 
wanneer je de scholen binnenkomt’ (Leerteams, Verslag 14e overleg, 9 Juli 2013).

Tegenwoordig is er bij VV Hoograven een zeer betrokken ouderraad bestaande uit meer 
dan veertig actieve ouders. Door de sportactiviteiten die voor hun kinderen worden geor-
ganiseerd in de ouderraad centraal te stellen, worden het eigen initiatief (vrijwilligerswerk) 
en de verantwoordelijkheid van de ouders (en de kinderen) gestimuleerd. Daarnaast zijn 
interventies als de Vreedzame methode in de sport van Eduniek en de cursus Positief Coachen 
gebruikt om met de ouders het gesprek aan te gaan over belangrijke thema’s met betrek-
king tot de opvoeding van kinderen. Via de ouderraad worden bruggen geslagen naar 
andere ouders en wordt het pedagogische klimaat op de club versterkt. In de woorden van 
de voorzitter van VV Hoograven Paul Verweel: ‘Als ik zie dat het ons gelukt is om vaders die 
het gingen opgeven met hun kinderen weer terug te krijgen bij hun kind. Daar zit in de kern 
wat we willen en wat ook aansluit bij Vreedzaam. De wijze waarop je in gesprek gaat met de 
vader en dat je wilt dat die ook opstekers (=complimenten) geeft’ (Ontwikkel- en verbind-
groep, Verslag 6e overleg, 27 juni 2013).

De meisjes uit de speeltuin zijn nu ook lid van VV Hoograven en spelen zaterdagmiddag 
voetbal terwijl ze zaterdagochtend koranles hebben. Het leek een eenvoudig vraagstuk om 
ook de meisjes bij de voetbalclub te betrekken, maar voor de samenwerking waren de mei-
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den meestal geen lid van de voetbalvereniging. Ook vallen de wedstrijden precies op het 
moment van de koranles waardoor ze niet naar voetbal kunnen. Als ouders voor de keuze 
staan, kiezen zij voor hun band met de moskee in plaats van de relatie met de vereniging. 
Zij willen geen druk uitoefenen op de moskee en vragen om de lestijden aan te passen.

Al met al ervaren de betrokkenen het pedagogische klimaat op de voetbalclub als posi-
tiever dan toen de organisaties nog niet samenwerkten. Toch kent het bevorderen van 
ouderparticipatie ook grenzen. Zo is een deel van de ouders niet bereikbaar voor de ver-
eniging en ook op de scholen blijft het zoeken naar hoe ouders meer betrokken kunnen 
worden. 

Binding met kinderen en jongeren

Tenslotte, de betrokkenen zien het als een belangrijk resultaat dat de band tussen de be-
trokkenen bij het leerteam en de Hoogravens-Marokkaanse jongeren versterkt is. Volgens 
de betrokkenen vormt dit tevens de basis voor het wegnemen van het wantrouwen van 
de jongeren (en hun ouders) ten opzichte van andere organisaties waarmee zij te maken 
krijgen. De voorzitter van VV Hoograven, Paul Verweel, zegt hierover: ‘Deze kinderen 
hebben vaak een ongelofelijk wantrouwen tegen iedere institutie die er alleen maar is om zoals 
zij dat zeggen ‘de subsidies op te eten’. Maar ik zie door de samenwerking zoals Ali, Richard 
en ik die in de zaal hebben ontwikkeld en door Richard die zaterdags op de trainingen komt 
kijken, dat we aan vertrouwen winnen’ (Ontwikkel- en verbindgroep, Verslag 6e overleg, 
27 juni 2013).

Het bieden van stageplekken aan jongeren uit de wijk Hoograven van wie sommigen 
vroeger zelf de speeltuin en de vereniging bezochten, blijkt ook een belangrijke bijdrage te 
hebben geleverd in het winnen van vertrouwen. Studenten van het ROC Welzijn College 
die voor hun studie moeite hebben met het vinden van een stage, kregen de mogelijkheid 
om stage te lopen bij de speeltuin of bij de vereniging. In een wijk waar veel werkloos-
heid heerst, leidde dat voor groot deel van hen ook daadwerkelijk tot een baan. Richard 
Bouma, die als presentiewerker nauwe banden onderhoudt met de kinderen, zegt hierover 
het volgende: ‘Zo biedt aanwezigheid ondersteuning voor de jongens, die iedere vorm van 
aandacht waarderen en mooi vinden […] Deze effecten worden onderling tussen Mohammed 
(Portes), Reijco (JoU) en mij (Portes) goed besproken. Er vindt onderlinge afstemming plaats 
waardoor de zaken die je met elkaar doet als maatwerk voelen. Het effect hiervan is wederke-
rig. De wisselwerking tussen de welzijnswerkers blijft doorwerken, waardoor ze elkaar scherp 
houden. Door deze ontwikkelingen ben ik steeds toegankelijker geworden. Hierdoor komen ook 
steeds meer aanvragen binnen voor maatschappelijke stages’ (Leerteams, Verslag 14e overleg, 
9 Juli 2013).
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Meryem is een van de studenten van het ROC Welzijn College, die in het kader van het 
leerteam Meisjesvoetbal een twee-koppige stage bij de speeltuin en bij VV Hoograven 
doorliep. Zij woont in de wijk Hoograven en speelde zelf in het allereerste meisjesteam 
van VV Hoograven. Meryem kon geen stageplek vinden. De samenwerking bood haar 
die kans wel. Onder begeleiding van de hoofdtrainer en coördinator meisjesvoetbal van 
VV Hoograven vervullen sindsdien meerdere stagiaires de rol van trainer-coach voor een 
groep van dertig meisjes uit de wijk. Na Meryem zijn in de periode van het onderzoek 
zeker tien stagiaires op die manier afgestudeerd. Hiervan vond een groot deel een baan 
in het werkveld. Op basis van dit resultaat dat jongeren helpt grenzen te doorbreken, is 
Portes maar ook VV Hoograven steeds meer stageplekken gaan aanbieden. 

Ook zijn de betrokkenen van mening dat de kinderen beter sociaal gedrag vertonen zowel 
op school, in de vereniging, de speeltuin als in de wijk. Kinderen zijn beter aanspreek-
baar op hun gedrag en worden ook eerder aangesproken op hun gedrag. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de situatie escaleert. Jongerenwerker Reijco verwoordt dat als volgt: ‘Het 
probleem was in eerste instantie een bepaalde groep tieners die in alle locaties te ver gingen. Dat 
is nu voorbij dus ga je een andere vorm van samenwerking zoeken’ (R. Roseboom, Interview, 
11 juni 2013). ‘Dat is interessant, want wat we nu dus geleerd hebben is dat doordat je vaker 
contact hebt met die doelgroep, je sneller kan handelen en kan je de daadwerkelijke daders 
eruit pikken. Daardoor kun je bij de groep als geheel een positieve houding blijven geven’, 
aldus Mark Verhoef, teammanger bij Portes van welzijnswerkers (M. Verhoef, Interview, 
15 februari 2012).

Dat neemt niet weg dat er nog steeds grenzen zijn aan de mogelijkheden om vanuit de 
samenwerking resultaten te boeken op het gebied van veiligheid en overlast. Ondanks 
de grote ambities die het project kent om de ontwikkeling van alle kinderen in de wijk 
te stimu leren, konden niet alle jongeren die tot de doelgroep behoren bij het project be-
trokken worden. De samenwerking was er voornamelijk op gericht om kinderen in hun 
kritische ontwikkelingsperiode erbij te houden en grip te houden op (het gedrag van) de 
jongeren zodat zij zich in een veilige, betrokken omgeving konden ontwikkelen. In een 
aantal gevallen is dat zeker gelukt. Maar gedurende de samenwerking waren er ook kin-
deren en jongeren die soms intensief gevolgd en begeleid werden, maar die desondanks 
aan de samenwerkende instituties ontglipt zijn. Dit doet echter niets af aan de inzet van 
het leerteam, zo blijkt uit de woorden van de voorzitter van VV Hoograven, Paul Verweel: 
‘En van een aantal kinderen kan ik zonder meer zeggen dat de samenwerking ze gered heeft 
om ze op het pad te houden. En als iemand had gezegd: ‘Ze zijn te moeilijk, we nemen ze niet 
mee’, dan waren we ze kwijt. Maar nu door andere mensen erbij betrekken, zijn die kinderen 
betrokken gebleven waar je ze anders kwijt was geweest’ (P. Verweel, Interview, Interview 
8 april 2013).
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Resumé

De betrokkenen schrijven een aantal resultaten toe aan de samenwerking. Zoals het be-
staan van korte lijnen tussen organisaties, met name tussen de uitvoerende personen. Ook 
het bijzondere partnerschap tussen VV Hoograven en Portes valt op. De samenwerking 
werpt vooral zijn vruchten af voor deze twee organisaties die elkaar vinden in de geza-
menlijke doelen en de doelgroepen (de kinderen en hun ouders) die ze bedienen. Maar 
er zijn ook duidelijke grenzen aan de samenwerking. De betrokkenen noemen verschil-
lende redenen waarom de scholen niet sterk betrokken zijn in de samenwerking. Hoewel 
brede school coördinator Rob Peters niet de volledige steun van de basisschooldirecteuren 
krijgt, doet hij op persoonlijke titel toch mee. Het normatieve concept, de pedagogische 
civil society, is daarbij zijn stokpaardje en daarin ziet hij ook een belangrijke rol voor de 
scholen. Mede door de samenwerking via het leerteam is de ouderparticipatie in de wijk 
bevorderd, maar het blijft voor de betrokkenen en de ouders een heikel thema. Ook de 
slechte sociaaleconomische omstandigheden van veel ouders blijven een obstakel om kin-
deren betere kansen te bieden. Er zijn in het onderzoek verschillende aanwijzingen die de 
samenwerking nieuwe kansen heeft geboden voor de ontwikkeling van kinderen. Zo bood 
de samenwerking stageplekken aan jongeren uit de wijk die het vaak moeilijk hebben 
om hun maatschappelijke kansen te verzilveren in een stage of een baan. Maar ondanks 
de samenwerking en de vele resultaten die zijn geboekt, lukt het niet om alle kinderen te 
betrekken en ontglippen sommigen aan de samenwerkende instituties. 
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In dit hoofdstuk vindt een theoretische reflectie plaats op de empirische beschrijving van 
de samenwerking in de casus. Vanuit een bestuurskundig, institutioneel en organisatie-
wetenschappelijk perspectief reflecteer ik op de bevindingen in het onderzoek. Dit doe 
ik aan de hand van een drietal concepten waarbij telkens vanuit de empirie wordt gere-
flecteerd op de theoretische inzichten. De sensitizing concepts (Blumer, 1954) ofwel rich-
tinggevende concepten die zich in wisselwerking met de praktijk ontwikkelden, zijn: de 
wicked aard van sociale problemen, een netwerkstructuur als middel bij problemen en 
complexe interorganisationele samenwerking als uitdaging bij problemen (zie tabel 6.1.).

Concepten Kenmerken

Wicked aard van sociale problemen 1. Onbepaaldheid
2. Onbegrensdheid
3. Ambiguïteit
4. Onoplosbaarheid

Netwerk als middel om problemen aan te 
pakken

1. Wederzijdse afhankelijkheid 
2. Grensoverschrijdende aanpak
3. Non-hiërarchische structuur
4. Interactief leerproces

Complexe interorganisationele samenwerking 
als uitdaging bij problemen

1. Hoger doel
2. Leiderschap zonder positiemacht
3. Samenwerking en conflict gaan hand in hand
4. Vertrouwen door ontmoetingen

Tabel 6.1  Conceptueel kader voor de theoretische reflectie

6.1 Wicked aard van sociale problemen

‘Sociale problemen zijn vaak wicked problems’, zo is de constatering van Hoenderkamp 
(2008, p.245) in zijn studie naar het decennialang intensief gevoerde sociale beleid door 
de Nederlandse verzorgingsstaat. Volgens Hoenderkamp zijn vele sociaalmaatschappelijke 
problemen, waaronder de integratie van etnische minderheden, wicked van aard en daar-
mee ongrijpbaar en onhandelbaar. Ze zijn moeilijk te definieren omdat ze ambigu en 
ambivalent zijn en daarom weten betrokkenen vaak niet in welke richting de oplossing 
gezocht moet worden. Ook zijn er geen volledig sluitende antwoorden op de vraag of de 
toegepaste interventies wel of niet werken. Kortom: de betrokkenen weten niet wat de 
definitie van het probleem is en weten niet wat werkt. Het probleem is ogenschijnlijk 
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onoplosbaar. Is het huidige idee van de verplichte inburgering de goede oplossing? In de 
woorden van Hoenderkamp (2008): ‘In de casusssen leidt bijvoorbeeld het vanaf 2001 breed 
onderschreven idee dat allochtonen ‘nu toch eens echt moeten inburgeren’ tot steun voor beleids-
maatregelen om de druk op inburgeraars op te voeren, zonder dat er op lokaal (of zelfs lande-
lijk) niveau sterke aanwijzingen zijn dat ‘niet willen inburgeren’ een belangrijke verklarende 
factor voor achterblijvende integratie is’ (p.235). Al met al is er geen eenduidig antwoord te 
geven op wat goed of slecht is voor de integratie. De verklaring hiervoor zoekt Hoender-
kamp in de wicked aard van deze en vele andere sociale problemen.

Het concept wicked problems is voor het eerst geïntroduceerd en uitgewerkt in een paper 
van Rittel & Webber (1973) met de titel Dilemmas in a General Theory of Planning. In de 
paper bespreken Rittel & Webber het dilemma dat er bij het klassiek model van rationele 
planning en uitvoering geen optimale oplossingen bestaan voor wat zij wicked problems 
noemen.34 Tame problems daarentegen zijn volgens Rittel & Webber bepaalde type sociale 
problemen die door de jaren heen zo goed als getemd zijn of als het probleem zich voor-
doet, makkelijk te temmen zijn. Tame problems hoeven niet per definitie eenvoudig te zijn 
(ze kunnen ingewikkeld of complex zijn), maar anders dan wicked problems kennen ze een 
afgebakende probleemdefiniëring, de oorzaken zijn helder en ze zijn vooral relatief mak-
kelijk op te lossen. In de woorden van Grint (2008): ‘A Tame Problem may be complicated 
but is resolvable through unilinear acts and it is likely to have occurred before’ (p.3). Zo zijn 
sommige geduchte ziektes, epidemieën, dakloosheid en analfabetisme voorbeelden van 
tame problems die zo goed als volledig opgelost zijn. Hoewel dit soort oplossingen het ge-
loof in de maakbaarheid van de samenleving verhogen (en daarmee in de mogelijkheden 
van overheidsingrijpen met intensief sociaal beleid), blijven toch bepaalde type sociale 
problemen bestaan: de wicked problems. 

Al met al heeft het framen van een probleem als wicked consequenties voor het opsporen, 
inhoudelijk analyseren en uiteindelijk het aanpakken ervan. Over het belang van het be-
stempelen van problemen als wicked zegt Conklin (2005) dan ook: ‘Failing to recognize the 
‘wicked dynamics’ in problems, we persist in applying inappropriate methods and tools to them’ 
(p.3). Alvorens de juiste middelen voor sociaalmaatschappelijke problemen in te kunnen 
zetten, is het dus belangrijk na te gaan wat de aard is van de problemen. Zijn ze wicked van 
aard, dan zijn ze ogenschijnlijk onoplosbaar.

Hierna volgt een analyse van de aard van de sociale problemen in de onderhavige casus: 
(on)veiligheid, jongerenoverlast, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt op 
basis van de vier meest onderscheidende kenmerken van wicked problems, die voortkomen 

34 De dominantie van het planningsdenken verliest kracht begin jaren zeventig, tegen de achtergrond 
van een politieke en maatschappelijke context met een kritische houding tegen het (on)vermogen van 
de overheid om sociale problemen op te lossen. Hiermee groeit ook het ongeloof in de maakbaarheid 
van de samenleving. Binnen die tijdsgeest komt het kritische concept wicked problems dan ook tot 
ontwikkeling.
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uit zowel de definitie van Rittel & Webber als uit de literatuur over wicked problems van 
andere toonaangevende auteurs. De vier kenmerken zijn: onbepaaldheid, onbegrensdheid, 
ambiguïteit en onoplosbaarheid. Per kenmerk wordt gekeken in hoeverre deze aan de orde 
is en in hoeverre er gesproken kan worden van wicked problems in Hoograven.

6.1.1 Onbepaaldheid
Het eerste kenmerk van wicked problems is de onbepaaldheid. Dit houdt in dat de weten-
schappelijke en technologische kennis ontbreekt over wat (de definitie van) het probleem 
is en in welke richting de oplossing gezocht moet worden. In de woorden van Rittel & 
Webber (1973): ‘As distinguished from problems in the natural sciences, which are defina-
ble and separable and may have solutions that are findable, the problems of governmental 
planning--and especially those of social or policy planning--are ill-defined’ (p.160). ‘Moreover, 
there is no clear relationship between cause and effect’, aldus Grint (2008, p.12). En zo om-
schrijft Hoenderkamp (2008) de onbepaaldheid van wicked problems: ‘Voorts is onduidelijk 
hoe (langs welke maatstaf ) de omvang van het probleem kan worden gemeten, welke factoren 
van invloed zijn op het probleem en hoe de causale verbanden tussen deze factoren onderling 
en het probleem liggen’ (p.229). 

Wetenschappelijk onderzoek zou de nodige kennis moeten bieden voor wicked problems, 
maar tegenstrijdige bevindingen leiden uiteindelijk tot nog meer verwarring. Koppenjan 
& Kleijn (2004) noemen dit cognitive uncertainty en zeggen hierover, dat: ‘…involved 
parties disagree not only about the solution, but even about the nature of the problem. Research 
and scholarship are brought in to establish clarity, but these often only increase confusion. 
Frequently, these attempts result in knowledge conflicts where parties attack each other’s posi-
tions with scientific reports containing contradictory findings’ (p.1). Een goed voorbeeld is 
de telkens oplaaiende discussie over de vraag wat armoede is en hoe deze is op te lossen.35 
Als er een heldere definitie (oorzaak-gevolg) van het probleem is, dan zal er ook een dui-
delijke richting zijn voor de oplossing. Zo zeggen Rittel & Webber (1973), dat: ‘Problem 

35 In de discussie over de definitie van het begrip armoede is de vraag of in een economisch sterk 
ontwikkeld land als Nederland überhaupt sprake is van armoede. Het antwoord daargelaten, wordt 
er door de onderzoeksinstituten Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal Cultureel Plan-
bureau (SCP) ieder jaar weer in het gezamenlijke rapport Armoedesignalement geconstateerd dat er in 
Nederland een grote groep mensen arm is. Volgens het SCP zijn dat in 2013 1,25 miljoen mensen, 
maar volgens het CBS leven 1,4 miljoen mensen onder de armoedegrens (SCP/CBS, Armoede-
signalement 2014). De twee onderzoeksinstituten komen tot verschillende cijfers over armoede, 
omdat ze verschillende definities van armoede als uitgangspunt hebben. Het SCP hanteert een 
budgetbenadering, die uitgaat van de minimaal noodzakelijke uitgaven voor basisbehoeften. Onder 
het basisbehoeftencriterium die het SCP hierbij hanteert vallen basale zaken als voedsel, kleding 
en onderdak, maar ook moeilijk te vermijden kostenposten zoals ziektekostenverzekering en 
persoonlijke verzorging. De definitie van het CBS is ruimer dan die van het SCP. Het CBS hanteert 
namelijk een vast koopkrachtbedrag, de lage-inkomensgrens. Iemand wordt als arm bestempeld als 
hij/zij maandelijks moet rondkomen van bruto 1010 euro per maand. Door deze ruimere definitie, 
zijn er volgens het CBS dan ook meer mensen arm (SCP/CBS, Armoedesignalement, 2014).
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understanding and problem resolution are concomitant to each other. Therefore, in order to 
anticipate all questions (in order to anticipate all information required for resolution ahead 
of time), knowledge of all conceivable solutions is required’ (p. 161). Het vinden van het 
probleem is hetzelfde als het vinden van de oplossing; het probleem kan niet gedefinieerd 
worden zonder dat de oplossing is gevonden. Met andere woorden: probleemdefinitie en 
probleemoplossing zijn twee kanten van dezelfde medaille. Maar bij wicked problems is er 
geen heldere probleem definiëring te geven en daardoor ook geen eenduidige oplossings-
richting.

Reflectie 1: onbepaaldheid
De problemen in de casus laten zich kenmerken door het gebrek aan sluitende antwoor-
den op wat het probleem is en in welke richting de oplossing gezocht moet worden. Dit 
komt tot uiting doordat de betrokkenen steeds wisselende ideeën hebben over de definitie 
en de oplossingsrichting. Meer in het bijzonder is er sprake van het voortdurend verleg-
gen van de definitie en de oplossingsrichting van het probleem van veiligheid en overlast. 
Deze varieert van een harde aanpak tot een meer zachte of pedagogische benadering (met 
opvoeding en ontwikkeling als thema) van de problemen.

De eerste ontmoeting in de wijk tussen de voorzitter van VV Hoograven, Paul Verweel, en 
andere professionals gaat uitsluitend over het probleem van jongerenoverlast op verschil-
lende plekken in de wijk. Zonder de oplossing in allerlei repressieve en harde veiligheids-
aanpakken te zoeken, zijn de betrokkenen vooral enthousiast vanwege de herkenning van 
elkaars ambitie en visie over de ontwikkeling van het kind. Wat deze visie moet worden, is 
vooraf niet eenduidig en helder geformuleerd. Wel komen er gedurende de samenwerking 
heel wat richtinggevende ideeën over opvoeding en ontwikkeling voorbij. De samenwer-
king wordt gekenmerkt door de continue toestroom van nieuwe en veelzijdige ideeën over 
hoe invulling te geven aan deze verbindende visie (zie kenmerk 6). Verschillende ideeën, 
termen, definities, concepten, methoden van werken en overheidsprogramma’s zoals bij-
voorbeeld de presentiebenadering, de kritische ontwikkelingsperiode, it takes a village to 
raise a child’, de pedagogische civil society, De Vreedzame Wijk, en de Aanpak Jeugdgroe-
pen worden besproken en verder ontwikkeld. Dit illustreert niet alleen de veelzijdigheid 
en diversiteit aan ideeën over jongerenoverlast binnen de samenwerking, maar ook het 
gebrek aan sluitende concepten en manieren over hoe de overlast aan te pakken en hoe 
kinderen op te voeden en zich te laten ontwikkelen. Zoals Rittel & Webber (1973) stel-
len bij wicked problems, biedt de kennis van de betrokkenen over overlast, opvoeding en 
ontwikkeling geen definitieve beschrijving van het probleem en zijn oorzaken, maar wel 
een voorlopige oplossingsrichting. 

Onder de betrokkenen in het leerteam ontstaat na enige tijd consensus over de oplossing 
van de problemen. Men kiest voor een preventieve in plaats van een repressieve benade-
ring. Desalniettemin speelt de kwestie veiligheid en overlast en daarmee de harde aanpak 
telkens weer op gedurende de samenwerking, zoals bij het incident met de brief van Tanja 
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Heijkamp, de gebiedsmanager Veiligheid van wijkbureau Zuid, over de Aanpak Jeugd-
groepen ter bestrijding van overlast door jongeren. Door de komst van Tanja, die nauwe 
banden met de politie onderhoudt, komt de preventieve benadering onder druk te staan. 
Tanja mag van de betrokkenen deelnemen aan het leerteamoverleg, mits zij accepteert 
dat de definitie van de problemen niet vanuit een veiligheidsbenadering maar vanuit een 
opvoedings- en ontwikkelingsperspectief uitgangspunt blijft. Zo staat het leerteam open 
voor partijen en ideeën vanuit een andere samenwerkingscoalitie (samenwerking tussen 
de gemeente, het Jongerenwerk Utrecht (JoU), de politie en het Openbaar Ministerie 
(OM) terwijl de betrokkenen hier niet meteen mee geassocieerd willen worden. Uitein-
delijk komen de deelnemers in het leerteam zelfs tot de conclusie dat de meer repressieve 
ofwel harde aanpak en de meer preventieve ofwel zachte aanpak in de wijk elkaar kunnen 
versterken.

De kwestie veiligheid speelt ook op als er zich (gewelds)incidenten met jongeren in de 
wijk voordoen, zoals intimidatie, het intrappen van deuren en het ingooien van ramen. 
De betrokkenen bespreken in het leerteam de mogelijke oorzaken van dit ongewenste 
gedrag onder jongeren. In plaats van de jongeren weg te sturen en hen louter en alleen te 
typeren als jongerengroepen die hinderlijk en/of overlastgevend gedrag vertonen (zoals in 
de veiligheidsaanpak de Aanpak Jeugdgroepen), kiezen ze ervoor de jongeren er zo lang 
mogelijk bij te houden en spreken ze liever over kinderen en jongeren in hun kritische 
ontwikkelingsperiode. Zo constateren de betrokkenen dat de jongens op de basisschool 
een continue aanbod hebben van allerlei activiteiten via de school en de speeltuin, maar 
dat dit aanbod in de overgang naar de middelbare school (van kind naar puber) enorm 
afneemt. Bovendien wordt de interesse van de puberende jongens in voetbal op dat mo-
ment minder en blijkt het lastig om ze bij de voetbalclub te houden. Ze komen in een 
andere omgeving en raken hierdoor al snel uit het zicht van de betrokkenen. ‘Als we de 
groep tieners niet goed in de gaten houden, dreigen ze ons te ontglippen’, aldus Mark Verhoef, 
teammanager bij Portes (Leerteams, Verslag 2e overleg, 23 augustus 2011). De angst die 
hier door Mark wordt geuit, is dat jongeren kunnen ontglippen ofwel de verbinding met 
de formele samenwerkende instituties kunnen kwijtraken met alle nadelige gevolgen van 
dien. Hiermee geven de betrokkenen wederom blijk van hun pedagogische (en enigszins 
paternalistische) visie op de problemen. Ze willen niet van de jongens af, maar ze willen 
ze insluiten en begrijpen. 

