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Nederlandse samenvatting 

Introductie 

Participatie van burgers in het publieke domein is iets van alle tijden. Echter, in de 
huidige context van bezuinigingen, economische crises, marktfalen en de afbouw 
van de verzorgingsstaat is er meer aandacht voor de verschillende vormen van 
participatie dan vroeger. Vanuit de Nederlandse overheid wordt een 
‘participatiesamenleving’ nagestreefd waarin burgers de mogelijkheid hebben en 
van ze wordt verwacht om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen voor 
hun leefomgeving. De overgang naar de ‘participatiesamenleving’ gaat gepaard met 
veranderingen in rolpatronen, verantwoordelijkheden en machtsverhoudingen 
tussen burgers en overheden.  

In de context van de participatiesamenleving kunnen burgerinitiatieven gezien 
worden als een alternatief voor het in stand houden van voorzieningen, die tot dan 
toe door overheden en maatschappelijke organisaties verzorgd werden. Met name 
in gebieden met bevolkingsafname, zouden burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan 
het opzetten van nieuwe voorzieningen of aan het in stand houden van 
voorzieningen die anders zouden verdwijnen.  

In dit proefschrift onderzoek ik burgerinitiatieven in krimpgebieden in de drie 
noordelijke provincies van Nederland. Hierbij ligt de focus op de begrippen succes, 
falen en continuïteit. De perspectieven van verschillende stakeholders, zoals 
bewoners en overheden, hebben een centrale plaats in de analyses. De volgende 
hoofdvraag staat centraal: Hoe kunnen burgerinitiatieven beschreven en begrepen worden met 
betrekking tot succes, falen en continuïteit binnen de lokale context van rurale bevolkingskrimp? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn vier onderzoeksvragen opgesteld: 

 

1. Hoe kunnen succes en falen van burgerinitiatieven gedefinieerd worden? 
2. Welke factoren dragen bij aan het succes en falen van burgerinitiatieven? 
3. Welke factoren zijn van invloed op de continuïteit van burgerinitiatieven? 
4. Welke processen dragen bij aan het falen van burgerinitiatieven?  

 

Succes en de rol van het bereiken van concrete doelen 

In Hoofdstuk 2 onderzoek ik hoe de begrippen ‘succes’ en ‘falen’ gedefinieerd 
worden door professionals (onderzoeksvraag 1). Aan de hand van focusgroep 
discussies hebben de professionals, zoals gemeente- en provincieambtenaren, hun 
visie gegeven op wanneer een burgerinitiatief succesvol wordt gevonden of niet. In 
dit hoofdstuk wordt een uit de theorie afgeleid model van succes gepresenteerd dat 
onderscheid maakt in succes op drie verschillende niveaus: gemeenschaps-, 
netwerk- en organisatie/deelnemers-niveau. Succes op het gemeenschapsniveau 
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heeft betrekking op de resultaten van een initiatief en daarmee de bijdrage die het 
aan de gemeenschap levert. Op het netwerkniveau houdt succes in het 
onderhouden en uitbreiden van relaties met andere instanties. Tot slot, succes op 
het organisatie- of deelnemers niveau verwijst naar de voordelen die het deelnemen 
aan een initiatief oplevert voor de deelnemer. Een succesvol burgerinitiatief zou op 
al deze drie niveaus succesvol moeten zijn. 

Het perspectief van de professionals heeft een ietwat romantisch beeld van 
burgerinitiatieven opgeleverd. Opvallend was dat het bereiken van de doelen van 
het initiatief niet als meest belangrijk werd geacht. In tegendeel, een initiatief werd 
door de professionals als succesvol gezien wanneer de deelnemers actief waren en 
de regie hadden over hun initiatief. De professionals benadrukten vooral het belang 
van het proces, met name dus het belang van succes op organisatie- of 
deelnemersniveau. Dit resultaat is opvallend te noemen omdat van 
burgerinitiatieven in de participatiesamenleving juist wordt verwacht dat zij, onder 
meer, voorzieningen kunnen vervangen waar deze wegvallen of onder druk staan. 
De resultaten in dit proefschrift laten echter zien dat een dergelijke focus op succes 
op het gemeenschapsniveau, te weten het bereiken van doelen en dus ook het in 
stand houden van voorzieningen, niet wordt ondersteund vanuit het perspectief 
van de professionals.  

