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SAMENVATTING 

Om na de ontmanteling van de deelgemeenten meer vraaggestuurd te kunnen werken, heeft de 
gemeente Rotterdam in 2015 een decentraliserende beweging in gang gezet richting wijkniveau. De wijk 
moest de maat worden, aldus het college van burgemeester en wethouders. Deze ambitie is omgedoopt 
tot de notie van wijkgestuurd werken en voegt daarmee een nieuw hoofdstuk toe aan het 
gebiedsgericht werken in Rotterdam. Naar aanleiding hiervan is in 2016 gestart met een pilot 
Wijkgestuurd werken in tien wijken om te experimenteren met de wijze waarop de gemeente Rotterdam 
beter kan aansluiten bij de maatschappelijke dynamiek op lokaal niveau. Voor deze pilot zijn tien 
wijkactieteams geïntroduceerd, waar onder regie van een wijkmanager, wordt gewerkt aan een 
wijkactieplan. In de periode mei 2016 tot en met maart 2017 heeft DRIFT evaluatieonderzoek gedaan 
naar deze pilot. Middels interviews en observaties is de volgende vraagstelling tegen het licht gehouden: 
in hoeverre kan de pilot Wijkgestuurd werken een opmaat worden voor een continu leerproces op 
diverse lagen binnen de gemeente Rotterdam? Het onderzoek plaatst de pilot en de bredere notie van 
wijkgestuurd werken in een lange termijnperspectief van gebiedsgericht werken en stedelijk bestuur in 
Rotterdam en Nederland. 

 

Ee  

ip is, 

concept is sterk waardegeladen en heeft bovendien een hoog maakbaarheidsgehalte. Assumpties 
worden in het huidige discours echter nauwelijks ter discussie gesteld en de gemeentelijke organisatie 
lijkt veelal uit te gaan van een generiek dan wel gefixeerd schaalniveau. De gemeente wekt daarmee de 
illusie dat alles opgelost kan worden op het schaalniveau van de wijk. Vanuit transitieperspectief staat 
er echter ook een maat op de wijk omdat maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren op 
meerdere schaalniveaus. Voor een ontnuchtering van het wijkniveau zijn de volgende uitgangspunten 

ntwijken, oftewel heb oog voor de relatie 
met andere schaalniveaus; en afwijken, oftewel erken en handel naar het belang van context. Toch kan 
de wijk als een broedplaats voor verandering worden gezien. Door de wijk als praktisch aangrijpingspunt 
te nemen om maatschappelijke uitdagingen te adresseren, kan vervolgens geëxperimenteerd worden 
met nieuwe relaties en alternatieve manieren van doen, denken en organiseren. Kortom, een belangrijke 
voorwaarde voor een gemeentelijk handelingskader is een kritische en onderbouwde visie op het 
potentieel en nut van het wijkniveau gedifferentieerd naar maatschappelijke opgaven.  

 

Vergelijking van Rotterdamse wijk- en gebiedsinterventies 

In deze evaluatie is de pilot Wijgestuurd werken afgezet tegen twee andere wijk- en gebiedsinterventies 
in Rotterdam. De drie interventies zijn ontstaan vanuit een kritiek op centralistisch top-down beleid en 
zetten als antwoord in op een cultuurverandering van de ambtenarij. Echter, de drie interventies zijn in 
verschillende mate ingericht naar bestuurlijke, democratische en morele waarden en kennen bovendien 

 en het 
college vertrekt (Programma Oost), een beleidslogica die meer vanuit de ambtenarij vertrekt 
(wijkgestuurd werken) en een maatschappelijke logica die meer vanuit bewoners en andere actoren 
vertrekt (Mooi Mooier Middelland). Dankzij deze verschillen zijn de structuren en praktijken echter 
complementair aan elkaar en door slimme strategische, tactische en operationele koppelingen te 
maken tussen interventies kan de omslag naar een meer Rotterdammergericht bestuur worden 
vormgegeven.  
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Wijkgericht of wijkgestuurd? 