In de casus blijkt dat de definitie van de problemen, waar de betrokkenen mee gecon-
fronteerd worden, steeds verandert en daarmee ook de ideeën over mogelijke oplossingen. 
Het voortdurend aan- en afhaken van nieuwe partijen en ideeën door de open houding 
(zie kenmerk 5) van de samenwerking versterkt enerzijds de dynamiek en diversiteit aan 
ideeën en oplossingen, maar verhoogt tegelijkertijd ook de complexiteit, instabiliteit en 
onbepaaldheid ervan. Ondanks deze onbepaaldheid van de definitie weten de betrokke-
nen in de casus toch consensus te bereiken. Ze hebben ervoor gekozen dat ze het probleem 
(van overlast) en ook de oplossing moeten zoeken in de opvoeding en ontwikkeling van 
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kinderen. Met andere woorden: het probleem ligt in de ontwikkeling en opvoeding van 
het kind, maar tegelijkertijd ligt hier ook de oplossing. Bovendien is in de casus gebleken 
dat de verschillende coalities in de wijk door een goede communicatie en afstemming 
elkaar juist kunnen aanvullen of versterken.

6.1.2 Onbegrensdheid
Het tweede kenmerk van wicked problems is de onbegrensdheid. ‘A further feature of the issues  
is that they cut across the traditional jurisdictions of organizations and cross the traditional  
boundaries between the private and public sector’, zo stellen Koppenjan & Kleijn (2004, 
p.1). Wicked problems ontstijgen de traditionele grenzen van sectoren en organisaties, maar 
ook die van landen. Levin et al. (2012) zien bijvoorbeeld de klimaatverandering als een 
nieuw type wicked problem dat zich niets aantrekt van landsgrenzen, waarbij een centrale 
autoriteit ontbreekt om het probleem te adresseren en de tijd dringt om het op te lossen. 
Het zijn problemen die niemands domein zijn, terwijl ze ieders zorg zijn. 

Het gebrek aan wetenschappelijke kennis waar Rittel & Webber (1973) de focus op leggen 
en die door Van Bueren e.a. (2003) de cognitive uncertainty wordt genoemd, is slechts een 
deel van de verklaring voor de wicked aard van sociale problemen. Volgens Van Bueren 
e.a. (2003) laten wicked problems zich ook kenmerken door een institutionele context met 
een veelheid aan partijen die op meerdere niveaus en settingen actief zijn. Institutional 
uncertainty zou ontstaan als gevolg van verschillende beslissingen die op verschillende 
plaatsen worden genomen, in verschillende politieke arena’s waarin verschillende partijen 
participeren. De institutionele context waarin wicked problems zich voordoen, is hiermee 
gefragmenteerd. Bovendien zijn de betrokkenen slechts loosely coupled, en soms helemaal 
niet (Van Bueren e.a.. 2003). 

Hoewel de problemen onbegrensd en de betrokkenen gefragmenteerd zijn, zullen volgens 
Hoenderkamp in de bestuurs- en beleidspraktijk altijd grenzen worden getrokken. Bo-
vendien is volgens hem ‘het trekken van grenzen om het probleem in kwestie af te bakenen 
zelf een arbitraire actie. In de leefwereld van de beleidsobjecten –burgers bijvoorbeeld- maken 
concrete problemen vaak onderdeel uit van een complex geheel van factoren’ (Hoenderkamp, 
2008: p.230). 

Reflectie 2: onbegrensdheid
De problemen in de casus laten zich niet inkaderen door de grenzen van de betrokken or-
ganisaties. Geen van de betrokken partijen kan een antwoord bieden op de problematiek 
van onveiligheid veroorzaakt door jongerenoverlast en evenmin kunnen zij hier passende 
antwoorden op geven. 

Hoewel de betrokkenen binnen de grenzen van hun eigen organisatie afzonderlijk van 
elkaar werken, hebben zij toch te maken met dezelfde Hoogravense kinderen en jongeren. 
De jongeren verplaatsen zich over meerdere plekken in de wijk en daarmee verplaatst ook 
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het overlastprobleem zich. De individuele medewerkers van de betrokken organisaties 
worden op hun eigen werkplek geconfronteerd met jongens die hinderlijk en/of overlast-
gevend gedrag vertonen. Zo komen de Hoogravense kinderen en jongeren bij de betrokke-
nen over de vloer in speeltuin De Kameleon van Portes, op de scholen van de Brede School 
Hoograven, op en rondom het voetbalveld van VV Hoograven, in de Tienerhuiskamer 
van Jongerenwerk Utrecht en in de gebedsruimten van moskee Essalaam. Daarmee zijn 
ook de oplossingen voor de problemen gefragmenteerd en onbegrensd. 

De problemen in de casus laten zich niet begrenzen door de betrokken organisaties. Hoe-
wel de betrokkenen met dezelfde Hoogravense kinderen en jongeren te maken hebben, 
werken zij (aanvankelijk) los van elkaar in gescheiden, begrensde werelden aan een vraag-
stuk dat grensoverschrijdend is.

6.1.3 Ambiguïteit
Als derde laten wicked problems zich kenmerken door ambiguïteit. Ambiguïteit duidt op 
de meervoudige betekenissen van de problemen in kwestie. Hoewel de problemen ogen-
schijnlijk eenduidig geformuleerd worden, zijn deze vaak voor meerdere uitleg vatbaar 
(multi-interpretabel). De problemen worden zelfs individueel geïnterpreteerd, afhankelijk 
van de betrokken personen en hun eerdere ervaringen. Van Bueren e.a. (2003) spreken 
in dit kader ook wel over strategic uncertainty. Strategische onzekerheden zouden (naast 
cognitieve en institutionele onzekerheden) ontstaan doordat de verschillende strategieën 
van de partijen die bij het probleem betrokken zijn, veelal gebaseerd zijn op percepties die 
de individuele betrokkenen hebben van het probleem en de oplossing. De ambiguïteit (en 
ambivalentie) die hierdoor ontstaat uit zich ook in het feit dat de oplossingsrichting iets 
goeds maar misschien ook iets fouts heeft. Hierdoor kan men voor zijn, maar ook tegen. 

In de woorden van Rittel &Webber (1973):

‘For wicked planning problems there are no true or false answers. Normally, many parties 
are equally equipped, interested, and/or entitled to judge the solutions, although none has the 
power to set formal decision rules to determine correctness. Their judgments are liklely to dif-
fer widely to accord with their group or personals interests, their special value-sets, and their 
ideological predilections. Their assesments of proposed solutions are expressed as ‘good’ or ‘bad’ 
or, more likely, as ‘better or worse’ or ‘satisfying or ‘good enough’’ (p.163).

In de woorden van Hoenderkamp (2008): 

‘Verschillende meningen over of visies op een thema zijn dan niet goed of fout, de een is niet 
beter dan de ander. Ze zijn niet het gevolg van onkunde of onbegrip, maar een logisch en on-
vermijdelijk gevolg van de manier waarop we omgaan met de werkelijkheid, waarvan geen 
evident betere of enig juiste visie mogelijk is’ (p.232).
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In positieve zin kan ambiguïteit volgens Stone (2002) dan ook opgevat worden als ‘the 
capacity to have multiple meanings’ (p.138). Een ambigu idee of concept schept dan ruimte 
om in de praktijk recht te doen aan de complexiteit van het probleem. In zijn onderzoek 
naar het integratieprobleem zegt Peeters (2013) hierover: ‘En deze kwaliteit kan vooral nut-
tig zijn bij een complex en omstreden vraagstuk als integratie. Zolang er geen politieke, maat-
schappelijke of wetenschappelijke consensus bestaat – wat ‘is’ het probleem van integratie en 
wat is de gewenste oplossingsrichting? – bieden ambigue beleidsconcepten de mogelijkheid om 
voortgang te boeken te midden van dissensus’ (p.38) of ‘Deze discrepantie tussen (ogenschijn-
lijk) eenduidige taal en diffuus beleid hoeft overigens niet per se problematisch te zijn – ze geeft 
zowel politici als professionals ook de gelegenheid om ruimte te creëren voor de complexiteit 
van integratievraagstukken’ (p.28). Ambiguïteit krijgt op deze manier een positieve con-
notatie en wordt in deze zin ook wel constructive ambiguity genoemd (De Bruijn & Ten 
Heuvelhof, 2007). 

Reflectie kenmerk 3: ambiguïteit
Hoewel de betrokkenen in de samenwerking in eerste instantie een eigen idee hebben 
over de oplossing van de problemen, worden zij steeds weer geconfronteerd met ambigue 
ideeën, methoden en concepten. Ook als er consensus bereikt is over de oplossingsrich-
ting van het overlastprobleem (de pedagogische benadering), zijn de verschillende ideeën 
hiervoor nog steeds ambigu (en ambivalent) in de zin dat ze zowel goede als slechte kanten 
in zich hebben.

Zo wordt aan het begin van de samenwerking de presentiebenadering min of meer cen-
traal gesteld als inspiratiebron in het werken binnen het leerteam. Vooral Richard Bouma, 
de presentiewerker van Portes, zijn leidinggevenden Marieke Ploeg en Mark Verhoef, maar 
ook Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, zijn gecharmeerd van deze benade-
ring. Het er zijn en handelen op basis van hetgeen zich voordoet in de leefwereld van 
kinderen en jongeren, zijn centrale uitgangspunten van de presentiebenadering. Niet de 
fixatie op het willen oplossen van problemen, maar het maken van zinvolle verbinding en 
dagelijkse ondersteuning staat voorop. Het is in de woorden van Paul: ‘in de werkelijkheid 
van iedere dag een stapje verder komen’ (Ontwikkel- en verbindgroep, Verslag 3e overleg, 
27 juni 2012). Ondanks het enthousiasme van sommige betrokkenen krijgt deze benade-
ring ook kritiek. De slechte kant is dat de presentiebenadering een te passieve benadering 
zou zijn in het aanpakken van problemen. Met name wanneer het door de gemeente 
Utrecht gesteunde interventieprogramma De Vreedzame Wijk (hierna: Vreedzaam) zijn 
intrede doet, wordt de presentiebenadering ter discussie gesteld. De goede kant van Vreed-
zaam zou zijn dat het een curatief karakter heeft en gefixeerd is op het oplossen van pro-
blemen, dit in tegenstelling tot de presentiebenadering. Vreedzaam is in de woorden van 
Aart-Jan Voogt ‘toch iets meer vanuit de logica van instituten’ (A. Voogt, Interview, 10 juli 
2013). Vreedzaam streeft ernaar om een gezamenlijk pedagogisch klimaat te creëren van-
uit een samenhangende en eenduidige pedagogische aanpak met dezelfde regels en proce-
dures die gelden in alle contexten (thuis, school, buurt en straat) waar kinderen zich be-
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geven. Met andere woorden: de aanpak van Vreedzaam streeft naar een pedagogische civil  
society. Maar ook Vreedzaam wordt door de betrokkenen ter discussie gesteld. Doordat 
Vreedzaam gericht is op eenduidigheid zou het voorbijgaan aan de verschillen tussen de 
contexten waarin kinderen opgroeien en zou de ruimte waarin jongeren zich ontwikkelen 
worden beperkt. Dit is de slechte kant van Vreedzaam. De algemene gedachte van de 
betrokkenen in het leerteam is dat er culturele verschillen bestaan tussen de verschillende 
omgevingen waarin kinderen opgroeien, met een pedagogische mismatch tot gevolg.

Zo is het volgens de betrokkenen lastig om dezelfde regels en procedures te hanteren als 
de school een feminiene cultuur, gericht op communicatie kent, en de kinderen thuis 
vaak te maken krijgen met een meer autoritaire opvoedingscultuur. Hoewel de meeste 
betrokkenen de kracht van het verbinden van de verschillende leefwerelden onderkent, 
zijn zij er zich ook van bewust dat jongeren de ruimte moeten blijven krijgen om hun 
ontwikkeling in eigen hand te kunnen nemen. Het omgaan met verschillende contexten 
kan juist een verrijking zijn voor de ontwikkeling van het kind. Het ontbreekt hierbij dus 
niet aan wetenschappelijke kennis om de verschillende visies te onderbouwen, maar wel 
om uitspraken te doen over wat in deze context de beste definitie is van het probleem. Het 
blijft daarom bij het door de betrokken partijen gepercipieerde geloof in de kracht van 
verbinden en samenwerken.

In de discussie over de aanpak van kinderen en jongeren bij wangedrag is ook sprake van 
een latente ambiguïteit (en ambivalentie). Dit komt met name tot uiting in de vraag of 
jongeren weggestuurd mogen worden of dat zij er onvoorwaardelijk bijgehouden moeten 
worden als ze zich misdragen. Vanuit pedagogisch oogpunt vinden betrokken partijen het 
belangrijk om jongeren zo lang mogelijk bij de instituties te betrekken en daarmee te voor-
komen dat men ze anders uit het oog verliest. Hoewel de betrokkenen ervan overtuigd 
zijn dat het erbij houden meer voordelen met zich meebrengt dan het wegsturen, zijn zij 
zich niet bewust van het paternalistische karakter van dit standpunt van erbij houden. De 
betrokken partijen pretenderen immers te weten wat goed is voor de jongeren, namelijk 
hen niet laten ontglippen. Al met al blijft ook hier de waarheid in het midden over wat 
uiteindelijk het beste is voor de ontwikkeling van kinderen.

De ambiguïteit van de problemen, maar ook de ambivalentie tussen wat goed is en wat 
slecht is in de samenwerking, komt terug in de discussie over welke benadering beter 
is: de presentiebenadering of Vreedzaam. Hoewel de betrokkenen een ambigue houding 
aannemen ten opzichte van Vreedzaam, kiezen ze ervoor deze te laten voortbestaan om 
gezamenlijk verder te kunnen werken. Die ambiguïteit past ook bij het niet kunnen kiezen 
tussen verschillende manieren om de problemen aan te pakken, te weten een repressieve 
(wegsturen) of pedagogische (bijsturen). Toch lijkt het erop, dat ambigue ideeën iets con-
structiefs te bieden hebben, zoals Stone (2002) ambiguïteit beschrijft als ‘the capacity to 
have multiple meanings’ en daarmee definieert zij het als een kwaliteit. Ambigue ideeën of 
concepten als de pedagogische civil society en het programma De Vreedzame Wijk bieden 
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de mogelijkheid om in de samenwerking uiteenlopende ideeën en perspectieven met el-
kaar te verbinden. Ze scheppen ruimte om in de praktijk recht te doen aan de wickedness 
(lees: meervoudige en tegenstrijdige betekenissen) van het probleem.

6.1.4 Onoplosbaarheid
Ten slotte laten wicked problems zich kenmerken door een ogenschijnlijke onoplosbaar-
heid. Dit komt tot uiting door de betekenis die verschillende auteurs aan wicked problems 
geven. ‘We use the term ‘wicked’ in a meaning akin to that of ‘malignant’ (in contrast to ‘be-
nign’) or ‘vicious’ (like a circle) or ‘tricky’ (like a leprechaun) or ‘aggressive’ (like a lion, in con-
trast to the docility of a lamb)’, aldus Rittel & Webber (1973, p.1601-61). En ook Church-
man (1967) benadrukt het onoplosbare karakter, door het met name als een kwaadaardig 
probleem te framen en zegt dat: ‘The adjective ‘wicked’ is supposed to describe the mischie-
vous and even evil quality of these problems, where proposed ‘solutions’ turn out to be worse 
than the symptoms’ (p. B141). Bij iedere poging om een oplossing te bedenken ontstaat een 
nieuw probleem. Elk wicked problem kan dan als een symptoom worden beschouwd van 
een ander probleem. 

In tegenstelling tot de oorspronkelijke definities nemen andere, meer recente definities 
naast de kwaadaardige, vooral de complexiteit van wicked problems als uitgangspunt. Zo 
luidt de definitie van Grint (2008) als volgt: ‘A Wicked Problem is more complex, rather than 
just complicated – that is, it cannot be removed from its environment, solved, and returned 
without affecting the environment’ (p.12). Een andere definitie: ‘The term ‘wicked’ in this 
context is used, not in the sense of evil, but as a crossword puzzle addict or mathematician 
would use it—an issue highly resistant to resolution’ (Australian Public Service Commission, 
2007: p.3). ‘They are persistent despite considerable efforts to solve them’, is hoe Van Bueren 
e.a. (2003, p. 193) het onoplosbaar karakter van wicked problems beschrijven.

‘Social problems are never solved. At best they are only re-solved over and over again’ (p.160), 
zo is de stellige overtuiging van Rittel & Webber (1973). In lijn met deze redenering zijn 
wicked problems in het beste geval veranderbaar en kunnen ze hoogstens tijdelijk worden 
opgelost. Rittel & Webber geven het voorbeeld van armoede, een aanhoudend sociaal pro-
bleem waar geen afdoende oplossingen voor bestaan die het probleem kunnen bestrijden. 
Daargelaten dat armoede een relatief begrip is, zijn er hoogstens individuele personen of 
groepen die in staat zijn uit armoede te ontsnappen, is hun veronderstelling. Een weinig 
hoopgevende visie voor diegenen die denken dat het onmogelijke toch mogelijk is, komt 
ten slotte ook van Hoenderkamp (2008), die wicked problems beschrijft als: ‘een mooie 
term, waarmee wordt uitgedrukt dat de problemen niet alleen moeilijk en ingewikkeld, maar 
ook ‘gevaarlijk’ zijn voor diegenen die zich eraan wagen een oplossing te zoeken, omdat ze vol 
zitten met haken en ogen, valkuilen en dubbele bodems’ (p. 242).
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Reflectie kenmerk 4: onoplosbaarheid
De problemen in de wijk Hoograven en met name subwijk Nieuw Hoograven kenmerken 
zich doordat ze langere tijd spelen en ondanks de verschillende interventies ogenschijnlijk 
onoplosbaar zijn. Desalniettemin blijven de betrokkenen geloven in de kracht van de sa-
menwerking en de invloed die ze kunnen uitoefenen op deze problemen.

Zo ziet de gemeentelijke overheid eind jaren negentig het gevoel van (on)veiligheid, met 
name veroorzaakt door jongerenoverlast, als het meest schrijnende probleem van de wijk 
Hoograven. Een tijd waarin met het wegvallen van het enige Hoogravense jongerencen-
trum Aoxomoxoa ook het wantrouwen tussen de jongeren en de verschillende instanties 
een dieptepunt heeft bereikt. De oprichting van VV Hoograven is een goed voorbeeld 
van hoe de lokale overheid voetbal als middel inzet met als doel een einde te maken aan 
de overlast. De verwachting van de overheid is dat de veiligheid verbeterd wordt als de 
jongens naar de voetbalvereniging gaan in plaats van op straat te hangen. Als VV Hoogra-
ven uiteindelijk door de gemeente een clubhuis met voetbalveld krijgt toegewezen en kan 
deelnemen aan de KNVB voetbalcompetitie lijkt het veiligheidsprobleem in krachtwijk 
Hoograven ook enigszins te zijn opgelost. Het gevoel van onveiligheid onder de buurt-
bewoners en de overlast door jongeren neemt volgens de cijfers van de gemeente Utrecht 
relatief af. Maar schijn bedriegt. Veiligheid blijft het grootste probleem in de wijk. Sterker 
nog, het gevoel van onveiligheid in Hoograven bereikt in 2014 met 38,7% het hoogst 
gemeten cijfer ooit (Gemeente Utrecht, 2015). Bovendien valt op dat bij de poging om 
met de oprichting van VV Hoograven de overlast aan te pakken, het probleem niet is 
opgelost, maar is verschoven naar een andere locatie. De problemen die zich in de wijk 
voordoen, zoals vandalisme en geweldsincidenten, doen zich in toenemende mate op en 
rondom het voetbalveld voor en lijken vooral symptomen te zijn van het eerdere probleem 
van overlast.

Toch wordt de oprichting en continuering van VV Hoograven in verschillende rappor-
ten en ook in de beleving van de betrokkenen als een succes gezien (Gemeente Utrecht, 
2007; Gemeente Utrecht, 2008; Nicis, 2008; Gemeente Utrecht, 2010). In het Algemeen 
Dagblad wordt in 2013 zelfs gesproken dat het voetbal (lees: VV Hoograven) als medicijn 
heeft gediend voor de problemen in de wijk (AD, 2013).  Hoewel het voetbal ook volgens 
de gemeente als medicijn dient in krachtwijk Hoograven, vertoont de wijk nog altijd 
hardnekkige en aanhoudende (sociale) problemen (Gemeente Utrecht, 2008; Gemeente 
Utrecht, 2013). Desalniettemen biedt het gepercipieerd succes van de voetbalclub een 
brug naar andere organisaties en vormt het de basis voor nauwere samenwerking in de 
wijk via het leerteam. Bovendien leverde de samenwerking volgens de betrokkenen on-
danks de grenzen ook successen op. Zo is de toegenomen ouderbetrokkenheid zowel op 
de voetbalclub als op de scholen, een belangrijk succes van de samenwerking. Ook wordt 
in de perceptie van de betrokkenen het pedagogische klimaat in de wijk als positiever 
ervaren. Verder is er sprake van een versterking van de vertrouwensband tussen de betrok-
kenen in de wijk (en daamee de instituties) en de Hoogravens-Marokkaanse kinderen en 
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jongeren. Hoewel er gedurende de samenwerking jongeren zijn die aan de samenwerkende 
instituties ontglippen, zijn er ook voorbeelden van jongeren die erbij blijven en een nieuw 
perspectief krijgen door ondersteuning vanuit de samenwerking, bijvoorbeeld door stage-
plekken te bieden aan de Hoogravense jongeren. Zo heeft de samenwerking positieve 
invloed op de ontwikkeling van individuele kinderen en jongeren. 

De cijfers over overlast en veiligheid creëren een beeld dat de problemen een onoplosbaar 
karakter hebben. Toch lijkt in de beleving van de betrokkenen de veiligheid in de wijk 
door de oprichting van VV Hoograven en de samenwerking via het leerteam wel degelijk 
verbeterd te zijn. Dit gaat gepaard met de overtuiging en het optimisme van de betrokke-
nen dat ze invloed kunnen uitoefenen op de problemen zonder deze volledig op te lossen. 

Resumé

Wicked problems zijn sociale problemen die door Rittel & Webber (1973) als kwaadaardig 
en vicieus gedefinieerd worden en daardoor niet of nauwelijks te bestrijden zijn. De vraag 
is of de aard van de sociale problemen in de casus ook wicked zijn. Hiervoor zijn vier 
kenmerken van wicked problems – 1. onbepaaldheid, 2. onbegrensdheid, 3. ambiguïteit 
en 4. onoplosbaarheid- toegepast op de casus. Wat betreft het eerste kenmerk, de onbe-
paaldheid, valt op dat in de samenwerking sprake is van een voortdurende verschuiving 
tussen enerzijds het definiëren van de problemen als overlast en veiligheid en anderzijds 
als opvoeding en ontwikkeling. Het voortdurend aan- en afhaken van nieuwe partijen en 
ideeën (zie kenmerk 5: open houding) van de samenwerking versterkt enerzijds de diversi-
teit aan ideeën en oplossingen, maar verhoogt tegelijkertijd ook de onbepaaldheid ervan. 
Uiteindelijk bereiken de betrokkenen ondanks de diversiteit aan ideeën toch consensus 
over de oplossingsrichting, te weten: een meer pedagogische en preventieve benadering 
van de problemen met kinderen en jongeren in de wijk (zie kenmerk 6: verbindende visie). 

Het tweede kenmerk van wicked problems is de onbegrensdheid. In de casus is te zien 
dat het probleem van overlast, maar ook de opvoeding zich niet laten inperken door de 
grenzen van de betrokken organisaties. Zo verplaatsen de jongeren zich over verschillende 
plekken in de wijk en daarmee verplaatst ook de overlast. 

Het derde kenmerk van wicked problems is de ambiguïteit. Hoewel de betrokkenen binnen 
het leerteam voor een meer pedagogische aanpak van de problemen kiezen, worden zij 
toch geconfronteerd met ambigue (lees: multi-interpretabele) ideeën en concepten zoals 
de pedagogische civil society en de methode van de De Vreedzame Wijk. In positieve zin 
bieden deze abstracte en ambigue begrippen echter ook een kader en ruimte waarin een 
ieder zijn eigen ideeën herkent en kan vormgeven (zie kenmerk 6: verbindende visie). 
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Ten slotte laten wicked problems zich kenmerken door de onoplosbaarheid. Zo neemt het 
overlastprobleem zelfs licht toe. Paradoxaal genoeg gaat het in de beleving van de betrok-
kenen wel veel beter met de wijk en zijn de problemen wel degelijk deels opgelost. 

De algehele conclusie is dat de aard van de problemen waarmee de partijen te maken 
hebben, duidelijke kenmerken vertonen van wicked problems. Opvallend is echter dat de 
betrokkenen in de samenwerking de ambitie en overtuiging hebben dat ze invloed kun-
nen uitoefenen op de bestaande problematiek, zonder dat zij de pretentie hebben dat ze 
de problemen volledig kunnen oplossen. 