In Hoofdstuk 3 komt het perspectief van initiatiefnemers op succes aan bod. Aan 
de hand van een vragenlijst is geanalyseerd op welke niveaus initiatiefnemers succes 
benaderen (onderzoeksvraag 1). De resultaten laten zien dat de initiatiefnemers alle 
drie niveaus van succes uit hoofdstuk 2 meenemen in hun definiëring. De nadruk 
wordt door de initiatiefnemers gelegd op het behalen van doelen. Dit valt onder 
succes op gemeenschapsniveau. De focus op het behalen van doelen wordt groter 
wanneer het gaat om het succes van het eigen initiatief. Hierbij dient wel te worden 
opgemerkt dat doelen kunnen veranderen in de loop van de tijd en het niet behalen 
van een initieel doel kan wel succes op een later moment opleveren. 

Hoofdstuk 3 gaat daarnaast ook in op de tweede onderzoeksvraag. De 
bijbehorende literatuurstudie laat zien dat er vooral een focus is op succesfactoren. 
Daarin kunnen vier categorieën worden onderscheiden: eigenschappen van het 
initiatief, functioneel succes, sociale relaties en input. In de vragenlijst kwamen deze 
categorieën van succesfactoren aan bod en was er ruimte voor een vijfde categorie 
waarin de initiatiefnemers succes- of faalfactoren konden noemen die nog niet 
eerder in de literatuur naar voren zijn gekomen. De regressieanalyse van de 
vragenlijstdata laat zien dat succes- en faalfactoren in de genoemde categorieën 
onder te brengen zijn. Alleen in de categorie ‘sociale relaties’ komen geen succes- 
en faalfactoren naar voren. Succes wordt beïnvloed door eigenschappen van het 
initiatief, zoals groepsgrootte, ontwikkelingsfase en communicatieniveaus. Ook de 
input, zoals de relatie met overheden, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, 
speelt een rol. De suggesties van de respondenten hebben twee faalfactoren 
opgeleverd: gebrek aan financiële middelen en teleurstellende contacten met de 
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overheid. De mate waarin doelen op dat moment bereikt zijn blijkt de belangrijkste 
factor van invloed op succes te zijn binnen de categorie functioneel succes. Dit 
duidt nogmaals de sterke afhankelijkheid van succes op het bereiken van doelen 
aan, vanuit het perspectief van de initiatiefnemers. 

 

Continuïteit en falen als proces 

De continuïteit van burgerinitiatieven komt aan bod in Hoofdstuk 4 
(onderzoeksvraag 3). Continuïteit kan op drie verschillende niveaus worden 
benaderd: het deelnemers-, groeps- en initiatief niveau. Op het deelnemersniveau 
houdt continuïteit in dat de individuele deelnemers zonder onderbreking betrokken 
zijn bij het initiatief. Ook een groep kan continu zijn, als de groep stabiel is en geen 
van de deelnemers zich terugtrekt, dus continuïteit op groepsniveau. Continuïteit 
op initiatief niveau houdt een hogere vorm van continuïteit in. Dat is het geval als 
het initiatief blijft voortbestaan, ondanks mogelijke wijzigingen in de samenstelling 
van de groep, totdat het doel is bereikt. 

De analyse van de vragenlijsten laat zien dat continuïteit vooral wordt beschouwd 
op het initiatief niveau. Continuïteit wordt met name gerelateerd aan de mate 
waarin het doel van het initiatief wordt bereikt. De mate waarin doelen zijn bereikt 
heeft een positieve invloed op de kans dat een initiatief continueert. De uitkomsten 
laten zien dat continuïteit niet sterk gerelateerd wordt aan het uitvallen van 
deelnemers of de volledige groep van deelnemers. Dit resultaat lijkt de 
veronderstelling te weerleggen dat burgerinitiatieven kwetsbaar kunnen zijn als een 
alternatieve vorm van voorzieningen verzorgen binnen de participatiesamenleving. 