Ook de gemeentelijke clusters blijken diverse perspectieven te hebben op het nut van de wijk als 
interventieschaal. Tevens is een discrepantie waarneembaar tussen het nut van de wijk op papier en de 
vertaling naar de praktijk. Bijvoorbeeld het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) zet sterk in op 
wijk als interventieschaal, maar vertaalt dit doorgaans naar een wijkgerichte implementatie van beleid 
in plaats van naar een wijkgestuurde beleidsagenda. Dit verschil is te verklaren vanuit het onderscheid 
in beleidsgedreven en uitvoerende clusters en het type problematiek dat centraal staat binnen een 
cluster. Deze inzichten onderschrijven de notie dat in plaats van het automatisch aan elkaar koppelen 
van probleem en schaal, verder gedifferentieerd kan worden hoe elk probleem zich manifesteert op welk 
schaalniveau.  

 

De pilot Wijkgestuurd werken herzien 

Door de pilot Wijkgestuurd werken te bezien vanuit een langdurige beweging richting gebiedsgericht 
werken, blijkt dat de meerwaarde van de pilot gezocht moet worden in het creëren van een 

-, beleids- en maatschappelijke 
logica) en inherente spanningen die onderliggend zijn aan het besturen van een stad bediscussieerd 
kunnen worden. Bijvoorbeeld de spanning tussen sectoraal en integraal. De meerwaarde van de pilot zit 

r in de structuurverandering 
an sich. Een logische vervolgstap is een doorontwikkeling van de bredere beweging en cultuuromslag 
van het wijkgestuurd werken. Dit dient gepaard te gaan met het waken voor een verval in optimalisatie 
van een uniforme structuur, het waarborgen van het adaptieve vermogen, het verbreden van de 
leeromgeving en reflexiviteit en het waken voor een dominantie van de intern gerichte beleidslogica. De 
huidige pilot Wijkgestuurd werken kan op die manier een puzzelstuk vormen in de omslag naar een meer 
Rotterdammergericht bestuur. Om die omslag te maken, zijn twee aandachtspunten geformuleerd die 
las leidende principes kunnen gelden: het ontwikkelen van schaalsensitiviteit en het stimuleren van 
complementariteit tussen diverse strategieën op wijkniveau. 

 

Schaalsensitiviteit & complementariteit  

Het ontwikkelen van schaalsensititviteit begint bij het centraal stellen van de maatschappelijke opgave 
waardoor een rijkere probleemdefinitie ontstaat waarin beleidsuitdagingen vervolgens gedifferentieerd 
kunnen worden naar schaal. Vanuit het transitieperspectief is deze schaalsensitiviteit een voorwaarde 
om de verbinding te leggen tussen grotere maatschappelijke opgaven op stedelijk, nationaal en 
mondiaal niveau en het lokale schaalniveau van de wijk of de straat. Bijvoorbeeld met betrekking tot 
het mobiliseren van bewoners bij verduurzaming van het vastgoed in de stad of het ontwikkelen van 
decentrale zorgvoorzieningen. Zowel het wijkgericht als het wijkgestuurd werken kunnen vervolgens 
geschikte instrumenten zijn om deze verbinding te maken. Een probleem kan meerdere schaalniveaus 
kennen en er kan op elk niveau een andere interventie horen, waardoor het zaak is om op basis van meer 
systematische reflectie tot een handelingskader te komen voor de gemeente.  

Omdat er binnen het wijkgestuurd werken verschillende strategieën zijn om de problemen op wijkniveau 

kunnen vertrekken (maatschappelijke, beleids- of bestuurlijke logica), vraagt de doorontwikkeling van 
het wijkgestuurd werken ook om een breder begrip van de uitgangspunten en aankleding van 
interventies op wijkniveau. Hierbij dient als richtsnoer de complementariteit tussen verschillende 
wijkaanpakken en de complementariteit van wijkgestuurd werken in brede zin met de lokale 
maatschappelijke dynamiek en bestaande maatschappelijke initiatieven. De uitdaging voor de 
gemeente is vervolgens hoe met deze complementariteit  en dus verschil  omgegaan kan worden 
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met het oog op discussies omtrent het handhaven van een zekere stedelijke norm alsmede de verdeling 

van gemeentelijke middelen en inzet. 