6.2 Netwerkstructuur als middel om problemen aan te pakken

‘Network forms are seen as particularly suited to handling wicked problems’, zo is onder meer 
de stellige overtuiging van Ferlie e.a. (2011, p. 307). In de (netwerk)literatuur wordt 
samenwerking tussen organisaties in de vorm van netwerkstructuren doorgaans als het 
meest effectieve middel gezien in het aanpakken van wicked problems (Van Bueren e.a., 
2003; Koppenjan & Klijn, 2004; Kaats & Opheij, 2008; Bremekamp e.a., 2010; Ferlie 
e.a., 2011; Geuijen, 2011; Ter Haar, 2014). Zo onderkent Ter Haar (2014) in haar studie 
naar complexe samenwerking hoe organisaties steeds vaker interorganisationele samen-
werkingsnetwerken gebruiken om lastige problemen te tackelen: ‘Netwerken zijn in toene-
mende mate een middel om greep te krijgen op de steeds veranderende contexten en de organi-
satie via de netwerken stevig met verschillende contexten te verbinden’ (p.12). Kaats & Opheij 
(2008) zien het zelfs als onontkoombaar dat organisaties meer moeten samenwerken in 
netwerken: ‘Samenwerken in allianties en netwerken is van betekenis en wordt belangrijker, 
omdat steeds minder organisaties alleen kunnen opereren in steeds complexer wordende omge-
vingen en alleen de grote uitdagingen en vragen in en van deze tijd niet aankunnen’ (p.17). 
Een andere, soortgelijke constatering komt van Koppenjan & Klijn (2004): ‘The com-
plexity of these issues gives rise to arenas of interaction: actors are forced to operate in the context 
of strategic games and networks that are new to them and in which their standard operating 
procedures are no longer adequate’ (p.1). 

Desalniettemin constateren Kennis & Provan (2008) dat de institutionele omgeving, on-
danks de populariteit van netwerken als samenwerkingsvorm, nog steeds is ingesteld op 
autonoom opererende organisaties en niet op netwerkorganisaties. Dit is volgens Geuijen 
(2011) illustratief voor het huidige institutionele landschap in Nederland, dat ‘nog zoveel 
ingericht is op individuele organisaties en zo weinig op netwerksamenwerking’ (p. 97). Ook 
een bezwaar tegen de netwerkbenadering is dat bij besluitvorming in netwerken het proces 
en het spel belangrijker zouden zijn dan de inhoudelijke problemen en oplossingen (De 
Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007). 
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Er zijn veel definities van netwerken te vinden in de literatuur. In deze studie wordt de vol-
gende definitie van Börzel (1998) aangehouden: ‘They are characterized by predominantly 
informal interactions between public and private actors with distinctive, but interdependent 
interests, who strive to solve problems of collective action on a central, non-hierachical level’ 
(p.260). Hierna volgt een reflectie op de samenwerking vanuit de vier meest onderschei-
dende kenmerken van netwerkorganisaties, die voortkomen uit zowel de definitie van 
Börzel als andere netwerkstudies van toonaangevende auteurs. De vier kenmerken zijn: 
wederzijdse afhankelijkheid, grensoverschrijdende aanpak, non-hiërarchische structuur en 
interactief leerproces. Doel van de reflectie is om te kijken in hoeverre de organisatievorm 
in de onderzochte samenwerking daadwerkelijk een netwerk was dat als middel diende om 
wicked problems aan te pakken.

6.2.1 Wederzijdse afhankelijkheid
Het eerste kenmerk van een netwerk is de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen. 
Organisaties zijn traditioneel gezien juridisch autonome, onafhankelijke entiteiten die 
werken vanuit hun eigen formele, vooraf vastgestelde doelen, regels, procedures, taken en 
werkprocessen. Hoewel vrij en autonoom in hun bestaan en handelen, kunnen partijen 
vanwege wederzijdse afhankelijkheid samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan. ‘Beide 
partijen kunnen elkaar dus helpen in het realiseren van ieders doelen en ervaren een wederzijd-
se afhankelijkheid met behoud van relatieve autonomie. Ze gaan niet in elkaar op, maar blij-
ven een (juridisch) onafhankelijke actor’, zo stellen Schruijer & Vansina (2007: p. 204-205).  
De essentie van samenwerking is dat iedere partij in de samenwerking een deel van zijn 
autonomie moet inleveren in het vertrouwen dat hij er meer voor terugkrijgt (Kaats & 
Opheij, 2008). ‘Samenwerking gaat dus over het vrijwillig loslaten van ‘beetjes’ autonomie in 
de verwachting dat het loslaten voordelen oplevert’, aldus Kaats & Opheij (2008). 

Het is de veronderstelling van De Bruijn & Ten Heuvelhof (2007) dat autonome be-
drijven en overheden weliswaar uit gespecialiseerde eenheden bestaan, maar dat zij voor 
het realiseren van hun doelen afhankelijk zijn van hun omgeving en dus van elkaar. Zij 
zeggen hierover: ‘Naarmate de vereiste specialistische kennis voor de uitvoering van een be-
paalde functie toeneemt, zullen organisaties en interorganisatorische samenwerkingsverbanden 
fragmenteren. Het beeld van een netwerk is hiermee compleet: veel autonome eenheden die 
onderling afhankelijk zijn en die ook weer interdependente relaties kennen met de bestuurders 
en managers’ (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007: p.11). Fragmentatie en specialisatie zijn 
een belangrijk basiskenmerk van netwerken. Conklin (2005) legt fragmentatie als volgt 
uit: ‘The concept of fragmentation provides a name and an image for a phenomenon that 
pulls apart something which is potentially whole. Fragmentation suggests a condition in which 
information and knowledge are chaotic and scattered. The fragmented pieces are, in essence, 
the perspectives, understandings, and intentions of the collaborators’ (p.1). Een afhankelijk-
heidsrelatie, die gebaseerd is op verschillen in kennis, perspectieven en intenties, vormt de 
essen tie van het idee achter de Resource Dependence Theory (RDT), ook wel de institutio-
nele theorie van de bronafhankelijkheid genoemd. 
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Bij de RDT wordt de omgeving gezien als een verzameling actoren die gefragmenteerde, 
maar ook schaarse hulpbronnen (bv. kennis, geld en mankracht) bezitten of controleren 
(Pfeffer en Salancik, 1978). De relatie van organisaties met de omgeving wordt uitge-
drukt in afhankelijkheden. Een manier om deze afhankelijkheid te verminderen of juist 
om andere organisaties afhankelijker te maken van de eigen organisatie, is het aangaan 
van samen werkingsrelaties. Uitgaande van de RDT komen De Bruijn & Ten Heuvelhof 
(2007) tot de volgende definitie van een netwerk: ‘Een aantal actoren met verschillende be-
langen, die voor de realisering van hun doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn’ (p.1). Over-
eenkomstig deze definitie zijn netwerken volgens Koppenjan & Klijn (2004): ‘More or less 
stable patterns of social relations between mutual dependent actors, which form around policy 
program and/or cluster of means and which are formed, maintained and changed through se-
ries of games’ (p. 69-70). In beide definities is de gemeenschappelijke deler de wederzijdse 
afhankelijkheid van actoren.

Reflectie 1: wederzijdse afhankelijkheid
In de samenwerking is te zien dat de betrokkenen gefragmenteerde informatie en gespe-
cialiseerde kennis bezitten over jongeren. Hierdoor zijn de betrokkenen van elkaar afhan-
kelijk. Ondanks de wederzijdse afhankelijkheid behouden de partijen hun autonomie. 
‘Het is een netwerk met een soort zwaan-kleef-aan-effect’, is hoe Aart-Jan Voogt, de assistent 
wijkmanager van wijkbureau Zuid, de samenwerking typeert (A. Voogt, Interview, 10 No-
vember 2011). Partijen kunnen vrijblijvend aansluiten en eigen ideeën inbrengen, maar 
ook afhaken (zie kenmerk 4: volgers en afhakers). 

Alle betrokkenen in de samenwerking zijn afhankelijk van elkaar wanneer de opvoeding 
en ontwikkeling van het kind centraal wordt gesteld. In de woorden van een van de be-
trokkenen: ‘Als het om inhoud gaat nogmaals, dan zijn we allemaal afhankelijk. De school 
en ook jullie (VV Hoograven) hebben er baat bij als het goed gaat met het kind. Dat staat 
volgens mij buiten kijf ’ (M. Verhoef, Interview, 15 februari 2012). De samenwerking via 
het leerteam biedt de mogelijkheid om de versnipperde kennis over de kinderen, maar ook 
de eigen kennis en kunde te delen en te integreren. Hoewel in het bereiken van het kind 
alle betrokkenen wederzijds afhankelijk zijn, blijkt toch dat sommigen meer afhankelijk 
zijn dan anderen, vooral als het gaat om de toegang tot schaarse hulpbronnen zoals geld 
(zie kenmerk 10: geld, (g)een issue). 

De afhankelijkheid van subsidies is sterker aanwezig bij de voetbalclub (VV Hoograven), 
de wijkwelzijnsorganisatie (Portes/Vooruit) en het Jongerenwerk Utrecht (JoU) dan bij 
organisaties zoals de basisscholen (de Brede School Hoograven) en de moskee (Essalaam). 
Zo zijn Portes en VV Hoograven voor de financiën en daarmee voor de continuïteit van 
hun eigen organisatie, veel afhankelijker dan de scholen van subsidiegelden van de lokale 
overheid. Paul Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, over de afhankelijkheid van Por-
tes: ‘Hun subsidiegeld wordt minder maar door samenwerkingsverbanden met anderen kun-
nen ze misschien beter aanspraak doen op hun bestaansrecht, dat speelt mee, maar dat laatste 
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is niet genoeg…’ (P. Verweel, Interview, 8 april 2013). De afhankelijkheid geldt echter in 
mindere mate voor de scholen. ‘Er is voor scholen geen overlevingsnoodzaak om partnerschap 
aan te gaan, waar die noodzaak er voor Portes wel is’, is hoe Mark Verhoef, de teammanager 
van Portes, de afhankelijkheid van scholen verwoordt (M. Verhoef, Interview, 15 februari 
2012). De basisscholen zijn voor de finan ciering minder afhankelijk van de subsidiegelden 
van de lokale overheid, maar zijn wel afhankelijk van de centrale overheid. Deze speelt 
echter geen prominente rol in de samenwerking. 

De lokale overheid is op haar beurt ook afhankelijk van de betrokken partijen. Niet van-
wege het geld, maar wel vanwege de legitimiteit en implementatie van haar beleidspro-
gramma Vernieuwend Welzijn (zie kenmerk 11: legitimiteit van bovenaf ). Het uitgangs-
punt bij Vernieuwend Welzijn is dat de gemeente het liefst projecten stimuleert die van 
buiten de gemeentelijke organisatie komen en waarin burgers en maatschappelijke partijen 
zoveel mogelijk participeren en samenwerken, het liefst zonder overheidsbemoeienis. Een 
voetbalvereniging die het initiatief neemt en de samenwerking aangaat met professionele 
organisaties in de wijk zoals met Portes, JoU en de basisscholen, is dan ook helemaal in 
lijn met het beleidskader van Vernieuwend Welzijn. Tegelijkertijd kan ook gezegd worden 
dat de lokale overheid door haar beleid en het beschikbaar stellen van middelen, de andere 
partijen van haar afhankelijk maakt. 

Partijen in de samenwerking beschikken over gefragmenteerde kennis over de kinderen en 
dit maakt hen van elkaar afhankelijk. Desalniettemin behouden de partijen hun autono-
mie in de samenwerking en zijn zij vrij om er ieder moment uit te stappen. Ook blijkt dat 
sommige betrokkenen in de samenwerking meer afhankelijk zijn dan anderen, vooral als 
het om de schaarse hulpbron geld gaat. Partijen zijn het meest afhankelijk van de lokale 
overheid die in dit geval de grootste geldschieter is van bijna alle betrokken organisaties. 

6.2.2 Grensoverschrijdende aanpak
Het tweede kenmerk van een netwerk is de grensoverschrijdende aanpak. De wicked aard 
(lees: onbegrensdheid) van sociale problemen vraagt om een samenwerking over de gren-
zen van organisaties. ‘Governments, business and civil society are unable to tackle these issues 
by themselves’, zo stellen Koppenjan & Kleijn (2004, p.1). Ook Kaats & Opheij (2008) 
komen in hun onderzoek naar samenwerking tot dezelfde constatering: ‘Voor ons blijft het 
een gegeven dat de grote problemen en issues van deze tijd, of we het nu hebben over crimina-
liteit, integratie, mobiliteit, zorg, goed onderwijs of leefbaarheid, door geen enkele organisatie 
alleen opgelost kunnen worden’ (p. 353). De oplossing van wicked problems ligt buiten het 
bereik van één partij en vraagt om een grensoverschrijdende aanpak.

Ferlie et al. (2011) die de oplossing ook in de institutionele en organisationele richting 
zoeken, zeggen hierover: ‘Wicked problems (Clarke and Stewart 1997) go beyond the scope of 
one agency (for example, anti crime or smoking strategies) and unaligned interventions by one 
agency have perverse side effects. Instead, they require a broad systemic response, working across 
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boundaries…’ (p.308). Zo is de Australian Public Service Commission (2007) overtuigd 
van de aanpak van wicked problems door grensoverschrijdende vormen van samenwerking 
tussen meerdere partijen op meerdere niveaus: ‘Other key ingredients in solving or at least 
managing complex policy problems include successfully working across both internal and exter-
nal organisational boundaries’ (p.1). Het over grenzen heen samenwerken in de vorm van 
netwerken komt ook terug in onderzoek naar de ontwikkeling van communities: ‘Com-
munity development is instrumental in setting up groups, supporting forums and networks, 
and organising events and activities that enable people to work together across organisational 
and community boundaries’ (Gilchrist, 2009: p.41). Al met al karakteriseert de aanpak van 
wicked problems zich dus ook door een institutionele context met een veelheid aan partijen 
die op meerdere niveaus grensoverschrijdend actief zijn (Van Bueren et al., 2003: p. 193). 

Kenmerk 2: grensoverschrijdende aanpak
Voordat de samenwerking begint, werken de individuele professionals en vrijwilligers van 
de betrokken organisaties (school, voetbalvereniging, welzijnsorganisatie, jongerenwerk, 
moskee en lokale overheid) nog afzonderlijk van elkaar binnen de grenzen van hun eigen 
organisatie. Hoewel de samenwerkende partijen allemaal in hun eigen wereld bezig zijn, is 
er toch ook de overtuiging dat de wicked problems zoals overlast, maar ook de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen niet individueel kunnen worden aangepakt.

Hoewel in de netwerkliteratuur voornamelijk over organisaties wordt gesproken, valt op 
dat met name de drie trekkers in de samenwerking: Paul Verweel (VV Hoograven), Ri-
chard Bouma (Portes) en Rob Peters (De Brede School Hoograven), sterke persoonlijke 
overtuigingen (zie kenmerk 2: trekkers en kenmerk 3: persoonlijke overtuigingen ) hebben 
over grensoverschrijdend denken en handelen. De verschillende persoonlijke overtuigin-
gen van de trekkers blijken goed bij elkaar te passen en leiden tot een breed gedragen 
gemeenschappelijke overtuiging in de grensoverschrijdende aanpak. Met de gezamenlijk 
gedragen ideeën en concepten als bijvoorbeeld de presentiebenadering en de pedagogische 
civil society geven de betrokkenen uiting aan het idee van een gezamenlijke pedagogische 
benadering in de wijk. Hiermee laten de betrokkenen zien dat ze zich niet willen laten 
leiden door de grenzen van de organisaties, maar door een ambitie en visie om samen te 
werken ten behoeve van ontwikkeling en opvoeding van kinderen in de wijk (zie ken-
merk 6: verbindende visie). De betrokkenen geloven erin dat in de wijk Hoograven een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid moet worden gedragen voor het opvoeden van kinde-
ren. Sterker nog, de betrokkenen willen met de samenwerking zelfs de grenzen van het 
primaire opvoedingsmilieu doorbreken. Ze vinden dat de verantwoordelijkheden van de 
ouders gedeeld moet worden en soms zelfs moeten worden overgenomen. Dit noemen de 
betrokkenen interveniëren in de pedagogische civil society.

De betrokkenen binnen de samenwerking werken weliswaar binnen de grenzen van hun 
eigen organisaties, maar zijn ervan overtuigd dat alleen door grensoverschrijdend te den-
ken en te handelen de problemen aangepakt kunnen worden. Hierbij valt op dat vooral 
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personen met een sterk persoonlijk geloof in de kracht van verbinding, het grensover-
schrijdend werken initiëren en waarmaken.

6.2.3 Non-hiërarchische structuur 
Het derde kenmerk van een netwerk is de non-hiërarchische structuur. Dit impliceert een 
verhouding in de samenwerkingsrelaties op basis van gelijkwaardigheid ofwel een hori-
zontale verhouding tussen partijen zonder sturing van bovenaf. Hiermee onderscheiden 
netwerkorganisaties zich fundamenteel van organisaties met een hiërarchische structuur, 
waarbij leidinggevenden via command and control ofwel sturing van bovenaf, richting ge-
ven. De Bruijn & Ten Heuvelhof (2007) geven op de volgende manier betekenis aan het 
hiërachische model: ‘Het aantrekkelijke van hiërarchiemodellen is dat de enorme complexiteit 
van intra- of interoganisatorisch vraagstuk tot een overzichtelijk en beheersbaar geheel wordt 
teruggebracht. Een hiërarchiemodel suggereert overzicht en beheersing. Voor een actor die zich-
zelf beschouwt als superieur aan de andere actoren, lijkt dit aantrekkelijk: hij kan anderen 
aansturen in een door hem gewenste richting’ (p.16). 

In de publieke sector zijn non-hiërarchische netwerkstructuren tussen overheid en andere 
partijen een dominante organisatievorm geworden, naast de standaard directieve en hië-
rarchische command and contral structuur waarbinnen de overheid de centrale actor is en 
de sturing van boven naar beneden plaatsvindt (Geuijen, 2011). Binnen dit kader wordt 
er in de netwerkliteratuur ook wel gesproken van een verschuiving van government (lees: 
hiërarchische overheidssturing) naar (network) governance (lees: zelfsturende netwerken). 
Dit laatste wordt geframed als een alternatief sturingsmodel voor de overheid ten opzichte 
van het traditionele hiërarchische model. Goodwin & Grix (2011) vatten dit als volgt 
samen: ‘In particular, network governance was treated as a response to the obsolence of the 
hierarchical model according to which British politics has traditionally been organized. In the 
hierarchical mode, governance is characterized by a high degree of central control over policy 
designs and outcomes, where control is organized according to institutionalized bureaucratic 
rules and active interventions by the central executive. Within a network mode, public and 
private agents interact to create co-operation and consensus with ‘significant autonomy from 
the state (Rhodes 1997, p.15; Marsh 1998; Hartley 2007)’ (p.538). 

Er zijn echter ook kritische geluiden ten aanzien van deze nieuwe non-hiërarchische con-
figuratie in sommige beleidssectoren, zoals stads- en wijkontwikkeling, onderwijs, sport 
en welzijn. Deze ontwikkeling wordt dan paradoxaal genoeg juist gezien als een bewuste 
strategie van de centrale overheid om nog meer controle en sturing over beleid te hebben 
(Skelcher, 2000; Goodwin & Grix, 2011; Skinner & Zakus, 2011). Nogmaals Goodwin 
& Grix (2011) hierover: ‘…the networks that exist are not composed of equal partners produ-
cing consensus on the basis of mutual exchange relationships. Instead, networks are devices by 
which the centre is able to increase other actors’ dependence and limit the involvement of pote-
nially rival sources of power (see for instance, Bevir and Rhodes 2008; Marsh 2008)’ (p.539). 
Zo zouden volgens Skelcher (2000) netwerken door de centrale overheid bewust worden 
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gecreëerd en in stand gehouden door middel van juridische constructies en het verstrek-
ken van financiële middelen. In de woorden van Schruijer & Vansina (2007): ‘Dat noemt 
ze [de overheid] faciliteren, terwijl in feite de processen al dan niet expliciet worden gestuurd in 
de functie van haar eigen agenda […] Met faciliteren wordt dan ook vaak bedoeld ervoor zor-
gen dat andere partijen zich aansluiten bij de ideeën van de lokale overheid’ (p. 211). Boven-
dien bestaat volgens Geuijen (2011) voor de overheid het risico om terug te vallen in haar 
traditionele hiërarchische rol op het moment dat de netwerkrelatie te complex wordt. 

Reflectie kenmerk 3: non-hiërarchische structuur 
In de samenwerking tussen de organisaties bestaat geen hiërarchische structuur met een 
directieve en strikte sturing van bovenaf. Integendeel zelfs, ‘Het is een soort netwerk van 
mensen en organisaties die gelijk gestemd bezig zijn, dus het heeft ook een informeel karakter 
in zekere zin’, is hoe een van de betrokkenen de samenwerking passend typeert (A.  Voogt, 
Interview, 10 november 2011). Het non-hiërarchische en zelfsturende karakter in de 
samen werking uit zich onder meer door het rouleren van leidinggevende rollen en taken 
zoals het voorzitterschap, agendabeheer en het ambassadeurschap van het leerteam (zie 
kenmerk 9: open regie). Bovendien zijn de betrokkenen van mening dat zij niet op basis 
van een hiërarchische structuur, maar op basis van de inhoud ofwel op basis van een ge-
meenschappelijke ambitie en visie sturing zoeken en vinden (zie kenmerk 6: verbindende 
visie). ‘Als je een gemeenschappelijke visie hebt, is dat iets waar je elkaar steeds op kan sturen 
en waar je steeds op terug kan vallen’, is hoe Marieke Ploeg, directrice bij Portes, het toepas-
selijk verwoordt (M. Ploeg, Interview, 23 november 2011). 

Volgens de betrokkenen (zie ook citaten) is er sprake van een non-hiërarchische ofwel ge-
lijkwaardige verhouding. Maar een nadere kijk op de samenwerking laat een genuanceer-
der beeld zien. Zo is de gemeente gedurende de gehele samenwerking op de achtergrond 
constant actief in het ontwikkelen en managen van het proces. Ook weet zij door haar 
positie als facilitator, subsidieverstrekker en gesprekspartner de samenwerking sterk te be-
invloeden en zo haar eigen beleid te realiseren. In de samenwerking komt dit tot uiting 
doordat bijvoorbeeld het samenwerkingsproject op een gegeven moment door beleidsme-
dewerker Jan Vesters geclaimd wordt als een voorbeeldig pilotproject in het kader van het 
nieuwe beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn. Het is volgens hem in lijn met het idee 
van de gemeente hoe er invulling moet worden gegeven aan het nieuwe beleidsconcept, 
waarin het initiatief van buiten de gemeente komt en meerdere professionele wijkorgani-
saties betrokken zijn. 

Tegelijkertijd zoeken de initiatiefnemers van het leerteam zelf ook bestuurlijke steun en 
zijn zij bereid hun eigen overtuigingen en visie in te bedden in een breder beleidsmatig 
kader. Zo worden ze niet alleen onderdeel van het beleidsprogramma Vernieuwend Wel-
zijn maar ook van ander centraal en stedelijk overheidsbeleid, zoals het door de gemeente 
Utrecht gesteunde interventieprogramma De Vreedzame Wijk en het veiligheidsprogram-
ma de Aanpak Jeugdgroepen. 
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De verhoudingen in het leerteam zijn volgens de betrokkenen formeel gezien non-hiërar-
chisch en op gelijkwaardigheid gebaseerd. Bovendien is het geen top-down benadering 
maar in eerste instantie bedacht en vormgegeven door professionals en vrijwilligers die op 
uitvoerend niveau met kinderen en jongeren werken. Hoewel de gemeentelijke overheid 
het project niet op hiërarchische wijze stuurt, probeert ze wel steeds haar eigen ideeën in 
het project te realiseren. Dit blijkt onder andere uit de manier waarop ze haar stempel 
drukt op de beleidsprogramma’s Vernieuwend Welzijn, De Vreedzame Wijk en de Aanpak 
Jeugdgroepen. Hierdoor stelt ze zich op momenten wel degelijk boven de samenwerking.

6.2.4 Interactief leerproces
Een netwerk laat zich ten slotte kenmerken door samenwerkingsrelaties tussen actoren die 
vooraf nog niet vaststaan, maar in het interactieproces tussen de actoren al doende vorm 
krijgen. Een netwerk is een minder gestructureerde organisatievorm dan een door formele 
regels, doelen, taken en procedures (hiërarchisch) georganiseerde organisatie. De samen-
werking ontvouwt zich als een interactief proces dat zich ontwikkelt van ondergeorgani-
seerd naar georganiseerd (Gray, 1989). In de definitie van Wood & Gray (1991) spreekt 
men dan ook van een netwerksamenwerking wanneer partijen ‘of a problem domain engage 
in an interactive process, using shared rules, norms and structures to act or decide on issues 
related to that domain’ (p. 146). Hoewel aan het begin nog onduidelijk, ontstaat er in het 
samenwerkingsproces gaandeweg het besef over de regels van het nieuwe spel (Koppenjan 
en Klijn, 2004). In de interactie ontstaan nieuwe (spel)regels, gezamenlijke activiteiten, 
gewenste oplossingen en in te zetten strategieën voor een nieuw, gezamenlijk doel (Van 
Bueren e.a., 2003). 