Tot slot gaat Hoofdstuk 5 in op het proces dat zich afspeelt bij het falen van een 
burgerinitiatief (onderzoeksvraag 4). In plaats van een focus op ‘losse’ faalfactoren 
is een integrale benadering gehanteerd waarbij falen als een proces wordt gezien 
met verschillende factoren die kunnen interacteren. Vanuit de literatuur zijn 6 
mogelijke obstakels voor burgerinitiatieven geïdentificeerd: niet representatief zijn 
voor de gemeenschap, vrijwilligers burn-out, schaal kwesties, onvoldoende 
financiële middelen, de relatie met de overheid en bestaand en veranderend beleid. 
Aan de hand van drie casestudies van initiatieven die zichzelf als niet-succesvol 
zagen, zijn de perspectieven van zowel de initiatiefnemers als de betrokken 
professionals meegenomen in de analyse van het faalproces. Uit de analyse van de 
cases kwamen drie thema’s binnen het faalproces naar voren: (1) interactie met de 
overheid en instanties, (2) toe-eigening en (3) persoonlijke investeringen.  

De resultaten laten zien dat met betrekking op het eerste thema, interactie met de 
overheid en instanties, het verschuiven van verantwoordelijkheden kan leiden tot 
verschillende discrepanties, onder meer in het tempo dat het initiatief wil 
aanhouden. Deze discrepanties dragen bij aan het proces dat tot falen van het 
initiatief kan leiden. Binnen het tweede thema, toe-eigening, blijkt dat het de 
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initiatiefnemers niet altijd lukt om het initiatief zich toe te eigenen. 
Verantwoordelijkheden worden vaak gedeeld met de overheid en in sommige 
gevallen staan de belangen tegenover elkaar. De resultaten van het derde thema, 
persoonlijke investeringen, illustreren hoe initiatiefnemers hun tijd, energie en 
reputatie investeren in hun initiatief. Ondanks dat deze investeringen groot zijn, is 
er geen sprake van vrijwilligers burn-out binnen deze cases. De nadelen van de 
persoonlijke investeringen komt wel naar voren, bijvoorbeeld sociale of reputatie 
schade wanneer het niet slagen van het initiatief de initiatiefnemers wordt 
aangerekend. Een belangrijk onderdeel van het faalproces blijkt discrepantie in 
schaalniveau te zijn. Burgerinitiatieven opereren op het lokale niveau maar moeten 
zaken doen met overheden en andere instanties die op hogere schaalniveaus 
opereren. 

 

Conclusies en beleidsimplicaties 

Overheden, professionals en initiatiefnemers hebben allen hun eigen kijk op de 
functie van burgerinitiatieven, zoals het leveren van een dienst of het bijdragen aan 
sociale cohesie. Deze uiteenlopende meningen kunnen een obstakel zijn voor het 
functioneren van burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven zijn namelijk gebaat bij 
professionals die begrijpen welke functie het initiatief probeert te vervullen.  

Wanneer burgerinitiatieven als lange-termijn oplossing worden gezien in het leveren 
van voorzieningen, dan is het ook belangrijk om in ogenschouw te nemen dat er 
gebieden zullen zijn waar minder of geen initiatieven ontstaan. Hierdoor kan het 
overlaten van voorzieningen aan burgerinitiatieven leiden tot meer ongelijkheid. 
Echter, pogingen om dit soort ongelijkheid te voorkomen door middel van top-
down leveren van voorzieningen past minder goed bij de gedachte achter de 
‘participatiesamenleving’ en de huidige vorm van burgerinitiatieven. 

In dit proefschrift worden vijf aanbevelingen voor beleid aangedragen die mogelijk 
kunnen bijdragen aan het faciliteren van burgerinitiatieven: ontwikkelen van begrip 
voor de verschillende functies van burgerinitiatieven, een vangnet vormen wanneer 
er geen of weinig initiatieven ontstaan, communicatie over beperkingen en grenzen, 
beperken van sociale schade en oog voor verschillende schaalniveaus. De 
‘participatiesamenleving’ heeft een nieuwe situatie opgeleverd voor overheden en 
professionals: burgerinitiatieven ontstaan, zo ook in de rurale krimpgebieden, en ze 
streven hun eigen doelen na en maken aanspraak op overheidsbudgetten. Met 
name overheden en professionals zullen hierop moeten reageren en inspelen op de 
behoeften van burgerinitiatieven. 
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