Volgens De Bruijn e.a. (2002) vragen problemen waar geen eenduidige oplossingen voor 
zijn (lees: wicked problems) om een meer procesmatige benadering van besluitvorming. 
Door het ongestructureerd karakter van de problemen zou een procesmatige benadering 
van besluitvorming de voorkeur hebben boven de inhoud, is de veronderstelling van De 
Bruijn e.a. (2002). Hun bezwaar tegen de meer inhoudelijke benadering van wicked pro-
blems is dat het tot conflicten kan leiden omdat de problemen niet te objectiveren zijn en 
hierdoor geen consensus bereikt kan worden over de oplossingen. Een goede netwerksa-
menwerking is een voortdurend proces waarbij verschillende partijen de eigen probleem-
definities en waarden kunnen inbrengen om zo te komen tot wat De Bruijn e.a. (2002) 
negotiated knowledge noemen. In plaats van uniformiteit en geslotenheid staan bij de pro-
cesbenadering kenmerken als pluriformiteit en openheid voorop, zodat alle relevante par-
tijen bij het proces betrokken worden. Maar ook de bereidheid om continue te leren in het 
proces (zie Senge, 1990; Argyris, 1996), in plaats van een eenzijdige en vooraf vastgestelde 
kijk op wat de probleemdefinitie en oplossingen zijn, staat voorop bij de procesbenade-
ring. ‘So networks’s ability to learn interorganizationally becomes critical, especially in relation 
to ‘wicked problems’ with chronic policy failure. Networks should be able to transfer knowledge 
and best practice across organizational boundaries’, aldus Ferlie e.a. (2011: p.309). En ook 
volgens Ter Haar (2014) is interactief leren tussen verschillende partijen een belangrijk 
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onderscheidend kenmerk van netwerksamenwerking. Zij zegt hierover: ‘Elke samenwer-
king komt door middel van gesprekken tot stand. Organisaties leren in netwerken samenwer-
ken ondanks de verschillen, misschien juist wel dankzij. In de uitvoering van activiteiten en 
gezamenlijke events doen organisaties ervaringen op die leiden tot wederzijdse percepties en een 
specifieke omgang met elkaar’ (p.13).

Reflectie 4: interactief leerproces
De samenwerking in de casus krijgt vorm en inhoud door de ontmoetingen en gesprekken 
(lees: interactief proces) tussen de partijen. Aan het begin is onduidelijk wat precies de 
regels, doelen en werkwijzen zijn. Na het aan- en afhaken van een aantal personen gaan 
de betrokkenen over op een min of meer structurele vorm van samenwerking. Via het 
leerteam, waarbij het samen leren organiseren het leidende principe is, krijgt het netwerk 
steeds meer handen en voeten. 

De betrokkenen organiseren zich in vijf kleine teams van vrijwilligers en professionals uit 
verschillende organisaties. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd waarin de 
partijen samenwerken en er is een periodiek, centraal overleg. In dit overleg wordt geza-
menlijk gereflecteerd op de ervaringen in de samenwerking. Het overleg vindt plaats op 
twee niveaus: op uitvoerend en op bestuurlijk niveau. Er bestaat een vaste groep (harde 
kern) van betrokken personen die de samenwerking trekken. Daarnaast haken steeds nieu-
we partijen met nieuwe ideeën aan. Ook zijn er partijen die tussentijds afhaken.

In de casus is te zien dat binnen het spanningsveld tussen inhoud en proces de samen-
werking vorm krijgt. Via het leerteam interacteren de partijen op min of meer structurele 
wijze. Zonder dat de samenwerking bestuurlijk geformaliseerd wordt, ontwikkelt deze 
zich via het leerteam toch van een meer informele (ongestructureerde) naar een meer 
formele (gestructureerde) vorm van samenwerking. 

Resumé

Een netwerkstructuur is een organisatievorm die als middel het meest effectief is om wic-
ked problems te bestrijden (Van Bueren e.a., 2003; Koppenjan & Klijn, 2004; Kaats & 
Opheij, 2008; Bremekamp e.a., 2010; Ferlie e.a.., 2011; Geuijen, 2011; Ter Haar, 2014). 
De vraag is of de organisatievorm in de samenwerking ook een netwerk is. Hiervoor zijn 
de vier meest onderscheidende kenmerken (1. wederzijdse afhankelijkheid, 2. grensover-
schrijdende aanpak, 3. non-hiërarchische structuur en 4. interactief leerproces) van een 
netwerk toegepast op de casus. 

Wat betreft het eerste kenmerk, de wederzijdse afhankelijkheid, zijn alle partijen van el-
kaar afhankelijk bij de aanpak van overlast, maar ook bij de opvoeding en ontwikkeling 
van kinderen. De betrokkenen zijn afhankelijk van elkaar, maar ook van de overheid. 
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Echter, zo is gebleken, zijn sommige partijen meer afhankelijk dan anderen voor steun en 
financiering (zie kenmerk 10: geld, (g)een issue en kenmerk 11: legitimiteit van bovenaf ). 
Het tweede kenmerk is de grensoverschrijdende aanpak. In de samenwerking zijn zo-
wel de trekkers, hun persoonlijke overtuigingen en hun activiteiten binnen het leerteam, 
grensoverschrijdend (zie kenmerk 2: trekkers en kenmerk 3: persoonlijke overtuigingen). 
Het is bovenal de erkenning en overtuiging van individuele personen dat de problemen 
grensoverschrijdend aangepakt moeten worden, wat ook de aanzet vormt voor de samen-
werking in het leerteam. 

Het non-hiërarchische, het derde kenmerk, uit zich door de openheid en op gelijkwaar-
digheid gebaseerde relatie tussen trekkers, volgers en afhakers (zie kenmerk 5: open hou-
ding en kenmerk 9: open regie). Hoewel er ogenschijnlijk sprake is van een horizontale 
relatie tussen de betrokkenen, zorgt de gemeentelijke overheid door haar sturende rol in 
het samenwerkingsproces toch voor een zekere mate van hiërarchie. Zo is de gemeente 
gedurende het hele proces aanwezig binnen de samenwerking en probeert zij de samen-
werking van binnenuit en van buitenaf vorm te geven. Het samenwerkingsproject wordt 
door de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Utrecht zelfs geclaimd als een 
voorbeeldig pilotproject in het kader van het beleidsprogramma Vernieuwend Welzijn. 

Het vierde en laatste kenmerk van een netwerkstructuur is dat het een interactief leer-
proces is. In de casus is gebleken dat de samenwerking zich ontwikkelt van een meer 
informele (ongestructureerde) naar een meer formele (gestructureerde) vorm van samen-
werking. Ook is gebleken dat de samenwerking steeds meer vorm en inhoud krijgt in de 
vele ontmoetingen en gesprekken tussen de betrokkenen in het leerteam. 

Concluderend kan gesteld worden dat de organisatievorm in de samenwerking op basis 
van de vier behandelde kenmerken (wederzijds afhankelijk, grensoverschrijdend, non-
hiërarchisch en interactief leerproces) een netwerk te noemen is, maar met de belangrijke 
kanttekening dat de gemeentelijke overheid op beleidsniveau (inpassing in Vernieuwend 
Welzijn) en op uitvoeringsniveau (door het samengaan met De Vreedzame Wijk en het 
openstaan voor de Aanpak Jeugdgroepen) op hiërarchische wijze haar stempel op de sa-
menwerking probeert te drukken. 

6.3 Complexe interorganisationele samenwerking als uitdaging

‘The more parties involved in a collaboration, the more socially complex. The more different 
those parties are, the more diverse, the more socially complex’, zo beschrijft Conklin (2005, 
p.3) enerzijds de kracht van een complexe samenwerking, anderzijds de uitdaging die dit 
met zich meebrengt. Karakteristiek aan samenwerkingsprocessen rond wicked problems is 
dat deze zich afspelen in een institutionele omgeving met een veelheid aan organisaties en 
personen die op meerdere niveaus actief zijn (Van Bueren et al., 2003). Binnen dit kader 
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is kunnen aanhaken door Huygen e.a. (2012) opgemerkt als belangrijke conditie voor 
samenwerkingen. ‘Dit anderen doen aanhaken is van cruciaal belang voor het slagen van een 
initiatief: het zorgt niet alleen voor draagvlak, maar ook voor kennis en kunde’ (p.34). Het 
paradoxale is dat juist vanwege de diversiteit aan kennis en kunde de betrokkenen in staat 
zijn om de complexiteit (lees: wickedness) van de problematiek het hoofd te bieden, maar 
dat door de verschillende identiteiten, perspectieven, doelen en belangen de complexiteit 
tegelijkertijd ook kan toenemen. Volgens Schruijer (2011) is het voor een succesvolle 
interorganisationele samenwerking dan ook essentieel om te ‘kunnen onderkennen, concre-
tiseren, werken met en kapitaliseren op diversiteit (van belangen, identiteiten, perspectieven, 
machtsposities et cetera)’ (p. 72). En niet ‘tot het reduceren ervan door machtsmisbruik, stereo-
typering, conflictvermijding of conformiteit’ (Schruijer & Vansina, 2007: p. 205).

Hierna volgt een reflectie op hoe diversiteit en complexititeit zich in de casus ontvouwen. 
Hiertoe worden vier kenmerken van complexe samenwerking benoemd en toegepast op 
de casus: eigen belang versus het hoger doel van de samenwerking, leiderschap zonder 
positie macht, samenwerking en conflict gaan hand in hand en het verwerven van vertrou-
wen door ontmoetingen tussen partijen.

6.3.1 Eigen belang versus het hoger doel 
Na een brede analyse van een aanzienlijk aantal samenwerkingsprocessen komen Breme-
kamp e.a. (2010) tot de conclusie dat samenwerkingsprocessen tussen organisaties over 
het algemeen uit min of meer zes vergelijkbare fasen36 bestaan, waarbij in alle fasen de 
belangen de motor zijn van het samenwerkingsproces. Verschillende soorten belangen 
–  persoonlijke, organisatie- en collectieve belangen – zijn in het samenwerkingsproces 
vaak impliciet en soms expliciet aanwezig. Personen en organisaties stellen zich strategisch 
en berekenend op en willen zoveel mogelijk hun eigen belangen dienen door samen te 
werken (Ter Haar, 2014). Zo stelt Teisman (2007), dat: ‘Iedere actor heeft eigen belangen 
en kan niet anders dan deze te verdisconteren, hoe altruïstisch of boven de partijen staand de 
actor zich ook wil aandienen’ (p.45). 

Volgens Kaats & Opheij worden samenwerkingen tussen organisaties zelfs in sterke 
mate gekenmerkt door de persoonlijke beweegredenen van bestuurders (Kaats & Op-
heij, 2008). Doordat het behartigen van het eigen (en met name het persoonlijke) belang 
de belangrijkste drijfveer is voor de partijen, is het in het algemeen in samenwerkingen 
vooral de uitdaging een gezamenlijk doel te bereiken (Kaats & Opheij, 2008; Schruijer & 
Vansina, 2011; Mijlhoff, 2015). ‘Middels de samenwerking rond dit hoger gelegen doel kun-
nen de deelnemende organisaties tevens hun individuele belangen behartigen’, aldus Schruijer 
(2011: p. 60). Daarom is het volgens Schruijer & Vansina (2011) onjuist om al in een 

36 Bremekamp e.a. (2010) onderscheiden de volgende zes fasen: 1.Het verkennen van de situatie; 2.Het 
delen van belangen en ambitie; 3.Overeenkomen:koers en richting; 4.Het vormgeven van de oploss-
ing; 5.Het (uit)voeren en vernieuwen van een samenwerking; (6.evaluatie en vernieuwing).



Van onderop organiseren

134

vroeg stadium over een hoger doel te spreken. Zo bestaat er volgens hen aan het begin van 
samenwerkingen vaak geen vooraf gesteld doel en zelfs geen probleemdefinitie. De auteurs 
concluderen dat het voor een succesvolle samenwerking nodig is dat partijen in eerste 
instantie tot een gedeelde probleemdefinitie komen. Vooral omdat partijen met het oog 
op het eigen belang hun eigen probleemdefinitie naar de samenwerkingstafel meenemen, 
terwijl de uitdaging eruit bestaat tot een gedeelde probleemdefinitie te komen waarin ie-
dere organisatie idealiter zijn eigen belangen herkent (Schruijer & Vansina, 2007: p. 204). 
In de woorden van Mijhoff (2015): ‘Inzicht in elkaars posities en belangen schept de moge-
lijkheid op basis daarvan op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke ambitie, ofwel het 
hogere doel dat de betrokkenen niet zelf kunnen realiseren (Bremekamp e.a., 2010; Schruijer 
& Vansina, 2011). In een netwerksamenwerking is het de uitdaging dat iedere deelnemer erop 
gericht is op het tegemoetkomen aan ieders belang en meehelpt dit te realiseren’ (p.53). Met 
andere woorden: er dient te worden gestreefd naar een win-winsituatie (Schruijer & Van-
sina, 2007), wat in lijn is met de bevindingen van Bremekamp e.a. (2010): ‘Als je vanuit 
de netwerklogica handelt, neem je naast je eigen belang ook het belang van de andere partijen 
mee. Een duurzaam samenwerkingverband is kansrijker op basis van de netwerklogica’ (p.7). 
En ‘Openheid is een belangrijke voorwaarde om oprechte interesse in elkaars belangen te ont-
wikkelen’, aldus Bremekamp e.a. (2010, p.6). 

Reflectie 1: het hoger doel
In de casus is te zien dat de partijen met name gedreven worden door persoonlijke over-
tuigingen en organisatiebelangen, maar tegelijkertijd ook een doel nastreven dat de indivi-
duele belangen overstijgt. De open houding dient bij het inbrengen van eigen ideeën als 
middel om ook het individueel (en met name het persoonlijk) belang op de agenda te 
houden (zie kenmerk 5: open houding).

Zo krijgt Richard Bouma, de welzijnswerker van Portes, binnen het leerteam een podium 
om de voor hem belangrijke presentiebenadering verder voort te zetten, maar dan met 
meerdere partners in de wijk. Geïnspireerd door Richard blijkt ook Paul Verweel, de voor-
zitter van VV Hoograven, veel waarde te hechten aan de presentiebenadering. Voor hem is 
het belangrijk dat hij als voorzitter van de voetbalclub en aanjager van de samenwerking ver-
binding vindt met de scholen en de welzijnsorganisatie. Voor Paul staat het idee van het ge-
zamenlijk stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal. Brede school 
coördinator Rob Peters vindt het belangrijk om zijn stokpaardje, de pedagogische civil  
society, meer handen en voeten te geven door met andere wijkpartners samen te werken.

Ondanks de persoonlijke overtuigingen en belangen geloven de betrokkenen in de kracht 
van verbinden en samenwerken. Het hoger doel ofwel de verbindende visie hierbij is om 
het gezamenlijk op te nemen voor de kinderen en jongeren in de wijk (zie kenmerk 6: ver-
bindende visie). Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Dat is best wel ingewikkeld om 
dat constant in voldoende mate boven tafel te houden. Dat wordt altijd ondergesneeuwd door 
andere belangen, andere machtsbronnen. Dus dan is de vraag: in hoeverre staat het kind echt 
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centraal?’, aldus Jan Vesters, de beleidsmedewerker van de gemeente Utrecht (Interview, 
12 juni 2013). Toch valt in de samenwerking op dat de partijen de tijd nemen om tot 
een gezamenlijke probleemdefinitie te komen. Er worden diverse begrippen en concepten 
ingebracht zoals de presentiebenadering en de pedagogische civil society waarin iedereen 
zijn eigen ideeën kan terugvinden. Deze worden door de betrokkenen geïncorporeerd in 
een gezamenlijk gedragen pedagogische en preventieve benadering van de problemen in 
de wijk. 

De motor in deze samenwerking is vooral dat de verschillende individuele belangen steeds 
worden ingepast in het hoger doel ofwel de verbindende visie om het gezamenlijk op te 
nemen voor de kinderen en jongeren in de wijk. Tegelijkertijd blijft het geloof in de eigen 
benadering (bv. de presentiebenadering en de pedagogische civil society) ongeschonden.

6.3.2 Leiderschap zonder positiemacht 
In netwerksamenwerkingen is sprake van leiderschap zonder formele positiemacht. Er is 
in deze samenwerkingen sprake van wat Kaats & Opheij (2008) een ‘onduidelijk machts-
centrum’ noemen. Zij leggen dit als volgt uit: ‘In bestaande organisaties is in ieder geval in 
formele zin helder wie eindverantwoordelijk is en wie welke beslissingen mag nemen. In een 
samenwerkingsverband is onduidelijk wie precies ‘de baas’ is’ (Kaats & Opheij, 2008: p.65). 
Het lijkt alsof autoriteit, macht, leiderschap, gezag of zelfs hiërarchie afwezig is in de 
netwerksamenwerking. Toch is het altijd aanwezig, zij het in een andere hoedanigheid. 
Leiderschap (en positiemacht) wordt op meer informele wijze verkregen. Iedere actor is 
(tijdelijk) in de gelegenheid (positie) om belangrijke beslissingen te nemen. 

Binnen organisaties is leiderschap (en de positiemacht) duidelijk zichtbaar. Deze wordt 
verkregen en uitgeoefend op basis van de formele positie- en beslissingsmacht van de lei-
ders. ‘Deze leidinggevende beschikt – zo is de aanname – over zowel de informatie als de macht 
die noodzakelijk is voor een effectieve besluitvorming’, aldus de Bruijn & Ten Heuvelhof 
(2007, p. 15). In traditionele leiderschapsliteratuur wordt leiderschap dan ook geredu-
ceerd tot de rol van leider als één persoon of één specifieke organisatie. In samenwerkings-
verbanden daarentegen kan iedereen elk moment de lead nemen en is het niet per se de 
overheid die de lead organization is. ‘Immers, in een horizontaal samenwerkingsverband zit 
leiderschap rond de tafel –waarbij idealiter partijen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen 
voor de oplossing van de problematiek en uitvoering van de hieruit voortvloeinde taken’, aldus 
Schruijer (2011: p. 62). In recente literatuur wordt bij leiderschap gesproken over het 
zogenaamde collaborative leadership ofwel collectief leiderschap waarbij de essentie is dat 
leiderschap gezamenlijk wordt gedeeld (Schruijer, 2011).

In samenwerkingen hebben leiders geen formele positiemacht. Leiderschap en macht die 
door alle betrokkenen in de samenwerking kan worden uitgeoefend, is afhankelijk van 
de ruimte die wordt verkregen vanuit de eigen moederorganisatie(leiding). Ruimte en 
context zijn door Huygen e.a. (2012) als een eerste belangrijke conditie opgemerkt voor 
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zelforganisatie. In de woorden van Huygen e.a. (2012) ‘Om zo’n initiatief ook tot ontwik-
keling te laten komen is handelingsruimte nodig, waarbij niet vooraf alles is ‘dichtgetimmerd’ 
(p.34). Doorgaans wordt deze vorm van macht getypeerd als onderhandelingsmacht. Bör-
zel (1998) zegt hierover: ‘The representatives are not completely autonomous in the bargai-
ning process. They are subject to the control of the members of their organization’ (p. 261). En 
ook Uitermark (2014) komt tot een soortgelijke conclusie: ‘Zelforganiserende netwerken 
zijn niet machtsvrij maar het resultaat van voortdurende onderhandeling. Juist omdat zelf-
organiserende netwerken geen baas hebben en mensen niet instinctief hun plaats weten, is het 
een kwestie van steggelen, ploeteren en improviseren om uiteenlopende ideeën en belangen met 
elkaar in lijn te brengen (zie ook Boutellier 2011)’ (p.17). De roep om leiders met visie of 
verbindend leiderschap wordt meer dan eens gehoord (Schruijer, 2011). ‘Vooral in on-
zekere tijden voedt een typering als deze bij velen een soort verlangen naar de sterke en liefst 
ook charismatische leider, die een visie heeft, anderen weet te enthousiasmeren en de visie ook 
weet uit te voeren. De vraag is echter of een dergelijke wens realistisch is in samenlevingen en 
in organisaties die een netwerkachtige structuur hebben’, aldus De Bruijn & Ten Heuvelhof 
(2007, p.3).

Reflectie 2: leiderschap zonder positiemacht
Door het ontbreken van leiderschap met positiemacht in de onderhavige samenwerking, 
is moeilijk te zeggen wie echt de leiding heeft en wie de baas is. Er is geen leidende organi-
satie, evenmin een leider met formele positiemacht. Toch is er onder de betrokkenen wel 
discussie over de vraag wie de leiding heeft of moet nemen. Als daar expliciet naar wordt 
gevraagd, valt hierbij vaak het woord regie. De betrokkenen vragen zich af wie de facto de 
regierol op zich moet nemen. Is dat de gemeente die traditioneel gezien vaak de leidende 
organisatie is in beleidsnetwerken? Of moet de gemeente deze zelf geclaimde regierol juist 
loslaten? Volgens Rob Peters niet: ‘De gemeente Utrecht heeft de regie, want die heeft het geld’ 
(R. Peters, Interview, 3 juli 2012). Of zijn het de scholen waarvan vanuit de aanpak van 
De Vreedzame Wijk verwacht wordt dat zij de regierol nemen? Of zijn het VV Hoograven 
en Portes die als initiatiefnemers van de samenwerking ook de verantwoordelijkheid als 
leidende organisatie moeten dragen? Al met al is er sprake van wat Kaats & Opheij (2008) 
een onduidelijk machtscentrum noemen.

In de samenwerking wordt de leidende rol naar gelang van de taken nader ingevuld, zoals 
bij het voorzitten en/of het notuleren van de leerteambijeenkomst. Deze openheid met 
betrekking tot de rol van ‘leider’ zorgt ervoor dat leiderschap (en de macht) in de samen-
werking aan constante verandering en onderhandeling onderhevig is. Binnen de ruimte 
die de organisaties geven aan de betrokkenen om te (onder)handelen, krijgt de regie in 
de samenwerking ondanks alles steeds meer vorm en inhoud. Ze krijgen de ruimte om de 
leiding te nemen, nemen de ruimte of worden erin beperkt. Hiermee wordt leiderschap 
zoals Schruijer (2011) dat stelt, gevormd rond de tafel. 
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Naast zijn procesmatige inzet in de samenwerking profileert een leider zich ook, en mis-
schien vooral ook, op inhoudelijk gebied door op basis van zijn ideeën en persoonlijke 
overtuigingen (zie kenmerk 3: persoonlijke overtuigingen) steeds weer voorop te gaan. In 
de casus zijn dit de trekkers (zie kenmerk 2: trekkers). Hoewel deze trekkers geen formele 
positiemacht hebben, weten ze wel invloed/macht uit te oefenen door de positie die ze 
innemen binnen de samenwerking. Zo verrichten trekkers meer hand- en spandiensten 
voor de samenwerking waardoor zij een machtigere positie hebben dan de andere betrok-
kenen. Hoewel de betrokkenen verschillende personen als de trekkers aanwijzen, laten ze 
zich vooral leiden door een gezamenlijke visie gericht op een preventieve, pedagogische 
benadering in plaats van door de visie van één leider (zie kenmerk 6: verbindende visie). 
Dit blijkt ook uit de volgende woorden van assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid, 
Aart Jan-Voogt: ‘Dus je vindt elkaar op basis van inhoud en niet op basis van “ik ben de baas 
en jullie moeten het doen zoals ik het zeg”’ (A. Voogt, Interview, 10 November 2011). 

In de samenwerking is sprake van leiderschap zonder positiemacht. Afhankelijk van de 
situatie kan iedereen de baas zijn. De samenwerking krijgt inhoud door een verbindende 
visie (zie kenmerk 6). De gezamenlijke inzet voor de kinderen en jongeren in de wijk is 
het leidende principe in het proces. 

6.3.3 Samenwerking en conflict gaan hand in hand
Complexe interorganisationele samenwerking wordt doorgaans gekenmerkt door relaties 
tussen de personen die de betrokken organisaties vertegenwoordigen en daarmee door per-
soonlijke en interpersoonlijke processen, waardoor de samenwerking moeizaam verloopt 
of zelfs mislukt (Schuijer & Vansina, 2007; Schruijer, 2011). Complexe samenwerking 
gaat vaak hand in hand met conflicten. Lindlof (1995) hierover: ‘Because a scene is usually 
occupied by more than one group or coalition, one will find conflicts over such things as goals, 
status, resources and activity rights’ (p.76). 

In hun bijdrage Samenwerkingsrelaties over organisatiegrenzen (2007) gaan Schruijer & 
Vansina in op sociaal-psychologische vraagstukken bij interorganisationele samenwerking. 
Zij gaan onder meer in op de betekenis van samenwerking en conflict en maken onder-
scheid tussen taakconflict en relationeel conflict. Bij een relationeel conflict gaat het erom 
dat persoonlijkheden botsen. Bij taakconflict gaat het om een verschil in inzicht over de 
invulling van de taken. Volgens Schruijer en Vansina (2007) is taakconflict wenselijk en 
zelfs essentieel voor samenwerking. ‘Bij taakconflict gaat het erom de verschillen in inzicht en 
belangen te kunnen combineren en gebruiken ten dienste van een hoger doel, bijvoorbeeld een 
groter inzicht’, aldus Schruijer & Vansina (2007: p.209). Van Dongen e.a. (1996) zeggen 
dat conflicten nodig zijn om betekenis te geven aan een samenwerking. Zeker als het gaat 
om (achteraf ) positief gewaardeerde conflicten waarbij men met elkaar blijft samenwer-
ken. Echter, een taakconflict kan gepaard gaan of escaleren tot een relationeel conflict. Dit 
moet volgens Schruijer & Vansina (2007) zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat het 
conflict dan te persoonlijk wordt en niet meer constructief is. 
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Schruijer & Vansina (2007) stellen dat uit angst voor relationele conflicten bestaande 
meningsverschillen vaak worden genegeerd. Dat kan een bewuste vermijdingsstrategie 
zijn, maar het kan zich ook op een onbewust niveau afspelen. Er kan dan sprake zijn van 
collusie wat in de woorden van Schruijer (2011) wordt gedefinieerd als: ‘een relationeel 
fenomeen waarbij de betrokkenen hun belangen toedekken teneinde een illusie van harmonie 
te creëren’ (p.251). Met andere woorden: er is sprake van een vermeende harmonie waarbij 
er een (on)bewuste onderlinge afstemming plaatsvindt en de aanwezige verschillen niet 
worden onderkend. Dit kan uiteindelijk de hele samenwerking ondermijnen.

Reflectie 3: samenwerking en conflict gaan hand in hand
Het samenwerkingsproces lijkt in zijn geheel vrij harmonieus te verlopen. Het valt op 
dat in de samenwerking volgens de betrokkenen geen echte conflicten ofwel onoplosbare 
tegenstrijdigheden zijn ontstaan. Wel zijn er momenten waarbij tussen de verschillende 
partijen spanningen optreden. 

Zo lijken de partijen aan het begin, maar ook gedurende de samenwerking, de presentie-
benadering als centraal uitgangspunt te nemen in hun manier van werken. Hoewel hier-
over op uitvoerend niveau wederzijdse overeenstemming bestaat, wordt door de gemeente 
Utrecht toch de methode van De Vreedzame Wijk uitgerold in de wijk Hoograven. De 
presentiebenadering en De Vreedzame Wijk lijken in eerste instantie tegenstrijdig, maar 
uiteindelijk worden de verschillen gladgestreken ten dienste gesteld van een hoger doel; 
namelijk het gezamenlijk op te nemen voor de kinderen en jongeren in de wijk (zie ken-
merk 6: verbindende visie).

Daarnaast zijn er spanningen en is er sprake van een taakconflict na een brief van wijkbu-
reau Zuid over de Aanpak Jeugdgroepen, een samenwerking tussen het wijkbureau ofwel 
de gemeente, het Jongerenwerk Utrecht (JoU), de politie en het Openbaar Ministerie 
(OM). Hoewel deze van bovenaf opgelegde overheidsinterventie volgens de betrokkenen 
een andere, meer repressieve aanpak voorstaat, dan de meer preventieve benadering van 
de samenwerking, blijken de partijen ook hier nader tot elkaar te komen. Zo worden John 
Verheyen, de gebiedsmanager Veiligheid van wijkbureau Zuid, en Annemieke Vernooy, 
coördinator Vreedzame Wijk Hoograven, zelfs vaste deelnemers binnen het leerteam. Op 
deze manier is een soort van harmonie, zo niet collusie ofwel illusie van harmonie bereikt 
over de diversiteit aan ideeën die leven bij de betrokkenen.

De samenwerking is met recht een win-winsituatie voor alle partijen. Hoewel nieuwe aan-
hakers nieuwe ideeën met zich meebrengen, leidt het ook steeds tot spanningen. Zo is er 
onenigheid over de toegevoegde waarde van de nieuwe ideeën zoals bij de introductie van 
De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen. Tegelijkertijd is er openheid en ruimte 
om nieuwe partijen en nieuwe ideeën en methoden van werken in te lijven, ook daar waar 
grote aarzelingen of zelfs tegenzin bestaan. Zelfs als dat betekent dat men zich moet her-
positioneren en het aantal partijen en ideeën toeneemt.
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6.3.4 Vertrouwen door ontmoetingen
Vertrouwen is een moeilijk grijpbaar, maar een essentieel begrip in samenwerkingen. ‘De 
aanwezigheid van vertrouwen wordt door velen gezien als de sleutel tot het succes van samen-
werking’, aldus Schruijer & Vansina (2007: p.213). Zij geven aan dat als bij de start van 
een samenwerkingsproces het vertrouwen ontbreekt, de samenwerking vaak gedoemd is 
te mislukken. Kaats & Opheij (2008) komen in hun onderzoek naar de betekenisgeving 
van bestuurders in samenwerkingsverbanden tot een soortgelijke conclusie: ‘Maar er is ook 
een rode draad: in al deze overtuigingen over de relatie tussen partners is dat van het belang 
van een goede relatie (‘persoonlijke klik’) en vertrouwen. Als bestuurders het ergens over eens 
zijn, is het daarover. In alle gesprekken bleek dit een essentieel punt’ (p.201). Maar de kans 
is klein dat vertrouwen al meteen aanwezig is aan het begin van de samenwerking. De 
betrokkenen lopen risico doordat ze zich kwetsbaar moeten opstellen. ‘De intentie tot ver-
trouwen heeft betrekking op de bereidheid je afhankelijk te maken van de ander, ook al is er 
geen zekerheid over wat de ander werkelijk gaat doen. Je geeft je over, legt je lot in handen van 
de ander en neemt het risico voor lief ’, aldus Kaats & Opheij (2008: p.58). Voor een goede 
samenwerking dient er een zekere mate van vertrouwen tussen de betrokkenen te worden 
opgebouwd. Maar hoe?

Ontmoetingen en openheid
Voor een duurzame vertrouwensrelatie en daarmee een duurzaam samenwerkingsverband 
moeten de juiste condities gecreëerd worden (Schruijer, 2007; Schruijer & Vansina 2011). 
Elkaar regelmatig ontmoeten en het voeren van gesprekken, oftewel een betekenisvolle en 
open interactie en communicatie, zijn hierbij essentieel. ‘Dat is de essentie, zonder samen 
betekenis te geven komt geen daadwerkelijke samenwerking tot stand’, aldus Bremekamp e.a. 
(2010, p.6). 

Volgens Ter Haar (2014) krijgt samenwerking vorm en inhoud door face-to-face ontmoe-
tingen en komt samenwerking in en door gesprekken tot stand. Zij zegt, dat: ‘Door te 
focussen op wat zich ontvouwt in de gesprekken waarin op de situatie en de samenwerking 
gereflecteerd wordt, gloort het idee over wat er moet gebeuren (Weick, 1995; Scharmer, 2010)’ 
(Ter Haar, 2014: p.11). De afwezigheid van open communicatie daarentegen is een be-
langrijk obstakel dat het succes van interorganisationele relaties belemmert, aldus Schruij-
er (2007). En van Bueren e.a. (2003) zeggen hierover: ‘From this perspective, dealing with 
wicked problems is –to a large extent– a problem of interaction’, (p.194). Zonder openheid, 
interactie en samen betekenis te geven, komt geen succesvol samenwerkingsproces tot 
stand (Bremekamp e.a., 2010).

Literatuur over interorganisationele samenwerking gaat vrijwel altijd voorbij aan de eerste 
fase van ontmoetingen in de samenwerking. Zo zeggen Bremekamp e.a. (2010): ‘Wij be-
schrijven hierna de fasen in het samenwerkingsproces vanaf het moment dat potentiële partners 
serieus met elkaar in gesprek gaan. De ontmoeting tussen verschillende partners, en de aanlei-
ding voor de eerste gesprekken kunnen zeer divers zijn, en laten we hier buiten beschouwing’ 
(p.3).
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Reflectie 4: vertrouwen door ontmoetingen en interactie
In de casus is te zien dat de betrokkenen het gegroeid vertrouwen als een belangrijk resul-
taat van de samenwerking ervaren. Net als bij vele andere samenwerkingen zijn partijen 
in beginsel onbekenden van elkaar en moet het onderlinge vertrouwen nog worden op-
gebouwd. De samenwerking via het leerteam, waarbij partijen elkaar wekelijks, zo niet 
dagelijks treffen, dient als middel om dichter naar elkaar toe te groeien en zo langzaam 
maar zeker het vertrouwen op te bouwen. 

Het gegroeid vertrouwen in de samenwerking komt tot uiting doordat in het leerteam 
meer begrip ontstaat voor elkaars doelen, manieren van werken, posities, ideeën, keuzes 
en uiteindelijk ook door het gezamenlijk delen van inzichten en oplossingen. Hiervoor 
vonden structurele en intensieve ontmoetingen en gesprekken plaats tussen de betrokken. 
Dit leidde in de loop der tijd tot de nodige gezamenlijke betekenisgeving.

Resumé

In de theoretische reflectie op de complexe interorganisationele samenwerking zijn een 
viertal kenmerken (1. het hoger doel, 2. leiderschap, 3. conflicten en 4. vertrouwen) be-
handeld. Deze kenmerken die in de samenwerking vaak latent aanwezig zijn, maken van 
de samenwerking vooral een uitdaging en bepalen tegelijkertijd in sterke mate het succes 
of het falen ervan (Schruijer & Vansina, 2007; Kaats & Opheij, 2008; Van den Berg, 
2009; Schruijer, 2011; Schrujer & Vansina, 2011). 

Het eerste kenmerk van complexe samenwerking is het spanningsveld tussen enerzijds de 
altijd overheersende individuele belangen en anderzijds het hoger doel dat wordt nage-
streefd. Zo is in de samenwerking te zien dat de partijen geheel naar verwachting in eerste 
instantie door hun persoonlijke- en organisatiebelangen gedreven worden (zie kenmerk 3: 
persoonlijke overtuigingen). Tegelijkertijd streven zij een hoger doel na dat de individuele 
belangen overstijgt (zie kenmerk 6: verbindende visie). 

Het tweede kenmerk van complexe samenwerking is het leiderschap zonder positiemacht. 
Door het ontbreken van formeel benoemde leiders is in de samenwerking moeilijk te zeg-
gen wie echt de baas is. De samenwerking wordt eerder gekenmerkt door een speelveld 
waar iedereen de baas kan zijn, afhankelijk van wie er aan de onderhandelingstafel zit, en 
wellicht nog belangrijker, wie de ruimte krijgt vanuit zijn eigen organisatie om te (onder)
handelen (zie kenmerk 8: open regie en kenmerk 9: ruimte om te (onder)handelen). 

Het derde kenmerk is dat samenwerking en conflict bijna vanzelfsprekend hand in hand 
gaan. Toch is opmerkelijk dat conflicten of onoplosbare tegenstrijdigheden in de casus 
nauwelijks aan de orde zijn geweest. Wel brengen nieuwe aanhakers nieuwe ideeën met 
zich mee. Die leiden regelmatig tot spanningen maar blijken steeds weer overbrugbaar. 
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Het vierde en laatste kenmerk is het vertrouwen dat gecreërd wordt door ontmoetingen 
en gesprekken en dat tevens een belangrijke conditie is voor succesvolle samenwerking 
(Schruijer, 2007; Bremekamp e.a., 2010; Schruijer & Vansina 2011; Ter Haar, 2014). In 
de casus is gebleken dat het leerteam een belangrijk middel is geweest voor het creëren van 
het nodige vertrouwen en de open communicatie. Een interactief proces van structurele 
en intensieve ontmoetingen en gesprekken tussen alle betrokkenen binnen het leerteam 
heeft zonder meer bijgedragen aan het onderlinge vertrouwen.

6.4	 Conclusie	theoretische	reflectie

In de theoretische reflectie kwamen drie concepten vanuit verschillende perspectieven aan 
bod (zie de linkerkolom in tabel 6.2.). Vervolgens zijn deze concepten gebruikt als theore-
tische reflectie op de empirische data (zie de rechterkolom in tabel 6.2.).

Concepten Kenmerken Theoretische reflectie

Wicked aard van  
sociale problemen

1. Onbepaald
2. Onbegrensd
3. Onoplosbaar
4. Ambigu

De problemen in de casus zijn wicked 
van aard en dus onoplosbaar. Toch 
blijft de intentie om de problemen 
op te lossen voortbestaan. Het 
geloof in de beïnvloedbaarheid van 
ontwikkelingsvraagstukken van jongeren 
lijkt hierdoor nooit ver weg.

Netwerk als middel 
om problemen aan te 
pakken

1. Wederzijds afhankelijk
2. Grensoverschrijdend
3. Non-hiërarchisch
4. Interactief leerproces

Er is sprake van een netwerksamen-
werking dat als middel is gebruikt tegen 
de wicked problems. Hoewel er aan 
de oppervlakte tussen de betrokkenen 
een horizontale relatie lijkt te zijn, 
zorgt de betrokkenheid van de lokale 
overheid toch voor een zekere mate 
van beïnvloeding en sturing. Via 
het interactief leerproces binnen de 
leerteams krijgt het netwerk steeds 
meer handen en voeten.

Complexe 
interorganisationele 
samenwerking 
als uitdaging bij 
problemen

1. Hoger doel
2. Macht en leiderschap
3. Conflicten
4. Vertrouwen

Verschillende belangen komen samen 
in het hoger doel. Iedereen kan ‘de 
baas’ zijn. Geen grote conflicten, wel 
voortdurende spannningen door aan- en 
afhaken. Vertrouwen gecreëerd door 
ontmoetingen via het leerteam.

Tabel 6.2  Theoretische reflectie op de samenwerking

Het eerste onderdeel van de reflectie richt zich vanuit een meer inhoudelijk perspectief 
op de wicked aard van de problemen in de casus. Het laat zien dat de sociale problemen 
waar de betrokkenen in de samenwerking mee geconfronteerd worden, zoals overlast, 
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veiligheid, opvoeding en ontwikkeling, daadwerkelijk wicked problems zijn, die zich laten 
kenmerken door onbepaaldheid, onbegrensdheid, ambiguïteit en onoplosbaarheid. Rittel 
& Webber (1973) bedachten het concept wicked problems in een tijd waarin kritiek op 
de maakbaarheid van de samenleving hoogtij vierde. De oorspronkelijke bedenkers lijken 
met de woorden kwaadaardig en vicieus het oneindig of onoplosbaar karakter als een be-
langrijke, zo niet het belangrijkste kenmerk van wicked problems te willen benadrukken. 
Ondanks de ogenschijnlijke onoplosbaarheid van de problemen zien we in de casus dat 
door de openheid van de betrokkenen steeds meer nieuwe partijen met nieuwe ideeën 
zich aansluiten om handen en voeten te geven aan de samenwerking. Paradoxaal genoeg 
worden de problemen door de introductie van meer definities en inzichten meer complex 
en wicked, maar biedt het ook nieuwe perspectieven en mogelijkheden de problemen aan 
te pakken. Het weerhoudt partijen er in elk geval niet van om naar gemeenschappelijke 
oplossingen te zoeken. Niet het kwaadaardige karakter en daarmee de onoplosbaarheid 
(Rittel & Webber, 1973) maar vooral de complexiteit van de problemen (Grint, 2008) en 
de sterke wil van de betrokkenen om door samenwerking een bijdrage te willen leveren 
aan de ontwikkeling van jongeren, staat centraal. 

Een antwoord op de vraag of er sprake is van een wicked problem is met name van belang 
omdat doorgaans in de literatuur grensoverschrijdende samenwerking in de vorm van 
een netwerkstructuur als beste middel tegen de niet of moeilijk oplosbare wicked pro-
blems wordt gezien (Van Bueren e.a., 2003; Koppenjan & Klijn, 2004; Ferlie e.a., 2011; 
Noordegraaf e.a., 2011). Echter, in de literatuur over netwerksamenwerking wordt weinig 
stilgestaan bij de aard ofwel de inhoud van de problematiek. Het is vaak een gegeven waar 
gemakkelijk overheen wordt gestapt. Zo laat de casus zien dat de aard van de problemen 
uiteindelijk ook de structuur en het verdere verloop van het samenwerkingsproces bepaalt. 
Door gebruik te maken van het concept wicked problems is op uitgebreide wijze stil gestaan 
bij de inhoud van de problemen in de casus. Inhoud en proces zijn met elkaar verweven en 
verdienen beide zorgvuldige aandacht bij de aanpak van prolemen waar geen eenduidige 
oplossingen voor zijn. Daarom richt het tweede onderdeel van de reflectie zich vanuit 
institutioneel-organisatorisch perspectief op de vorm en structuur die de samenwerking 
heeft gekregen. 

Netwerken die in de literatuur als het meest effectieve middel tegen wicked problems wordt 
gezien, is ook in de casus prominent aanwezig. Zo heeft de samenwerking in de casus 
inderdaad geleid tot een netwerk waarin partijen weliswaar wederzijds afhankelijk zijn, 
maar zoals Schruijer & Vansina (2007) dat stellen ‘met behoud van relatieve autonomie’ 
(p. 204-205). Ook trekken de partijen zich niets aan van institutionele grenzen. De par-
tijen werken grensoverschrijdend om de problemen aan te pakken. Hoewel de partijen 
ogenschijnlijk gelijkwaardig zijn en zich non-hiërarchisch tot elkaar verhouden, laat de 
samenwerking een genuanceeerder beeld zien. Zo is het inbrengen van ideeën van Jan 
Vesters die als vertegenwoordiger van de overheid betrokken is bij de samenwerking een 
manier (van de overheid) om het netwerk te beïnvloeden. Het werken binnen het leerteam 
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zorgt ervoor dat partijen elkaar op structurele manier en lerenderwijs in een interactief 
proces blijven ontmoeten en spreken. Er is onderling intensief en op een georganiseerde 
wijze samengewerkt. Hieruit blijkt dat betrokkenen naast de inhoud ook aan de structuur 
en het proces zorgvuldige aandacht hebben besteedt. Volgens Geuijen (2011) is het huidig 
institutioneel landschap in Nederland ‘nog zoveel ingericht op individuele organisaties en zo 
weinig op netwerksamenwerking’ (p. 97). Uit de empirische bevindingen in de casus blijkt 
dit in zoverre het geval dat de individuele organisaties grotendeels hun formele autonomie 
hebben behouden. Toch laat de casus ook zien dat het netwerk een duidelijke en vergaan-
de vorm van een informele, lerende en zelfsturende interorganisationele samenwerking 
heeft omarmd. 

Het derde en laatste onderdeel van de theoretische reflectie richt zich op het interorga-
nisatorische van de samenwerking. Hierbij komen thema’s aan bod die vaak verscholen 
aanwezig zijn zoals belangen, macht, conflicten en vertrouwen. Echter deze thema’s be-
palen vaak wel het succes of het falen van de samenwerking (Schruijer & Vansina, 2007). 
Zoveel partijen, zoveel ideeën, zo luidt het adagium voor de samenwerking in de casus. 
Samenwerking over de grenzen heen is een grote uitdaging voor de betrokkenen en geen 
gemakkelijke opgave. De verschillende ideeën en belangen van de betrokkenen worden 
bij elkaar gebracht en werkbaar gemaakt door uit te gaan van een gezamenlijke probleem-
definitie en een verbindende visie. Vooral dit laatste punt is in de casus doorslaggevend 
geweest voor het slagen van de samenwerking. Mede daardoor groeide gaandeweg het 
vertrouwen tussen de deelnemers. Dreigende conflicten door interventies van buitenaf, 
zoals bij de introductie van De Vreedzame Wijk en de introductie van meer repressieve 
middelen vanuit de veiligheidsaanpak van de overheid, werden als thema’s in het netwerk 
opgenomen en werden gezien als opvattingen en als uitvoeringspraktijken waartoe men 
zich diende te verhouden in plaats van deze te bevechten.
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7 Conclusie 

In de conclusie van dit proefschrift geef ik antwoord op de centrale onderzoeksvraag van 
deze studie, die luidt als volgt:

• Wat is in de periode 2011 tot 2015 kenmerkend aan het samenwerkingsproces in de 
Utrechtse krachtwijk Hoograven met als werknaam leerteam Hoograven en wat zijn de 
opbrengsten en grenzen van deze samenwerking? 

Deze studie is wetenschappelijk relevant omdat het inzicht geeft in zowel inhoudelijke als 
procesmatige kenmerken van samenwerking die bij een beweging van onderop van belang 
zijn. Zo zijn in de empirisch-analytische beschrijving (zie hoofdstuk 5) elf kenmerken 
genoemd die de samenwerking in de casus typeren (zie de linkerkolom in tabel 7.1.). 
Vervolgens zijn in hoofdstuk 6 verschillende theoretische invalshoeken gebruikt als the-
oretische reflectie op de empirische data. Hierbij zijn verschillende concepten vanuit be-
stuurskundige, organisatiewetenschappelijke en pedagogische disciplines verbonden met 
de empirische bevindingen in het onderzoek. Omgekeerd is vanuit de empirie gezocht 
naar verbindingen met de theoretische inzichten. 

Hierna worden de elf kenmerken nog een keer tegen het licht van de theoretische inzich-
ten gehouden om te zien wat opvallend is aan deze kenmerken van samenwerking (zie de 
rechterkolom in tabel 7.1), die tevens van belang kunnen zijn voor samenwerkingen in 
vergelijkbare situaties (zie Pike 1967; Stake 1995, Yin 2009).

11 Kenmerken Opvallend in de casus na empirische en theoretische reflectie

1. Toeval 1. Toeval, een niet te onderschatten aspect in samenwerking.

2. Trekkers 2.  Het primaat van de samenwerking ligt in het algemeen bij 
personen en in het bijzonder bij de trekkers.

3. Persoonlijke 
overtuigingen

3. Trekkers hebben sterke persoonlijke overtuigingen over de 
kracht van verbinding en samenwerking.

4. Open houding 4. Openheid is een belangrijk kenmerk en voorwaarde voor 
succesvolle samenwerking.

5. Volgers en afhakers 5.  De openheid uit zich in de aanpak van wicked problems 
waarbij partijen voortdurend en vrijblijvend kunnen aan- en 
afhaken en nieuwe ideeën kunnen inbrengen.
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11 Kenmerken Opvallend in de casus na empirische en theoretische reflectie

6. Verbindende visie 6. Diversiteit aan individuele ideeën en belangen komen 
samen in de verbindende visie ofwel het hoger doel om het 
gezamenlijk op te nemen voor kinderen. Het hoger doel is 
hiermee even belangrijk, zo niet belangrijker, dan het strikt 
nastreven van het persoonlijke- en organisatiebelang.

7. Een aanpak van onderop 7. De kern van de samenwerking wordt gevomd door 
professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren 
werken op uitvoerend niveau.

8. Ruimte om te handelen 8. De betrokkenen in de samenwerking worden door hun eigen 
organisaties begrensd in hun (onder)handelingsruimte van 
onderop, maar nemen tegelijkertijd de ruimte, wat een 
belangrijke conditie is voor succesvolle interorganisationele 
samenwerking.

9. Open regie 9. Iedereen kan de baas zijn afhankelijk van de (roulerende) 
taken die men op zich neemt. 

10. Geld, (g)een issue 10. De overheid is en blijft door het inbrengen van ideeën en 
verstrekken van subsidiegelden sturend aanwezig in een 
ogenschijnlijk non-hiërachisch netwerk. 

11. Legitimiteit van bovenaf 11. Het in elkaar grijpen van ideeën van onderop en van bovenaf 
is een onderscheidend kenmerk van de samenwerking. 
Partijen zoeken en krijgen legitimiteit van bovenaf door 
gebruik te maken van beleidsmatige begrippen.

Tabel 7.1  Opvallende kenmerken van de samenwerking na emprische en theoretische reflectie

Toeval 
In de samenwerking valt op dat toeval een niet te onderschatten aspect is. De samen-
werking komt niet voort uit een vanuit instituties opgelegd, vooraf bepaald plan, maar 
is door toevallige ontmoetingen, gebeurtenissen en omstandigheden ontstaan (ken-
merk 1: toeval). Toevallige ontmoetingen tussen bijvoorbeeld Paul Verweel, de voorzitter 
van VV Hoograven, en Richard Bouma, presentiewerker bij wijkwelzijnsorganisatie Por-
tes, waarbij vanaf het eerste moment een persoonlijke klik en wederzijds vertrouwen is. 
Dit blijkt een belangrijk kenmerk in de onderhavige samenwerking. Uiteindelijk blijken 
de personen van het eerste uur uiteindelijk ook de trekkers die de samenwerking – ook in 
moeilijke situaties – overeind houden. Hoewel de literatuur voorbijgaat aan de allereerste 
contacten in een beginnende samenwerking (zie o.a. Bremekamp e.a., 2010) blijkt het in 
de casus een opvallende kenmerk voor het ontstaan, maar ook voor de voortgang van de 
samenwerking. 
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Trekkers en hun persoonlijke overtuigingen
De samenwerking valt of staat met de personen die de kar trekken. In hun onderzoek naar 
de rol van bestuurders in samenwerkingsverbanden komen Kaats & Opheij (2008) tot de 
conclusie dat de persoon achter de bestuurder doorslaggevend is in samenwerkingen. In 
de onderzochte samenwerking valt op dat de trekkers sterke persoonlijke overtuigingen 
hebben over de kracht van verbinding en samenwerking. Zij weten anderen met hun 
ideeën te inspireren en mensen aan zich te binden en onderling te verbinden, en zetten 
zich voor langere tijd voor de volle honderd procent om het organisatorische proces op 
gang te houden (kenmerk 2: trekkers en kenmerk 3: persoonlijke overtuigingen). Huygen 
e.a. (2012) noemen dit in hun onderzoek naar de condities voor zelforganisatie intrinsieke 
motivatie en de drive van initiatiefnemers en sleutelfiguren. Dit in tegenstelling tot het 
handelen dat veel meer gebaseerd is op extrinsieke motivatie ofwel motivatie van buitenaf 
(door beleid bijvoorbeeld). Uitermark (2014) komt in zijn onderzoek naar zelforganisaties 
tot de conclusie dat deze met name vorm krijgen door een hecht verbonden groep mensen 
die ervoor gaan en die hij de harde kern noemt. De casus laat het belang zien van zowel de 
inhoudelijke- als procesmatige drive en inzet van de trekkers (de sleutelfiguren, de harde 
kern).

Door openheid aan- en afhaken
In het netwerk valt de openheid op van de betrokkenen ten aanzien van nieuwe partijen 
en nieuwe ideeën (kenmerk 5: open houding). Hoewel het tijd en moeite kost en de no-
dige spanningen oplevert, laten de betrokkenen telkens weer nieuwe partijen met nieuwe 
ideeën toe. Bovendien staan de betrokkenen ook open voor de door overheidsinterventies 
ingebrachte begrippen en concepten als De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen. 
In de literatuur wordt de openheid van netwerksamenwerkingen vaak als succesfactor 
genoemd. Zo is volgens Bremekamp e.a. (2010) openheid nodig om oprechte interesse 
in elkaars belangen te ontwikkelen. De afwezigheid van open communicatie en naar bin-
nen gerichte, gesloten samenwerkingen zijn volgens Schruijer (2007) daarentegen een 
belangrijk obstakel die het succes van interorganisationele relaties belemmert. Openheid 
en pluriformiteit zijn volgens De Bruijn e.a. (2002) belangrijke kenmerken van de proces-
benadering die bij de aanpak van wicked problems de voorkeur hebben boven de inhoud. 
In de casus komt deze openheid en pluriformiteit met name tot uiting door het constant 
aan- en afhaken van personen (kenmerk 4: aan- en afhakers) en doordat er ruimte wordt 
gegeven aan nieuwe begrippen die (kunnen) helpen het probleem te definiëren en aan te 
pakken. Daarom is het belangrijk om in onderzoek niet alleen aandacht te schenken aan 
de trekkers of de harde kern en hun persoonlijke overtuigingen, maar ook aan de invloed 
van alle andere betrokkenen, die gaandeweg aan- en afhaken (kenmerk 4: volgers en afha-
kers). Binnen dit kader is kunnen aanhaken eveneens door Huygen e.a. (2012) opgemerkt 
als belangrijke conditie voor het slagen van een samenwerkingproces. Meer partijen in een 
samenwerking zorgen niet alleen voor draagvlak, maar brengen ook kennis en ervaring in.
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Verbindende visie
Opvallend is dat dat ondanks de individuele belangen (bestaande uit persoonlijke- en 
organisatiebelangen) van partijen de samenwerking zich ontwikkelt vanuit een hoger doel 
ofwel een verbindende visie (kenmerk 6: verbindende visie). In de literatuur komt dui-
delijk naar voren dat het behartigen van het eigen belang (en met name het persoonlijke 
belang) de belangrijkste drijfveer is voor partijen (Kaats & Opheij, 2008; Schruijer & 
Vansina, 2011; Mijlhoff, 2015). Echter, voor het welslagen van een samenwerking is het 
belangrijk dat partijen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en visie komen waarin iede-
re partij zijn eigen belangen herkent (Schruijer & Vansina, 2011). Volgens De Bruijn e.a. 
(2002) is netwerksamenwerking een voortdurend proces waarbij verschillende partijen de 
eigen probleemdefinities en waarden kunnen inbrengen om zo te komen tot wat zij nego-
tiated knowledge noemen. Deze dynamiek is in de onderzochte samenwerking duidelijk 
en sterk aanwezig. De diep gevoelde gemeenschappelijke ambitie en visie waarin het kind 
centraal staat, verbindt de verschillende partijen. Daarbij worden begrippen en concep-
ten zoals de presentiebenadering, de pedagogische civil society en de ouderbetrokkenheid 
gebruikt die het hoger doel dienen en een kader bieden waarin iedereen zijn eigen ideeën 
en belangen herkent.

(Onder)handelingsruimte van onderop
Opvallend is dat de betrokkenen die de samenwerking van onderop opstartten in hun (on-
der)handelingsruimte begrensd worden door de grenzen van de eigen organisaties, maar 
tegelijkertijd de ruimte nemen en krijgen (kenmerk 8: ruimte om te onderhandelen). 
Hoewel het primaat van de samenwerking bij personen en in het bijzonder bij trekkers 
ligt, betekent dit niet dat er geen structuren nodig zijn om de persoonlijke overtuigingen 
en gezamenlijke ambities te realiseren (Huygen e.a., 2012). Integendeel, volgens Kaats & 
Opheij (2008) is de betekenis van modellen en structuren dat ze de ruimte voor oplos-
singen kunnen vergroten (of verkleinen). Tegelijkertijd is volgens Huygen e.a. (2012) de 
ruimte waarbij niet alles vooraf is dichtgetimmerd een belangrijke conditie voor zelfor-
ganisaties. De samenwerking in de onderhavige casus kon gedijen omdat personen in 
de meeste gevallen handelingsruimte hadden of kregen. Zo nemen de betrokkenen in 
Hoograven de ruimte, maar tegelijkertijd beseffen zij dat de ruimte die zij krijgen uit-
sluitend wordt geboden binnen de mogelijkheden van de institutionele context waarin 
zij verkeren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ruime handelingsvrijheid die welzijnswerker 
Richard Bouma van zijn leidinggevenden krijgt en de beperkte ruimte die brede school 
coördinator Rob Peters van de schooldirecteuren krijgt om te (onder)handelen. Ook Paul 
Verweel, de voorzitter van VV Hoograven, krijgt alle vrijheid van zijn vereniging om de 
ruimte te benutten zolang hij de belangen van de vereniging dient.

Iedereen is de baas
Het valt op dat iedereen in de samenwerking de baas kan zijn afhankelijk van de (roule-
rende) taken die men op zich neemt. Wat in de literatuur collaborative leadership wordt 
genoemd, uit zich in de casus door het rouleren van leidinggevende rollen en taken zoals 
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het voorzitterschap en het ambassadeurschap van het leerteam (kenmerk 9: open regie). 
Volgens Schruijer (2011) kan in dit soort samenwerkingsverbanden iedereen op elk mo-
ment de baas zijn en is het niet per se bijvoorbeeld de overheid die de lead organization is. 
Leiderschap wordt gevormd rond de tafel (Schruijer, 2011). In de casus is er eveneens geen 
formele vooraf bepaalde regisserende of leidinggevende persoon. De rol van regie en daar-
mee de vraag wie de leiding heeft in de samenwerking, ligt open (kenmer’k 9: open regie). 
Deze openheid met betrekking tot de leiderschapsrol zorgt ervoor dat leiderschap (en de 
macht) in de samenwerking aan constante verandering onderhevig is (Uitermark, 2014). 
Bovendien willen de betrokkenen zich laten sturen door bepaalde doelen of een gemeen-
schappelijke visie (kenmerk 6: verbindende visie). Hoewel de overheid een gelijkwaardige 
partner is in de samenwerking, geeft zij met name door het inbrengen van eigen ideeën en 
financiële middelen (waar de partijen afhankelijk van zijn) sturing aan het ogenschijnlijk 
non-hiërachische samenwerkingsnetwerk van de casus.

Van onderop en van bovenaf
Opvallend is de wijze waarop het van onderop ontstane initiatief van de betrokkenen 
(kenmerk 7) en de van bovenaf opgelegde nationale en vooral gemeentelijke beleidscon-
cepten (zoals het Vernieuwend Welzijn, De Vreedzame Wijk en de Aanpak Jeugdgroepen) 
in elkaar grijpen. De casus toont dat voor een succesvolle samenwerking tussen profes-
sionals en vrijwilligers, de betrokkenen de externe legitimering van hun ideeën en hun 
handelen nodig hebben en hier ook actief naar zoeken. Paradoxaal genoeg leidt dat er ook 
toe dat men zich gedwongen voelt zich te verhouden tot de manier waarop organisaties 
(zoals de gemeente) het probleem van bovenaf definieren.

Ondanks een terugtredende overheid die alle ruimte biedt voor een aanpak van onderop, 
is volgens Uitermark (2014) de vrijheid en ruimte voor initiatief van onderop een fictie. 
Met andere woorden: de overheid is en blijft sturend aanwezig. In de casus zien we inder-
daad dat de overheid mede sturend aanwezig is door de aanpak van onderop te stimuleren 
en door middelen beschikbaar te stellen. 

Om de oplossing van problemen louter te zoeken in een aanpak van onderop heeft ook 
zijn valkuilen. Het blijkt bijvoorbeeld dat de eigen regels en procedures, maar ook de 
gebrekkige middelen (geld, mankracht) van de individuele organisaties de gemeenschap-
pelijke ambitie om over grenzen heen samen te werken in de weg zitten. Toch blijft het 
opvallend dat ondanks het feit dat de personen in de casus rekening moeten houden met 
beleid van bovenaf, ze voldoende ruimte hebben om hun eigen ideeën en manieren van 
werken van onderop vorm te geven.
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Tot slot

De slotbeschouwing gebruik ik om vanuit de bevindingen van mijn onderzoek en vanuit 
mijn persoonlijke betrokkenheid voor de laatste keer te reflecteren op het vraagstuk van 
verbinding en samenwerking.

Samen met de betrokkenen in de casus heb ik een poging gedaan om de verschillende 
werelden waarin kinderen en jongeren zich bevinden dichter bij elkaar te brengen. Vol 
ambitie en met goede intenties hebben we ons ingezet voor de samenwerking via het 
leerteam. Voor de betrokkenen en voor mij was dit het belangrijkste uitgangspunt om te 
komen tot een postieve ontwikkeling van de Hoogravense kinderen. Anders dan in mijn 
jeugd is het opvallend dat de verschillende partijen een verregaande rol en verantwoorde-
lijheid willen nemen ten behoeve van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Door 
deze samenwerking tussen vrijwilligers en professionals stonden de ouders en de kinderen 
er niet alleen voor. Zo heeft bijvoorbeeld de voetbalvereniging als belangrijke aanjager 
gefungeerd om de verschillende werelden te verbinden. De moskee, voorheen een vreemde 
bekende, toonde ondanks de praktische bezwaren toch betrokkenheid. Hetzelfde geldt 
voor de scholen, die door de betrokkenen weliswaar als een zwakke schakel werd gezien, 
maar die toch aanwezig en betrokken was. 

De samenwerking kent enkele duidelijke opbrengsten: zo zijn de spreekwoordelijke gren-
zen tussen alle betrokken organisaties doorbroken, zijn de lijnen tussen professionals en 
vrijwilligers in de wijk korter geworden, vertrouwt men elkaar meer en heeft men kinderen 
aan zich weten te binden. Ook is er in de beleving van de betrokkenen een sterke toename 
van de ouderbetrokkenheid en zijn er stageplekken geboden aan individuele jongeren die 
zo een toekomstperspectief kregen. Zes jaar na de eerste ontmoetingen en gesprekken in 
de wijk is het leerteam nog steeds actief. Weliswaar verandert de vorm continue en sluiten 
nieuwe deelnemers bij de kerngroep aan en vallen anderen af, toch blijft het een levens-
vatbaar samenwerkingsproces.

Net als de betrokkenen geloof ik na deze studie in de kracht van verbinding en samen-
werking. Wel ben ik er gedurende het onderzoek bewuster van geworden dat samenwer-
king bij wicked problems, zoals sommige auteurs dat beschrijven, een duivelse bezigheid 
kan zijn. Zo lijkt het probleem van overlast en gevoel van onveiligheid niet te verminde-
ren. Ondanks de samenwerking ontglippen sommige kinderen toch aan de instituties en 
glijden zij zonder opleiding weg in de wereld van de criminaliteit. Ook de sociaalecono-
mische omstandigheden en (on)mogelijkheden van de ouders blijven een obstakel om 
kinderen betere kansen te bieden. 
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Het onderzoek heeft mij doen inzien dat samenwerking tussen ouders/gezin, school, voet-
balvereniging, welzijnswerk, moskee en alle andere mogelijke wijk- en buurtorganisaties 
ook bij wicked problems kansen biedt. Ook al lijken de problemen naar hun aard onoplos-
baar, opgeven is geen optie en samenwerking leidt vrijwel altijd tot meer verbinding van 
de verschillende werelden waarin kinderen leven. De studie laat zien dat samenwerking, 
ondanks alle beperkingen, een bijdrage levert aan de ondersteuning van kinderen. Deze 
ondersteuning die mijn beste vriend Justin jaren geleden wellicht een ander toekomstper-
spectief had kunnen bieden. De kracht in deze samenwerking is dat men werkt vanuit een 
gezamenlijke visie aan de ontwikkeling van het kind. Samenwerking vanuit die visie is en 
blijft een uitdaging. 
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Summary

This study reports on bottom-up organizing. It shows the processes and contents of inter-
organizational collaboration between professionals and volunteers working with vulnerable  
youth in Hoograven, a so-called disadvantaged neigbourhood (in Dutch: krachtwijken) in 
Utrecht city. 

Partnership. Most children grow up in an environment surrounded by different instituti-
ons, such as family, school, friends and community organizations, which are more or less 
connected. The local neighbourhood football club (VV Hoograven) in this research initia ted 
a partnership with other local community organizations (elementary schools, social work, 
youth work, mosque, etc.). Together the volunteers and professionals (football coaches,  
youth- and community workers) of these organizations strongly believe in the added value 
of collaborating across institutional and organizational boundaries and aim to connect 
the different worlds in which children grow up. ‘If we don’t keep an eye on the youth, they 
will slip away from us’, is an often used statement by the participants in Hoograven. This 
reflects their idea for a more integrated approach towards youth development. The partici-
pants believe that enhancing partnership between local community organizations working 
with vulnerable youth will stimulate their development with possible spill-over effects on 
the whole community.

(Policy) context. The partnership in this research takes place in a krachtwijk, which accor-
ding to central and local government reports show that social and economical problems 
(poverty, unemployment, antisocial behaviour of youth, crime etc.) of the inhabitants are 
relatively higher compared to inhabitants in other areas of the city (VROM, 2007; Ge-
meente Utrecht 2008; Nicis, 2008). Also, during the course of this research the partner-
ship evolved into a pilot project of the municipality of Utrecht. City officials claimed this 
project as a good example of de participatiesamenleving mantra, which is an equivalent to 
the Big Society mantra in the UK, supporting decentralization, localism and partnerships. 
This state ideology stands for a public policy transition in which central government 
withdraws and expects local governments to take on more tasks and responsibilities in the 
social welfare domain. Local governments, in turn, seeking their new role in the transi-
tion, choose to collaborate more with civil society partners, as is the case in the underlying 
partnership working.

Research Purpose. In literature on organizing there is a tendency to see policy imple-
mented top-down as the wrong way and bottom-up organizing as the right way to ap-
proach problems in society (WRR, 2005; Hoenderkamp, 2008). For example, Huygen 
et al. (2012) see intrinsic motivation and the drive of key figures, unlike extrinsic moti-
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vation (for example by government policy) as an important condition for successful self-
organizing communities. This research aims to provide insights into the characteristics of 
interorganizational collaboration between professionals and volunteers of a neighborhood 
football club, elementary schools, youth- and community work and a local mosque. From 
a scientific point of view this research adds to our understanding on the processes and 
contents of bottom-up organizing and interorganizational collaboration. From a policy 
and practical point of view the findings of this research could be used for more successful 
community (sport-based) social policy interventions by (local) governments.

Design/methodology. A single case study research design is used to get an in-depth un-
derstanding on the processes and contents of interorganizational collaboration. An insi-
der’s perspective is taken to describe the beliefs, perceptions and attitudes of practitioners 
(policy advisors, executives, professionals and volunteers) on partnership working between 
public and civil society (private) organizations. 

Findings. A remarkable characteristic of interorganizational collaboration is the role of 
certain key figures (in Dutch: trekkers) and their personal view and commitment to part-
nership working for youth development. The partnership also featured an open attitude 
towards newcomers with new ideas on problem definitions and solutions. The partnership 
working in this case study lead to breaking institutional and organizational barriers. Their 
believe in the added value of partnership working for the children created a strong bond 
between the participants. However, the research also shows that working across organi-
zational boundaries can lead to a mixture of organizational difficulties such as unifying a 
strong diversity of stakeholders and the constant call for visio nary leadership. Boundaries 
arose such as missing links, meaning groups like parents or organizations such as schools 
and the mosque not participating fully and therefore being missed as an important partner 
in the network model. Finally, even though the partnership started in a bottom-up mat-
ter, it showed that support of managers, directors, and local government (top-down) is an 
important condition for a sustainable project.
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Bijlage I: methodologische 
verantwoording

In dit hoofdstuk belicht ik de methodologische verantwoording van mijn onderzoek. Ik 
laat ten eerste zien waarom er voor een single case study ofwel enkelvoudige gevalsstudie is 
gekozen als onderzoeksvorm voor de bestudering van de samenwerking. Ten tweede ga ik 
in op de misverstanden die er zijn over de generaliseerbaarheid van een single case study en 
daarmee de geldigheid ofwel bruikbaarheid van de casus leerteam Hoograven voor andere, 
vergelijkbare situaties. Ten derde laat ik zien hoe, met het oog op de kwaliteit van de verza-
melde data, de zogenaamde methoden- en bronnentriangulatie is toegepast. Hierbij licht 
ik het gebruik van verschillende methoden als diepte-interview, participerende observatie 
en het gebruik van schriftelijke bronnen zoveel mogelijk toe. Ten vierde maak ik expliciet 
welke stappen en procedures er zijn gevolgd bij het analyseren van de verzamelde ruwe 
data en het gebruik van literatuur. Ik bespreek op welke manier het coderen van de voor-
namelijk kwalitatieve data plaatsvond en hoe en wanneer in deze studie gebruik is gemaakt 
van schriftelijke bronnen. Ten vijfde bespreek ik mijn positie als insider in het onderzoeks-
veld en daarmee de keuze voor het onderzoeksperspectief. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een reflectie op de methodologische aspecten die verband houden met mijn rol als 
onderzoeker en outsider en tevens als trekker en insider in de samenwerking. De sterke en 
minder sterke kanten van deze dubbele rol worden besproken. Daarbij zal ik onder meer 
ingaan op hoe ik ben omgegaan met enerzijds het spanningsveld tussen betrokkenheid en 
anderzijds het bewaren en bewaken van afstand. 

1.1 Onderzoeksvorm: de keuze voor de (single) case study

Als onderzoeksvorm is binnen dit onderzoek gekozen voor de single case study, dat wil zeg-
gen de bestudering van een complex sociaal verschijnsel in een specifieke in tijd en ruimte 
begrensde case ofwel casus (Hutjes & Van Buren, 1992; Verschuren & Doorewaard, 2003; 
Yin, 2009). De uiteindelijke keuze voor één (zoals bij een single case study) of enkele 
(zoals bij een multiple case study) specifieke gevallen/casussen, wordt bepaald door in tijd 
en locatie/ruimte begrensde situatie(s), actor(en), object(en) of handeling(en)/proces(sen) 
(Hutjes & Van Buren, 1992). De keuzes die hierbij gemaakt worden helpen de onderzoe-
ker bij het afbakenen van de casus en bepalen uiteindelijk de probleemstelling en doel- en 
vraagstelling van het onderzoek (Hutjes & Van Buren, 1992; Flyvjberg, 2006; Yin 2009). 
De vraag die bij de keuze van de casus vaak opdoemt, is of het onderzoek gericht is op een 
specifiek (relatief kleine) groep personen of dat het gaat om een specifieke locatie zoals 
een wijk, buurt of organisatie (Hutjes & Van Buren, 1992; Yin, 2009). De onderzochte 
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casus richt zich op organisaties en hun professionals en vrijwilligers die samenwerken in de 
Utrechtse wijk Hoograven in de periode 2011-2015 (zie tabel 1: de betrokkenen/actoren). 

Naam Functie Organisatie

1. Richard Bouma Speeltuinwerker Stichting Portes

2. Mark Verhoef Teammanager Stichting Portes

3. Mohammed Benhaddou Oudercoach Stichting Portes

4. Mariëlle van der Grift Speeltuinwerkster meisjes Stichting Portes

5. Petra van den Hurk Speeltuinwerkster meisjes Stichting Portes

6. Mustafa Alay Beweegmakelaar Stichting Portes

7. Martha van Ettikhoven Outreachende hulpverlener Stichting Portes

8. Reijco Roseboom Jongerenwerker JoU

9. Rob Peters Brede school coördinator Brede School Hoograven

10. Aart-Jan Voogt Assistent wijkmanager Wijkbureau Zuid

11. Tanja Heijkamp Gebiedsmanager Veiligheid Wijkbureau Zuid

12. John Verheyen Gebiedsmanager Veiligheid Wijkbureau Zuid

13. Rik de Kogel Beleidsmedewerker Gemeente Utrecht

14. Jan Vesters Beleidsmedewerker Gemeente Utrecht

15. El Idrissi Belaïd Bestuurslid/vrijwilliger Moskee Essalaam

16. Annemieke Vernooy Coördinator Vreedzame Wijk CED/Eduniek

17. Marlies Wolterbeek Voetbaltrainster/onderzoeker VV Hoograven/HU

18. Sabah Chalhi Voetbaltrainster/onderzoeker VV Hoograven/UU

19. Paul Verweel Voorzitter/onderzoeker VV Hoograven/UU

20. Ali Karataş Verenigingsondersteuner/onderzoeker VV Hoograven/UU

Tabel 1  De betrokkenen/actoren

De keuze voor een bepaalde casus heeft doorgaans praktische en inhoudelijke redenen. Zo 
is een essentiële praktische voorwaarde voor de uitvoering van een goede case study, het 
verkrijgen van toegang tot het veld (Hutjes & Van Buren, 1992). Het is doorgaans een 
uitdaging om ergens binnen te komen en daarmee toegang te krijgen tot de benodigde 
(kwalitatieve) data voor het onderzoek. Er moeten in eerste instantie contacten worden 
gelegd en relaties worden opgebouwd en onderhouden. Het vertrouwen van de betrok-
kenen moet worden gewonnen. Meer vertrouwen betekent betere toegang tot de kennis en 
informatie van de betrokkenen. Zo moet volgens Spaaij & Geilenkirchen (2011) sprake 
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zijn van een vertrouwensrelatie tussen onderzoeker en betrokkenen. Zij zeggen in hun on-
derzoek naar voetbalfans hierover: ‘It was only after establishing rapport with group members 
that observations became more genuinely participatory’ (p. 636).

De praktische reden voor de keuze van Hoograven heeft te maken met het verkrijgen van 
toegang tot het veld. Bij de start van het onderzoek in september 2010 zijn mijn promotor 
Paul Verweel en ik al goed ingebed in het onderzoeksveld. Paul is sinds 2007 voorzitter 
van VV Hoograven. Ik ben sinds de zomer van 2010 verenigingsondersteuner van de 
voetbalclub in de gelijknamige wijk. Door onze betrokkenheid bij VV Hoograven en het 
hierdoor opgebouwde persoonlijke en professionele netwerk in de wijk is het nooit een 
struikelblok geweest om toegang te verkrijgen tot het veld, het vertrouwen te winnen van 
de betrokkenen en hen bereid te vinden om mee te werken aan het onderzoek. Sterker 
nog, er ontstond hierdoor een unieke kans alle bestaande organisaties en hun vertegen-
woordigers te volgen in hun ambitie samen te werken voor de kinderen en jongeren in 
de wijk. Hierdoor was een snelle toegang tot en kennis van relevante bronnen mogelijk.

Strategische keuze
De strategische ofwel inhoudelijke keuze voor de casus leerteam Hoograven ligt in het 
feit dat Hoograven de vijfde Utrechtse krachtwijk is. Hiermee kunnen de resultaten, maar 
ook de opgedane kennis als vergelijking dienen voor samenwerkingen in een van de veer-
tig andere Nederlandse krachtwijken. Bovendien is de samenwerking door de gemeente 
Utrecht geclaimd als een pilotproject in het kader van haar nieuwe beleidsprogramma Ver-
nieuwend Welzijn dat in navolging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) 
tot stand is gekomen. Sterker nog, een van de betrokken beleidsmedewerkers in de samen-
werking, die tevens projectleider Vernieuwend Welzijn is bij de gemeente Utrecht, noemt 
het leerteam zelfs ‘Vernieuwend Welzijn avant la lettre’. Het project komt van buiten de 
gemeente, omdat het geïnitieerd is door een civil society organisatie (VV Hoograven) en er 
zijn meerdere professionele wijkorganisaties, waaronder wijkwelzijnsorganisatie Stichting 
Portes, betrokken bij de samenwerking. Hiermee is het in lijn met de opvatting van de 
gemeente die vindt dat bij de invulling van het nieuwe beleidsconcept het initiatief moet 
liggen in de samenleving. Binnen het pilotproject kan de gemeente Utrecht leren hoe zij 
haar nieuwe rol van regisseur en facilitator vormgeeft.

1.2 Misverstanden over case study 

‘One cannot generalize on the basis of an individual case; therefore, the case study cannot 
contribute to scientific knowledge’, (Flyvjberg, 2006, p.221) Flyvjberg snijdt hier een be-
kend kritiekpunt op case study onderzoek aan, namelijk dat kennis over een case niet zou 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Volgens Flyvjberg is dit 
een wijdverbreid misverstand. Bij een case study wordt gestreefd naar een dieptestudie van 
complexe verbanden op basis van een klein aantal onderzoekseenheden. Kenmerkend aan 
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een case study is dat deze zich goed leent om diepgaand inzicht te verwerven in respectie-
velijk één of enkele situaties, in plaats van inzicht in de breedte met een groot aantal on-
derzoekseenheden zoals bij een survey doorgaans het geval is (Verschuren & Doorewaard 
2003). De focus ligt dus op een relatief klein aantal onderzoekseenheden bestaande uit 
individuen, groepen, organisaties, buurten, wijken, instituten, of andere sociale eenheden. 
Dit aantal kan variëren van één zoals bij een single case study tot hooguit enkele tientallen 
zoals bij een multiple case study. Een gevolg van het werken met kleine aantallen is dat het 
niet mogelijk is om een kwantitatieve analyse te doen van de resultaten. Hierdoor zou de 
externe validiteit van de onderzoeksresultaten onder druk komen te staan. 

De gedachte dat een case study geen generaliseerbare kennis kan produceren, komt ook 
naar voren in het werk van Lenssen (2011) die zegt dat: ‘Casestudies geven onder meer 
weinig grond voor generalisaties en vragen langdurig en intensief onderzoek’ (2011, p. 143). 
Ook in het werk van Verschuren & Doorewaard (2003) zien we een vergelijkbare gedachte 
terug: ‘Kiest u voor breedte dan betekent dit een grootschalige aanpak die generalisering van 
de resultaten mogelijk maakt maar die beperkingen oplegt aan de diepgang, detaillering en de 
hechtheid van onderbouwing van de resultaten. Kiest u voor diepgang dan stuurt dit aan op 
een kleinschaliger aanpak waarbij u weliswaar tot minder generaliseerbare kennis komt, maar 
die u wel in staat stelt tot diepgang, detaillering, complexiteit en een sterke onderbouwing met 
een minimum aan onzekerheid’ (p. 148). Hutjes en Van Buren (1992), Stake (1996) en 
Flyvjberg (2006) zijn echter van mening dat een case study wel degelijk kan bijdragen aan 
de ontwikkeling van generieke kennis. Zo zegt Stake (1995) dat generalisatie mogelijk is 
vanuit een case study. ‘This use of case study is to understand something else’ (Stake, 1995, 
p. 3) of ‘In intrinsic case study, researchers do not avoid generalization – they cannot. Certainly 
they generalize to happenings of their cases at times yet to come in other situations’ (Stake, 
1998, p. 439). Hutjes en Van Buren (1992) zijn wat voorzichtiger. ‘Het zou misleidend 
zijn te stellen dat dergelijke gevalsstudies geen enkele generaliseringspretentie zouden hebben, 
maar die pretentie beperkt zich vooral tot de illustratieve werking die kan uitgaan van een 
uitgebreide beschrijving van bepaalde groepen, samenlevingen of culturen’ (p.25). Flyvjberg 
(2006) is minder voorzichtig. Volgens hem is het zelfs een misverstand om te denken dat 
de case study geen wetenschappelijke kennis via generalisatie kan produceren. Hij zegt, 
dat: ‘One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may be central 
to scientific development via generalization as supplement or alternative to other methods. But 
formal generalization is overvalued as a source of scientific development, whereas ‘the force of 
example’ is underestimated’ (p. 228). 

De kracht van een case study is dat het in de eerste plaats ‘context-dependent knowledge’ 
genereert (Flyvjberg, 2006: p. 221). Op deze manier is de case study het tegenovergestelde 
van de survey, die minder rekening houdt met de context. Bovendien streeft de onderzoe-
ker met een case study volgens Yin (2009) niet naar de statistische generaliseerbaarheid, 
maar naar de analytische of theoretische generaliseerbaarheid van de onderzoeksresulta-
ten. Met andere woorden: niet het doen van uitspraken over alle gevallen staat centraal, 
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maar de generaliseerbaarheid naar een bepaalde theorie/conceptueel model dat gebruikt 
kan worden in soortgelijke andere gevallen. In de woorden van Yin (2009): ‘Survey research 
relies on statistical generalization, whereas case studies (as with experiments) rely on analytical 
generalizations. In analytical generalization, the investigator is striving to generalize a particu-
lar set of results to some broader theory’ (Yin, 2009: p.43). Ook Hutjes & Van Buren (1992) 
zijn het erover eens dat statistische overwegingen meestal slechts een beperkte rol spelen 
bij een gevalsstudie of case study. ‘Externe validiteit in een gevalsstudie is primair gebaseerd 
op argumenten met betrekking tot de ‘analogie’ van verschillende situaties en niet op statistische 
redeneringen’ (p.64).

Al met al ligt de waarde van een case study vooral in de herkenbaarheid en overdraagbaar-
heid van een specifiek geval voor andere vergelijkbare cases ofwel contexten. Dat vindt 
ook Boeije, die zegt: ‘Naast inhoudelijke generalisatie kan generalisatie plaatsvinden op basis 
van vergelijkbaarheid of analogie’ (2009, p. 280). In deze studie wordt dan ook aangesloten 
bij de volgende specifieke opvatting van Flyvjberg (2006) die zegt dat: ‘Generalizability of 
case studies can be increased by the strategic selection of cases’ (p. 229) of ‘A critical case can 
be defined as having strategic importance in relation to the general problem’ (Flyvjberg, 2006: 
p. 229).

De in dit onderzoek besproken casus over het leerteam Hoograven zou mogelijk ook 
een voorbeeld kunnen zijn voor samenwerkingsverbanden die in andere krachtwijken in 
Utrecht, maar ook in soortgelijke wijken in andere steden worden opgestart. Zo zijn er in 
deze studie elf kenmerken benoemd als antwoord op de uitdaging van een netwerksamen-
werking, die een bredere betekenis zouden kunnen hebben voor andere vergelijkbare con-
texten.

1.3 Methoden- en bronnentriangulatie voor dataverzameling

Verschillende kwalitatieve, maar ook kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen worden 
gebruikt om één praktijkgeval te bestuderen. Hoewel kwantitatieve methoden van onder-
zoek bij een case study niet zijn uitgesloten, gebruiken onderzoekers meestal kwalitatieve 
onderzoeksmethoden zoals de participerende observatie, interviews en de documentenstu-
die (Hutjes & Van Buren, 1992; Verschuren & Doorewaard, 2003). ‘Niet de kwantitatieve, 
maar de kwalitatieve data zijn dan ook in de strategie van de gevalsstudie meestal overheer-
send’, aldus Hutjes & Van Buren (1992, p.77). Belangrijk bij de keuze van de onderzoeks-
methoden is het bereiken van de betrokkenen in het onderzoeksveld waardoor het verhaal 
vanuit hun perspectief verteld kan worden. In de woorden van Boeije (2010): ‘The research 
questions are studied through flexible methods enabling contact with the people involved to an 
extent that is necessary to grasp what is going on in the field’ (p.11) of zoals Matthews (2005) 
dat stelt: ‘Collecting good data requires that the researcher successfully elicit information that 
makes it possible to see the world through the informant’s eyes’ (p.800). Tevens verhoogt trian-
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gulatie de kwaliteit (lees: validiteit en betrouwbaarheid) van de data en kan het onzeker-
heden over de volledigheid van de beschrijving van een praktijkgeval wegnemen. Door 
het gebruik van meerdere dataverzamelingmethoden krijgt men een diepgaander inzicht 
in de case (Verschuren & Doorenwaard, 2003: p. 169-170). ‘En daarmee hebben we nog 
eens het centrale principe geformuleerd waaraan de dataverzameling in een gevalsstudie moet 
voldoen, namelijk een getrianguleerde toepassing van de waarnemingstechnieken die de meeste 
kans bieden op het verkrijgen van valide en betrouwbare data’, aldus Hutjes & Van Buren 
(1992, p.78). 

In dit onderzoek is triangulatie toegepast voor het verzamelen van de data. Hiervoor zijn 
een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden – zoals het topicgestuurde diepte-
interview, observatie, participatie, historische reconstructie en de documentenstudie – en 
bronnen gebruikt. Hierna worden deze onderzoeksmethoden en bronnen besproken. Ver-
volgens excpliciteer en reflecteer ik hoe de methoden en bronnen zijn gebruikt voor de 
dataverzameling in dit onderzoek.

Topicgestuurde diepte-interviews
Een interview als onderzoeksmethode geeft een onderzoeker toegang tot de ervaringen, 
meningen, attitudes en waarden van de geïnterviewde en heeft als voordeel ‘its flexibility 
in allowing research topics to be approached in a variety of ways’ (Byrne, 2010: p.182). De 
vragen in een diepte-interview kunnen zowel topicgestuurd als open vragen bevatten. 
Volgens Matthews (2005) is het streven van een interviewer niet alleen om antwoorden te 
krijgen op specifieke vragen, maar om ervoor te zorgen dat de geïnterviewde iets in zijn 
eigen woorden vertelt. De geïnterviewden worden dan als informanten gezien. Hij zegt 
hierover: ‘Words are not put into people’s mouths, as is the case with fixed-choice questions. 
Instead, the research subjects are treated as informants; the researcher’s goal in an interview is 
to see a slice of the social world from the informant’s perspective’ (Matthews, 2005: p.800). 
Maar het interview als onderzoeksmethode heeft volgens Lindlof (1995) ook het nadeel, 
namelijk dat: ‘The individual interview cannot capture very well the dynamic process of na-
tural group interaction or collective interpretation’ (p.174). 

Voor dit onderzoek zijn in twee ronden van acht in totaal zestien topicgestuurde diepte-
interviews afgenomen met betrokkenen vanuit verschillende organisaties die werkzaam 
zijn op zowel uitvoerend als op bestuurlijk niveau. Hoewel er gewerkt is met een topiclijst 
en hierdoor van tevoren vragen en topics zijn bedacht, is toch geprobeerd de geïnter-
viewden zo open mogelijk te benaderen en hen zoveel mogelijk aan het woord te laten. 
Door de open vraagstelling was er ook veel ruimte voor doorvragen. Er is geluisterd naar 
de verhalen en de ervaringen van de betrokken personen in de samenwerking en naar de 
betekenissen die zij eraan geven. Op deze manier is er een stem gegeven aan betrokkenen. 
Ook zijn er drie interviews afgenomen met betrokkenen die niet direct aan de samenwer-
king hebben deelgenomen (Yin, 2009). Hiervan zijn twee interviews afgenomen met de 
oprichters van VV Hoograven en een interview is afgenomen met een medewerker van de 
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Vereniging Sport Utrecht (VSU). Alle drie de interviews werden afgenomen om inzicht te 
krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de voetbalclub.

In de eerste interviewronde is gevraagd naar het tot stand komen van, en de verwachtin-
gen over de samenwerking (zie bijlage I). Het interview is gestructureerd op basis van de 
volgende topics: eigen organisatie, sport in de wijk, samenwerking (voorheen), samen-
werking (ontstaan), samenwerking (management), partners en regie. In de tweede in-
terviewronde is aan betrokkenen gevraagd te reflecteren op de afgelopen drie jaar van 
de samenwerking. Ook is gevraagd naar de ervaringen van de betrokkenen bij bepaalde 
gebeurtenissen en naar de incidenten die zich hebben voorgedaan in de leerteams of daar-
voor, zoals bij het incident met de brief van wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht 
over De Aanpak Jeugdgroepen of de intrede van De Vreedzame Wijk in de samenwerking. 
Het interview is gestructureerd op basis van de volgende topics: probleemdefinitie, reflec-
tie samenwerking (wat gaat goed? wat gaat minder goed? wat kan beter?), betrokken orga-
nisaties, crticical incidents, methodologische vragen en afsluiting. De interviews duurden 
anderhalf tot tweeënhalf uur en zijn allemaal letterlijk uitgeschreven.

Observatie, participatie en actie
De participerende observatie is in tegenstelling tot het interview als methode zeer geschikt 
om het menselijk gedrag te bestuderen op basis van eigen observaties en waarnemingen. 
‘De specifieke kracht van zo’n veldobservatie ten opzichte van de documentenstudie en het 
interview is uiteraard gelegen in het directe karakter ervan, zonder de tussenkomst van een 
ondervraagde of de beschrijving in een document. De onderzoeker krijgt zo de kans om zelf 
dingen te zien en te horen, en – vooral bij een participerende observatie – ook zelf te ervaren, 
die hem anders niet, ofwel binnen een door hem niet- of verkeerd begrepen context, selectief 
of zelfs vertekend zouden kunnen worden overgebracht’ (Hutjes & Van Buren, 1992: p.90). 
Wat mensen zeggen en doen, vindt volgens Matthews (2005) plaats binnen een bepaalde 
sociale context. Hij zegt dat: ‘Accurate interpretation of behavior and words requires know-
ledge of that context[…]Firsthand knowledge of the context allows the researcher to interpret 
informants’ words and actions with confidence’ (p.801). Hoewel ze in elkaars verlengde lig-
gen, zijn observeren en participeren toch twee verschillende methoden. De betrokkenheid 
van de onderzoeker is bij participeren doorgaans groter dan bij observeren. Lindlof (1995) 
hierover: ‘Effective participation – in the sense of being able to act, think, and feel as a true 
participant would – is thought by many to be prerequisite to making effective observations. 
Stated a little differently, observing based on minimal participation may fail to advance one 
toward the kind of knowledge usually sought by qualitative researchers: understanding of the 
lived experience of human beings’ (p. 4). Of in de woorden van Yin (2009): ‘The most dis-
tinctive opportunity is related to your ability to gain access to events or groups that are other-
wise inaccessible to a study. In other words, for some topics, there may be no way of collecting 
evidence other than through participant-observation’ (p.112).



Van onderop organiseren

162

Verhalen over de achtergronden, motieven en overtuigingen van de betrokkenen heb ik 
gecombineerd met mijn eigen participaties en observaties van de ontmoetingen, gesprek-
ken en bijeenkomsten binnen het leerteam. Ik heb dus niet alleen gekeken naar wat men-
sen zeggen, maar ook naar wat ze werkelijk doen. Ik heb gedurende drie jaar, van augustus 
2011 tot en met november 2014, intensief (wekelijks en soms dagelijks) meegedraaid in 
het veld (de empirische onderzoeksperiode). In totaal heb ik twintig bijeenkomsten van 
het leerteam bijgewoond. Het eerste formele overleg van het leerteam op uitvoerend niveau  
heb ik niet bijgewoond. De overige twintig bijeenkomsten was ik er altijd bij. Al heel snel 
werd ik een trekker en vervulde ik onder andere de functie van roulerend voorzitter. Van 
de gesprekken tussen de betrokkenen tijdens de gezamenlijke, periodieke overleggen hield 
ik notulen bij. Op bestuurlijk niveau zijn in totaal zes periodieke bijeenkomsten in het 
leerteam georganiseerd. Ik woonde alle bijeenkomsten bij. Ook hier participeerde ik in 
de rol van notulist, agenda-setter en uiteindelijk trekker. Zodoende heb ik op meerdere 
niveaus van de samenwerking geobserveerd en geparticipeerd. Van de notulen heb ik een 
ingedikt bronnenboek gemaakt waarin op chronologische en thematische wijze de data 
zijn gestructureerd. De notulen dienden zo als documentatie en als onderzoeksdata voor 
de samenwerking. 

Documentenstudie
Ik heb verschillende overheidsdocumenten (zowel gemeentelijk als landelijk), krantenar-
tikelen, e-mailcorrespondentie en onderzoeksrapporten (van SCP, Nicis, Berenschot) be-
studeerd. Deze zijn met name gebruikt om de volledige beschrijving van de (historische) 
wijk- en beleidscontext en achtergronden van de samenwerking in kaart te brengen. In al 
deze voorbeelden is met name gebruikgemaakt van verbale ofwel kwalitatieve data. Maar 
er is ook gebruikgemaakt van kwantitatieve ofwel cijfermatige informatie. Zo hielp het 
statistisch materiaal uit de monitoren van de gemeente Utrecht om de ernst van de door 
de overheid gepercipieerde problemen te schetsen. Hierbij is met name gebruikgemaakt 
van de beschikbare cijfers over de overlast van jongeren. Deze cijfers zijn verkregen uit de 
jaarlijks door de gemeente Utrecht uitgevoerde inwonersenquête.

1.3.1 Analyse
Analyseren is een denk- en schrijfproces waarbij orde wordt aangebracht in de verzamelde 
data en de gebruikte concepten zodat een eventueel conceptueel model kan worden ont-
wikkeld. Volgens Boeije (2010) is het tevens een proces dat gedurende het hele onderzoek 
plaatsvindt en gericht is op het beantwoorden van de centrale vraagstelling en op het reali-
seren van de doelstelling van het onderzoek. In zijn algemeenheid bestaat analyse uit twee 
componenten: segmenteren en assembleren. Ofwel de data uit elkaar halen en daarna weer 
bij elkaar brengen. In de definitie van Jorgensen (1989) is analyseren: ‘a breaking up, sepa-
rating, or disassembling of research materials into pieces, parts, elements, or units. With facts 
broken down into manageable pieces the researchers sorts and sifts them, searching for types, 
classes, sequences, processes, patterns or wholes. The aim of this process is to assemble or recon-
struct the data into a meaningful comprehensible fashion’ (p.107). Kwalitatieve onderzoekers 
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streven bij de analyse van de data doorgaans naar een zo inductief mogelijke benadering. 
Edwards & Skinner (2011) hierover: ‘Qualitative researchers tend to use inductive analysis of 
data, meaning that the critical themes emerge out of the data (Patton, 1990). Qualitative ana-
lysis requires some creativity, for the challenge is to place the raw data into logical, meaningful 
categories, to examine them in a holistic fashion; and to find a way to communicate this 
interpretation to others’ (p.134) of zoals Hutjes & Van Buren (1992) dat stellen: ‘Gegeven 
een inductieve benadering, zijn de onderzoekvragen, en in ieder geval het relevante interpre-
tatiekader, immers niet het begin maar het eindresultaat van de analyse. Ordening en data-
reductie zijn het einddoel van de analyse. De analysetaak van de onderzoeker is het ordenen  
(=coderen) van de gegevens in een tijdens de analyse te ontwikkelen relevant begrippenkader’ 
(p.103). Bij de inductieve analyse is volgens Boeije (2010) het coderen van de data ‘the 
most important tool for qualitative data analysis’ (p. 94). Dit is het proces waarbij fragmen-
ten uit de data en daarmee de gebruikte teksten worden geordend in behapbare onder-
delen waar een naam aan wordt gegeven. Boeije (2010) geeft de volgende betekenis aan 
coderen: ‘Coding means categorizing segments of data with a short name that simultaneously 
summarizes and accounts for each piece of data. Your codes show how you select, separate, 
and sort data to begin an analytic accounting of them. Coding is the first step in moving be-
yond concrete statements in the data to making analytic interpretations’ (p.95). Coderen kan 
handmatig worden uitgevoerd door woorden met pen en papier in de tekst te markeren, 
maar het kan ook door computersoftwareprogramma’s (zoals NVivo, Atlas.ti etc.) worden 
uitgevoerd. De onderzoeker is hierin vrij te kiezen. 

Hierna wordt belicht hoe in deze studie gestreefd is naar een zo inductief mogelijke be-
nadering van de analyse passend bij de traditie van kwalitatief onderzoek (Boeije, 2010). 
Bij de uitvoering bleek dat het analyseproces niet een lineair, maar een iteratief proces is 
waarbij steeds wordt geschakeld tussen de ruwe en gecodeerde data.

Zo bestaan in deze studie de ruwe empirische data (het grondmateriaal) uit schriftelijke 
documenten (met zowel kwalitatieve als kwantitatieve data), transcripties van de inter-
views, notulen van het leerteam en observatieverslagen. Alle negentien interviews zijn 
opgenomen met een voicerecorder, verbatim getranscribeerd en vervolgens met pen en 
papier gecodeerd. Dit geldt eveneens voor de notulen van de eenentwintig leerteambijeen-
komsten en zes bijeenkomsten van de ontwikkel- en verbindgroep. Ik heb de notulen in-
gekort en ingedikt (datareductie/deductie) en in chronologische volgorde opgenomen in 
een bronnenboek. De notulen dienden hiermee als documentatie voor de samenwerking, 
maar ook als data voor het onderzoek. Zo heb ik de notulen gebruikt voor de thematische, 
maar ook voor de chronologische beschrijving van hoe de samenwerking zich in twee jaar 
tijd heeft ontwikkeld zoals te lezen is in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

De transcripties van de interviews zijn open gecodeerd en geanalyseerd op centrale thema’s. 
Het open coderen deed ik ook met de notulen van het leerteam en de observatieverslagen. 
Op basis van het open coderen (met pen en papier) van de empirische ruwe data kwam 
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een aantal geclusterde thema’s naar voren die een relevante rol spelen in de dynamiek en 
complexiteit van het samenwerkingsnetwerk. De thema’s heb ik met de focus op de on-
derzoeksvraag kenmerken genoemd. Al met al zijn uit de empirische data elf kenmerken 
(H5) naar voren gekomen die de samenwerking in de casus typeren. Geclusterde kenmer-
ken zijn bijvoorbeeld toeval (kenmerk 1) of trekkers (kenmerk 2). De elf kenmerken zijn 
hiermee emergent ofwel inductief tot stand gekomen. Ze komen voort uit de interviewdata 
en de gesprekken binnen het leerteam. Hierbij ben ik iteratief te werk gegaan: na identi-
ficatie van een van de kenmerken in de data zocht ik naar mogelijke andere fragmenten 
die gelinkt zijn aan het kenmerk. Dit proces herhaalde ik continue totdat er saturatie 
(verzadiging) optrad. 

1.3.2 Gebruik van theorieën en concepten (literatuur)
In het kader van deze studie heb ik me in navolging van Boeije (2010) voorgenomen zo 
open en inductief mogelijk het veld te betreden. Ik heb daarom vooraf niet een uitgebreide 
literatuurstudie gedaan. Ook ben ik niet uitgegaan van vooraf strak omlijnde theoretische 
concepten. Deetz (1996) maakt onderscheid tussen twee manieren van onderzoek: elite/a 
priori en local/emergent. 

‘In the two extremes, either concepts are developed in relation with organizational members 
and transformed in the research process or they are brought to the research ‘interaction’ by the 
researcher and held static through the research process – concepts can be developed with or ap-
plied to the organizational members being studied’ (1996: p. 195). 

Local/emergent gaat uit van een inductieve benadering voor het tot stand komen van on-
derzoeksconcepten en theorieën. Onderzoeksconcepten komen bij een local/emergent be-
nadering in wisselwerking met de betrokkenen tot stand en kunnen zich gedurende het 
onderzoeksproces ontwikkelen. Deze benadering sluit aan bij de opvattingen van kwali-
tatieve onderzoekers die meer belang hechten aan everyday theories ofwel alledaagse theo-
rieën en concepten van de betrokkenen in het veld en de betekenis die zij hieraan geven 
(Boeije, 2010; Haverland & Yanow, 2012). Bij een elite/a priori benadering daarentegen 
zijn er vooraf geformuleerde theoretische inzichten of concepten die worden ingebracht 
door de onderzoeker. De betrokkenen hebben er geen invloed op. Gedurende het onder-
zoek passen de onderzoekers hun inzichten op basis van (onverwachte) inzichten uit de 
data doorgaans aan, zoals in kwantitatief onderzoek vaak het geval is (Deetz, 1996).

De vraag bij het gebruik van concepten en theorieën is niet óf er theorie gebruikt moet 
worden maar wanneer en hoe er tijdens de studie theorie gebruikt moet worden. Zo kun-
nen volgens Tummers & Karsten (2011) theorieën en concepten in verschillende fasen van 
onderzoek gebruikt worden. Echter, een te vroeg gebruik brengt volgens de auteurs het 
risico met zich mee dat: ‘an extensive literature review may form a barrier to developing fresh 
insights’ (p. 65). Een nadeel is in dat geval dat de onderzoeker bevooroordeeld en niet open 
het veld binnentreedt. Boeije zegt hierover: ‘Qualitative researchers wanted to do justice to 
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the research subject and be open-minded about what they would encounter in the field of re-
search. Their argument was that if they were to read in advance, they would have an opinion 
by the time they reached the field’ (p.21). Hierdoor kan de onderzoeker nieuwe ideeën en 
ontdekkingen over een sociaal fenomeen over het hoofd zien. Aan de andere kant kan 
het gebruik van concepten en theorieën in een vroeg stadium als voordeel hebben om 
streetwise te worden over wat er in het onderzoeksveld zoal kan spelen (Boeije, 2010). 
Bovendien kan de theorie tijdens de eerste fase van onderzoek gebruikt worden om focus 
aan te brengen, om toegang tot het veld te vergemakkelijken en zogenaamde knowledge 
gaps te dichten en verbinding te zoeken met bestaande onderzoeken (Boeije, 2010). Toch 
blijft de vraag wanneer en hoe theorie te gebruiken moeilijk eenduidig te beantwoorden. 
Ofwel in de woorden van Morse (2002): ‘fear of invalidating one’s own work by violating 
principles of induction is prevalent in the writing of qualitative researchers. In fact, whether or 
not to go to the library before beginning fieldwork has become a researchers’s dilemma’ (p. 295).

Ik heb mijn literatuurstudie parallel laten lopen aan wat ik als betrokkene vanuit 
VV Hoograven en daarna als trekker van het leerteam, in de alledaagse praktijk van de 
samenwerking zou ontdekken. Zo heb ik me gedurende het onderzoek wel – al in een heel 
vroeg stadium – georiënteerd op een aantal sensitizing concepts ofwel richtinggevende con-
cepten (Blumer, 1954; Boeije, 2010), zoals wicked problems (Churchman, 1967; Rittel & 
Webber, 1973; Hoenderkamp, 2008; Koppenjan en Klijn, 2004), netwerken (Ferlie e.a., 
2011) en interorganisationele samenwerking (Schuijer & Vansina, 2007). Deze leken aan 
te sluiten bij de alledaagse praktijk van de samenwerking in Hoograven en maakten mij 
sensitief voor mijn bevindingen in de wijk. Met behulp van sensitizing concepts reflecteerde 
ik op de ideeën die door de betrokkenen werden ingebracht. Zo past de netwerksamen-
werking in de wijk binnen het concept van de pedagogische civil society (en binnen het 
daaruit voortvloeiende overheidsprogramma De Vreedzame Wijk). De Winter (2011), 
die het normatief pedagogisch concept heeft geïntroduceerd, is tevens de inspirator van 
het door de overheid gesteunde interventieprogramma De Vreedzame Wijk. Het pleidooi 
van De Winter in zijn boek Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding is dat het versterken 
van informele sociale netwerken rondom kinderen en gezinnen, een belangrijke bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de opvoeding enaan de ontwikkeling van het kind (De Winter, 
2011). Omdat de betrokkenen deze ideeën in de praktijk omarmden, ben ik me meer gaan 
inlezen over deze en andere netwerkconcepten. 

Uit de analyse van de ruwe data kwamen elf kenmerken (H5) naar voren die illustratief 
zijn voor de samenwerking in de casus. Hierna deed ik een theoretische reflectie op de 
emprische data. De sensitizing concepts (Blumer, 1954) ofwel richtinggevende concepten 
die zich in wisselwerking met de praktijk ontwikkelden, zijn: wicked aard van socia le 
problemen, netwerkstructuur als middel om problemen aan te pakken en complexe inter-
organisationele samenwerking als uitdaging bij problemen. Deze drie concepten hebben 
gezamenlijk als conceptueel kader gediend voor de theoretische reflectie. Ten slotte zijn 
op basis van de theoretische reflectie (H6) in de eindconclusie (H7) zeven opvallende 



Van onderop organiseren

166

kenmerken benoemd die illustratief zijn voor de samenwerking in de casus en een bredere 
betekenis zouden kunnen hebben voor andere vergelijkbare contexten. 

1.4 Onderzoeksperspectief

In de taalkunde en culturele antropologie bestaat het begrippenpaar emic en etic als in-
valshoek voor onderzoekers om het menselijk gedrag en handelen respectievelijk van bin-
nenuit dan wel van buitenaf te bestuderen (Pike, 1967). In dit proefschrift heb ik op basis 
van deze twee methodologische uitgangspunten van kennisvergaring – emic en etic – een 
onderzoekspositie ingenomen. 

Hierna laat ik zien hoe ik heb geprobeerd om het samenwerkingsproces zoveel moge-
lijk van binnenuit te bestuderen om hiermee een stem te geven aan de insiders. Daarbij 
streefde ik ernaar zoveel mogelijk het perspectief van de betrokkenen weer te geven. Ik 
ben zo dicht mogelijk bij de woorden van de betrokkenen gebleven en bij hun ervaringen, 
overtuigingen en reflectie op het samenwerkingsproces. Tegelijkertijd bleef ik in mijn rol 
als onderzoeker om zo ook als outsider van buitenaf te kunnen blijven kijken. Mijn dubbele 
rol als trekker van de samenwerking en als participerend observant in het onderzoek gaf 
mij deze mogelijkheid, maar roept ook enkele methodologische dilemma’s op. 

1.4.1 Het emic en etic perspectief
In de emic traditie tracht men het onderwerp van onderzoek te beschrijven en te be-
grijpen vanuit de positie van de ingewijde, de insider. Het onderzoeksobject wordt van 
dichtbij bestudeerd. De etic invalshoek representeert het gezichtspunt van de outsider. 
De onderzoeker staat los van het onderzoeksveld en kijkt daardoor van buiten naar bin-
nen. Het onderzoeksobject wordt van afstand bestudeerd. Dit is ook vaak het startpunt 
van onderzoek. Daarna kan de stap worden gezet om het onderzoek ook van binnenuit 
te bestuderen. De positie die de onderzoeker als insider inneemt, waarbij hij zich dus in 
de natuurlijke context van betrokkenen bevindt, wordt gezien als gunstig bij het verza-
melen van data en verhoogt de validiteit van het onderzoek (Boeije, 2010). Hoe dichter 
bij het vuur, hoe beter de kwaliteit van de data, is het uitgangspunt. Methoden zoals het 
interview, de observatie en de participatie bieden de onderzoeker de mogelijkheid om de 
ideeën, perspectieven en betekenisgeving van de betrokkenen weer te geven en zo te reali-
seren dat men dicht op het onderwerp van onderzoek zit. Volgens Hutjes & Van Buren 
(1992) geeft een intensieve betrokkenheid ‘de mogelijkheid om het onderzoeksveld (qua taal, 
gebruiken, zingevingen, enzovoort) goed te leren kennen, niet van ‘buitenaf ’, maar van ‘bin-
nenuit’; zij kan toegang geven tot gebeurtenissen, activiteiten en groepen die anders niet voor 
onderzoek toegankelijk zouden zijn’ (p.91). Ofwel in de woorden van Yin (2009): ‘Another 
distinctive opportunity is the ability to perceive reality from the viewpoint of someone ‘inside’ 
the case study rather than external to it’ (p.112). Een belangrijk voordeel hiervan is dat er 
geleerd kan worden door zelf deel te nemen aan de context waarbinnen het onderzoek 
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zich afspeelt. ‘…the most advanced form of understanding is achieved when researchers place 
themselves within the context being studied. Only in this way can researchers understand the 
viewpoints and the behavior, which characterizes social actors’, aldus Flyvjberg (2006: p.236).

Hoewel emic en etic twee scherp van elkaar te onderscheiden benaderingen lijken, zijn het 
volgens Pike, de bedenker van het begrippenpaar, twee termen die bij een ideale benade-
ring in elkaar overgaan. Pike (1967) zegt hierover: ‘It proves convenient – though partially 
arbitrary – to describe behavior from two different standpoints, which lead to results which 
shade into one another. The etic viewpoint studies behavior as from outside of a particular 
system, and as an essential initial approach to an alien system. The emic viewpoint results from 
studying behavior as from inside the system’ (p. 37). Martin (2002) wijst erop dat het on-
derscheid tussen de twee onderzoeksperspectieven – emic en etic – soms vaag is. Elke on-
derzoeker verhoudt zich volgens haar in principe als een outsider tot het onderzoeksveld. 
Alleen het eigen perspectief van een onderzoeker ten opzichte van zichzelf is misschien 
echt emic. ‘Emic analysis inevitably incorporates the etic (and vice versa), at least insofar as the 
researcher’s emic perspective is etic to the situation being studied’, aldus Martin (2002, p. 38). 

Van outsider naar insider en vice versa
Door mijn rol als vrijwilliger bij VV Hoograven en daarna als trekker van het leerteam ben 
ik in de ogen van de betrokkenen in de loop der tijd van outsider meer insider geworden. 
De ingenomen rol als verenigingsondersteuner bij VV Hoograven bood mij de mogelijk-
heid om kennis te maken met andere wijkorganisaties en hun vertegenwoordigers. Ik ont-
moette ze op verschillende plekken in de wijk, ging met ze in gesprek, deed allerlei klusjes 
en werd langzaam maar zeker een vertrouwd gezicht van VV Hoograven. Na verloop van 
tijd veranderde mijn rol van participant vanuit VV Hoograven in die van passief partici-
pant in de samenwerking en daarna in die van actief participant. Ik werd uiteindelijk een 
van de trekkers in de samenwerking. In deze rol heb ik samen met de betrokkenen de bij-
eenkomsten van het leerteam zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau georganiseerd, 
de agenda’s hiervan samengesteld en de notulen bijgehouden. Zodoende werd ik langzaam 
maar zeker geaccepteerd in mijn dubbele rol als onderzoeker van de universiteit en als een 
van de betrokkenen. Op deze manier kon ik het handelen van de betrokkenen in het sa-
menwerkingsproces als insider en dus vanuit een meer emic perspectief blijven bestuderen 
ofwel in de woorden van Pike (1967) ‘studying behavior as from inside the system’ (p.37). 
Echter, door mijn rol als onderzoeker aan de universiteit, bleef ik gedurende het onder-
zoek ook vanuit een etic standpunt kijken naar de samenwerking. Bovendien heb ik er op 
een gegeven moment bewust voor gekozen om afstand te nemen van het onderzoeksveld. 
Na het stopzetten van de dataverzameling in de zomer van 2014 ben ik nog een aantal 
maanden gebleven totdat ik besloot om me aan het begin van het jaar 2015 volledig terug 
te trekken uit het veld (het proces van leaving the field).

Een onderzoek is in traditionele zin valide als het herhaald kan worden en in principe de-
zelfde uitkomsten geeft. De kritiek op het gebruik van de participerende observatie (maar 
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ook het interview) als onderzoeksmethode(n) is dat door de intensieve betrokkenheid van 
de onderzoekers een lage betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten zou 
kunnen ontstaan (Hutjes & Van Buren, 1992). Het gaat daarbij om dilemma’s rondom de 
dubbele rol van de onderzoeker als onderzoeker en als participant ofwel outsider en insi-
der. Een gevaar bij de participerende observatie kan zijn dat de onderzoeker te persoonlijk 
betrokken raakt bij het veld (het proces van going native) en door zijn ingenomen rol een 
te gekleurd oordeel velt (Hutjes & Van Buren, 1992). De neutraliteit van de onderzoeker 
ten opzichte van het onderzochte komt dan in het geding. Daarom is het belangrijk om 
binnen het spanningsveld van betrokkenheid (emic) en distantie als onderzoeker (etic) een 
balans te vinden.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de persoonlijke kenmerken, identiteit, 
ervaringen en overtuigingen van de onderzoeker omdat deze een rol kunnen spelen in 
de interactie met anderen en bij de interpretatie en analyse van het onderzoeksmateriaal. 
Met andere woorden: de sociaal-culturele achtergrond van de onderzoeker beïnvloedt de 
wijze waarop hij data interpreteert en analyseert. Het nadeel van een mogelijke bias of-
wel vooroordeel van de onderzoeker wordt door Pike (1967) als volgt verwoord: ‘Each 
observer will have bias in terms of the behavior events most familiar to him – those which are 
emic in his own activity. These he tends to take as his point of departure, as his norms, so that 
cultural background may affect an etic report’ (Pike, 1967: p. 46). Echter, een bepaalde met 
de betrokkenen vergelijkbare sociaaleconomische achtergrond brengt ook voordelen met 
zich mee. Zo zou de onderzoeker beter grip krijgen op de kwalitatieve data. Het voordeel 
hiervan wordt door Spaaij & Geilenkirchen (2011) als volgt verwoord: ‘Sharing a social 
and cultural background can reduce the distance between both parties, and language is an 
important element’ (p. 638). 

Al met al kan de kritiek ten aanzien van going native en bias ondervangen worden door 
verschillende hulpmiddelen zoals de member check en peer debriefing. Lindloff (1995) legt 
member check als volgt uit: ‘One way to resolve a dilemma of this kind is to ask those mem-
bers who are written about to read and critique the narrative, and perhaps make revisions 
or amendments’ (p. 26). Peer debriefing wil zeggen: ‘de controle op de interpretaties van de 
onderzoeker door collega’s’ (Hutjes & Van Buren, 1993: p.57). Het terugkoppelen van de 
onderzoeksresultaten aan de betrokkenen in het veld en/of aan de eigen collega’s komt vol-
gens Yin (2009) ook ten gunste van de kwaliteit van de studie. Hij zegt hierover: ‘From a 
methodological standpoint, the corrections made through this process will enhance the accuracy 
of the case study, hence increasing the construct validity of the study. The likelihood of falsely 
reporting an event should be reduced. In addition, where no objective truth may exist –as when 
different participants indeed have different renditions of the same event- the procedure should 
help to identify the various perspectives, which can then be represented in the case study report 
(p. 183). Een techniek hiervoor is volgens Hutjes & Van Buren (1992) het houden van 
een groepsinterview en het bespreken van de resultaten met elkaar.
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Dubbele rol (betrokkenheid en distantie)
Mijn dubbele rol als onderzoeker (outsider) en tegelijkertijd trekker (insider) in het samen-
werkingsproces heeft zowel sterke als minder sterke kanten. Het voordeel is dat ik voor 
de betrokkenen praktisch van nut kon zijn doordat ik me actief inzette voor het leerteam. 
Hieronder een gesprek tussen mij en beleidsmedewerker Jan Vesters waarbij hij het belang 
van mijn dubbele rol benadrukt:

Jan: ‘Wat natuurlijk wel een groot voordeel is, is dat jij er bent. In de zin van dat toch ook op 
een systematische manier het proces wordt gevolgd. En dat gaat iets opleveren ook. Jouw werk is 
natuurlijk hartstikke belangrijk uiteindelijk voor de gemeente en voor de beleidsmakers’

Ali: ‘Wie ben ik dan?’

Jan: ‘Jij bent de onderzoeker die zichtbaar maakt wat daar gebeurt. Er gebeurt iets en wat 
dat kan opleveren. Het doorgemaakte proces zichtbaar, inzichtelijk maken en systematiseren 
of ordenen’

Ali: ‘Op welke manier?’

Jan: ‘Nou ja op de manier waarop jij dit allemaal opschrijft en verslag van doet. Dat is een 
hele machtige positie. Jij geeft taal eraan. Taal is een heel machtig middel. Of je het nou zo zegt 
of zo zegt dat kan echt heel veel uitmaken. Dus in die zin is het een heel belangrijke functie. 
Met het oog op met wat daar gebeurt is. Als je dat ook wil gebruiken voor de toekomst […] En 
dat niet alleen, volgens mij ben jij ook een factor in de continuïteit en ik denk ook een beetje 
in de zin van toen met het faciliteren van die bijeenkomsten toen in de Kaatstraat. Dat zorgt 
op een andere manier ook voor continuïteit en volgens mij is dat wel iets wat elkaar goed doet’ 
(J. Vesters, Interview 12 juni 2013).

Echter, mijn bijdrage kan ook een vertekend beeld van de resultaten hebben opgeleverd. 
Een van die vertekeningen is dat de samenwerking zonder mijn participatie in het leer-
team wellicht niet dezelfde ontwikkeling had doorgemaakt. Zo heb ik actief meegedraaid 
in het leerteam en meegedaan in de discussies van de algemene, periodieke overleggen. Al 
heel snel ben ik op uitvoerend niveau van het leerteam in de rol van trekker terechtge-
komen waarbij ik onder andere de functie van roulerend voorzitter heb vervuld. Van de 
gesprekken tussen de betrokkenen tijdens de gezamenlijke, periodieke overleggen heb ik 
voornamelijk de notulen bijgehouden. Ook op bestuurlijk niveau heb ik geparticipeerd 
in de rol van notulist, agenda-setter en uiteindelijk trekker. Ik heb thema’s ingebracht 
waarvan ik zelf vond dat het op de agenda moest komen, zoals bij het incident met de 
brief van wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht over de Aanpak Jeugdgroepen (zie 
hoofdstuk 5). Gedurende het samenwerkingsproces heb ik de vele contacten in en buiten 
de wijk onderhouden zodat het leerteam bleef draaien. Ook heb ik op uitvoerend niveau 
twee jaar lang geparticipeerd in een van de vijf leerteams: Zaalvoetbal Sporthal Hoogra-
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ven. Hierbij heb ik samen met werkers van Portes en JoU kinderen en jongeren begeleidt 
die de speeltuin van Portes, de Tienerhuiskamer van JoU/Portes, VV Hoograven en de 
sporthal Hoograven bezochten. Bovendien was ik twee jaar lang bijna ieder weekend op 
zaterdag op en rondom het voetbalveld van VV Hoograven te vinden. Mijn streven was 
dan ook ‘de zaterdagochtenden er gewoon te zijn’, zoals Richard Bouma, de presentiewerker 
van Portes, dat uitdrukte in een interview (R. Bouma, Interview, 25 april 2013).

De mogelijke valkuil dat de continuïteit van het leerteam te veel van mijn inzet zou af-
hangen, heb ik trachten te voorkomen door niet als enige trekker op te treden. Mark 
Verhoef, teammanager bij Portes en tevens voorzitter van de bijeenkomsten van het leer-
team op uitvoerend niveau over mijn en tegelijkertijd ook zijn rol in de samenwerking: 
‘Ik heb het gevoel dat jij (Ali) nu wel heel erg aan het trekken bent. Wij hebben elkaar daar 
wel in gevonden en volgens mij doen we dat nu ook wel een beetje samen. En het samen doen 
en dragen, dat is heel belangrijk’ (M. Verhoef, Interview, 9 april 2013). Ook kwam het de 
betrokkenen goed uit dat ik de rol van notulist en voorzitter op me nam. Een rol die in 
informele samenwerkingen en in vrijwilligersgroepen vaak als ondankbaar wordt gezien. 
Tegelijkterijd was het voor mij handig om verslagen te maken die ik voor mijn onderzoek 
kon gebruiken.

Om mij (en anderen ) tegen bias en tegen het dilemma van de dubbele rol van onderzoe-
ker en direct betrokkene te beschermen, heb ik de beschrijving van de casus en de analyse 
meerdere malen voorgelegd aan de betrokkenen in het veld (member check). Ook heb ik 
gedurende de verslagfase twee andere lezers ingeschakeld om mijn onderzoeksresultaten 
te lezen (peer debriefing). Zij hadden geen betrekkingen met organisaties en personen 
in het onderzoeksveld waardoor zij met de nodige distantie naar de onderzoeksresulaten 
konden kijken. Op deze manier ben ik intersubjectief te werk gegaan. Een bijzondere 
omstandigheid was dat naast mij ook mijn promotor Paul Verweel en collega onderzoeker 
Sabah Chalhi in het veld aanwezig waren. Ik heb vooral van Sabah de nodige feedback 
gekregen en de mogelijkheid om observaties die dicht bij mijn bias lagen te toetsen aan 
haar inzichten. 

Het verlaten van het onderzoeksveld was voor mij een lastige keuze omdat ik hiermee 
het gevoel kreeg dat ik de betrokkenen in de steek liet. Maar voor het schrijfproces was 
het belangrijk om de nodige afstand te creëren. Het feit dat ik zo lang en diep in het veld 
zat, beperkte mij in de tijd en de rust die ik nodig had om te schrijven. Ik leerde om de 
juiste balans te vinden tussen (emotionele) nabijheid als betrokkene (emic) en distantie als 
onderzoeker (etic).
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Mijn identiteit
‘The story of who we are includes the story of what we study’, zo stellen Lindloff & Taylor 
(2002, p. 65). Iedere onderzoeker interpreteert en analyseert de data vanuit een bepaalde 
sociaal-culturele achtergrond (Pike, 1967) en kijkt dus gekleurd naar de werkelijkheid. 
Dat mijn persoonlijke achtergrond en overtuigingen een rol hebben gespeeld in de keuzes 
die ik heb gemaakt, geldt dus ook voor mij als onderzoeker. De vraag is daarom niet of, 
maar hoe en wanneer mijn identiteit een rol heeft gespeeld in het verloop van de samen-
werking. 

Mijn dissertatie ben ik begonnen met een auto-etnografisch verhaal waarin ik met enkele 
fragmenten over mijn jeugd reflecteer op wie ik ben en waar ik vandaan kom.37 Hiermee 
heb ik het centrale thema benadrukt van het al dan niet samenwerken van personen en or-
ganisaties binnen de institutionele context van kinderen die opgroeien in een krachtwijk. 
Tot mijn twaalfde woonde ik zelf in een dergelijke wijk in Utrecht. Ik ben niet in de wijk 
Hoograven geboren noch ben ik daar opgegroeid, ik heb daar niet gewoond en evenmin 
heb ik daar voorafgaand aan de samenwerking als professional of vrijwilliger gewerkt. 
Toch voelde ik door mijn persoonlijke achtergrond een zekere loyaliteit met kinderen uit 
andere krachtwijken en zo ook met de Hoogravense jongeren.

Pas toen ik als verenigingsondersteuner bij VV Hoograven aan de slag ging, raakte ik 
bekend met de wijk Hoograven. In de interactie met de jongeren in Hoograven zijn de 
voetbalclub waar ik speel en mijn etnische achtergrond vaak leidende gespreksonderwer-
pen geweest. Zo kwamen bijvoorbeeld mijn dubbele identiteit en loyaliteit voor zowel 
de Marokkaanse VV Hoograven als de Turkse VVU Ardahanspor in het geding. Op het 
moment dat ik betrokken raakte bij het samenwerkingsproject was ik als verenigingson-
dersteuner al actief bij het Turkse Ardahanspor in de Utrechtse wijk Zuid. Daarna werd ik 
in het kader van deze studie ook actief als verenigingsondersteuner bij het Marokkaanse 

37 Bij de keuze voor deze auto-etnografische aanpak ben ik ook geïnspireerd geraakt door Sennett 
(2003) en Verweel (2007) die eveneens hun eigen ervaringen hebben gebruikt om de complexe sa-
menhang van institutionele context en persoonlijke ontwikkeling als onderwerp van studie te maken. 
Richard Sennett neemt in zijn boek Respect in a World of Inequality (2003) de lezer mee naar zijn 
jeugd in een Amerikaanse ghetto (achterstandswijk) in de stad Chicago. In het verhaal schildert hij 
zijn gezinssituatie en pogingen van de overheid en welzijnsorganisaties door interventies greep te 
krijgen op of bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in dergelijke wijken. De alleenstaande 
moeder van Sennett neemt haar zoon bij de hand en werkt zich omhoog, de wijk uit, waarna de 
zoon begint aan een lange onderzoektocht door de maatschappij. Een soortgelijke auto-etnografische 
aanpak heeft Paul Verweel gevolgd in zijn oratie en boek Respect in en door Sport (2007). Hierin komt 
aan bod dat hij na een moeizame relatie met zijn biologische ouders het ouderlijk huis verlaat. Al 
snel komt hij in contact met de ouders van zijn teamgenoot bij een lokale Vlaardingse voetbalclub 
waar Verweel als kleine jongen voetbalt. Zij ontfermen zich over hem en worden uiteindelijk ook zijn 
stiefouders. Verweel geeft aan dat hij veel van zijn latere successen aan hen te danken heeft. Zijn ei-
gen levensverhaal inspireert Verweel. In zijn wetenschappelijke carrière legt hij de focus op de sociale 
impact van sport (en dan met name voebal) in de samenleving (Verweel, 2007).
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VV Hoograven, eveneens gevestigd in wijk Zuid. In deze rol bij VV Hoograven hield ik 
me voornamelijk bezig met het ondersteunen van de jeugdafdeling en werd ik snel geac-
cepteerd. Ik richtte me daar onder andere op het leggen en warmhouden van contacten 
met organisaties in het netwerk van de club, zoals met wijkwelzijnsorganisatie (Portes), 
het jongerenwerk (JoU), de KNVB en het wijkbureau van de gemeente Utrecht. Hoewel 
ik werd geaccepteerd vanwege mijn actieve inzet voor de club, bleef ik voor de voorna-
melijk Marokkaanse leden en kaderleden toch ook een buitenstaander. Ik was en bleef de 
Turkse jongen van Ardahanspor, terwijl mijn oorsprong niet eens in de stad Ardahan in 
het noordoosten van Turkije ligt, maar in de stad Muğla in het zuidwesten van Turkije op 
1500 km afstand van Ardahan.

In de bijeenkomsten van de leerteams is het gedrag van jongens een dominant thema 
geworden. Soms heb ik me net als de betrokkenen verbaasd over het gedrag van jongeren. 
Net zoals cultureel antropoloog Martijn de Koning die bevriend raakt met de jongens die 
hij onderzoekt in de Haage Schilderswijk, maar zich tevens verbaast over de kijk van jiha-
distische jongeren op ongelovigen (NRC, 2015). Ik heb er constant voor gewaakt om de 
verklaring te zoeken in hun etnische en/of islamitische achtergrond. Ik heb in dit onder-
zoek een verklaring gezocht in de institutionele context waarin jongeren leven en de daar-
bij horende waarden en normen. Doorgaans wordt in onderzoek naar een dergelijke casus 
juist etniciteit als dominant thema meegenomen. Die heb ik in dit onderzoek nadruk-
kelijk willen vermijden, door de institutionele samenwerking in de casus te benadrukken. 
Deze keuze wordt onder andere ingegeven door de sociaal-culturele verbondenheid die ik 
met de jongens voelde en tevens door mijn weerstand tegen de toenemende stigmatisering 
van deze jongeren. Overigens speelde etniciteit of religie als thema, in de samenwerking 
ook nauwelijks een rol. 

Al met al was het een voordeel dat ik de situaties in de wijk uit eigen ervaring kende. Thuis, 
school, de straat en mijn eerste voetbalclub waren min of meer gescheiden werelden, die 
in de wijk Kanaleneiland gezamenlijk mijn leefwereld vormden. Sport speelde evenals 
mijn familie, vrienden en school een belangrijke rol in mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Als kind had ik een betrokken voetbalvader zowel op de voetbalclub als op school. Door 
die achtergrond weet ik hoe belangrijk de omgeving en samenwerking tussen verschillende 
instituties zoals school en voetbal is voor de ontwikkeling en opvoeding van jongeren. 
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