 

Veranderopgave voor de gemeente 

De keuze van de gemeente voor het wijkgestuurd werken is geen vrijblijvende oefening, maar heeft 
vergaande implicaties in termen van structuur, cultuur en werkwijzen. De verandering naar een 
gemeentelijke apparaat waarbinnen wijkgestuurd werken gemeengoed is, staat nog in de 
kinderschoenen. Om niet in oude gewoonten terug te vallen en nieuwe praktijken en werkwijze verder te 
laten institutionaliseren, is het belangrijk systematisch te leren van de ervaringen die  versnipperd  
worden opgedaan. Niet alleen van de pilot Wijkgestuurd werken, maar ook van de andere interventies 
op wijkniveau die gebiedsgerichte uitgangspunten omarmen en verspreid door Rotterdam plaatsvinden. 
Werken vanuit maatschappelijke opgaven zou wel eens een breder scala aan werkwijzen en interventies 
kunnen opleveren die telkens op maat ingezet zouden kunnen worden. Dit betekent voor de gemeente 
dat zij een proces op gang brengt en een context creëert waarin de leerervaring van ambtenaren en 
andere stakeholders gefaciliteerd en geborgd wordt. En waarin die leerervaring in een breder perspectief 
wordt geplaatst en handvatten worden aangeboden om tot een doorontwikkeling van het wijkgestuurd 
werken te komen.  
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1. INLEIDING 

Sinds het opheffen van de deelgemeentes in Rotterdam wordt beleid voornamelijk vanuit het centrale 
concern voor de hele stad gemaakt. Als lichtgewicht plaatsvervanger van de deelgemeente als geweten 
en stem van het gebied zijn de gebiedsorganisatie (ambtelijk) en de gebiedscommissie (representatief) 

Maar ook in het nieuwe model kwam dit nog maar in beperkte mate tot uitdrukking. Of zoals het OBI 

ht werken en de 
samenwerking en afstemming tussen clusters en gebieden te bevorderen, zet de gemeente nu een 
decentraliserende beweging in gang, richting maatwerk voor de Rotterdammer op wijkniveau. Het 

 

Naar aanleiding van de beweging richting gebieds- en wijkgestuurd werken heeft de gemeente 
Rotterdam een pilot opgezet en uitgevoerd in tien wijken om te experimenteren met de wijze waarop de 
overheid beter kan aansluiten bij de dynamiek op lokaal niveau, en effectief en efficiënt kan bijdragen 
aan het realiseren van maatschappelijke kwaliteit. De wens om te komen tot meer gebiedsgericht en 
integraal werken vanuit de overheid komt voort uit de ervaren problemen met fragmentatie van beleid, 
de waargenomen kloof tussen burger en overheid, en de wens tot kostenreductie. De druk uit politiek en 
samenleving is dubbel: er moet beter gepresteerd worden met minder middelen. De kwaliteit van 
geleverde diensten is echter niet objectief te waarderen en de kosten zijn niet eenduidig in te schatten. 
Dus hoe kan de pilot Wijkgestuurd werken dan wel worden geëvalueerd, op waarde worden geschat en 
vertaald worden naar meer generieke aanbevelingen? 

Aan DRIFT is gevraagd hiervoor een voorstel te doen. Hierbij grijpt DRIFT terug op haar ervaring met en 
kennis van transitieprocessen en het opzetten, uitvoeren en evalueren van strategische experimenten. 
De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd, en dienen als input voor het 
continu leren en bijsturen van het fluïde proces van de herstructurering van het gebieds- en 
wijkgestuurd werken. 

 

1.1 Wijkgestuurd werken in Rotterdam 

Rotterdam kent een lange traditie van wijkbeleid, en was zelfs een van de eerste gemeenten die op deze 
lokale schaal beleid vormgaf gedurende de wederopbouw vanaf 1946. Met de groei van de stad en 
toenemende maatschappelijke kwaliteit zijn binnen Rotterdam, zoals breder maatschappelijk, in de loop 
der decennia een hoop zaken meer gecentraliseerd (of nationale beleidsverantwoordelijkheid geworden) 

diverse bestuurslagen gecreëerd (zoals de in 2014 opgeheven deelgemeenten) die de lokale democratie 
dienden te versterken. Dit alles heeft echter geleid tot beleid dat als versnipperd wordt ervaren en tot 
ondoorzichtig beleid dat op afstand van de Rotterdamse burger wordt bepaald.  

n effectiviteit van het 
openbaar bestuur worden sindsdien toenemend ter discussie gesteld en de overheid ziet zich met de 
mondige samenleving steeds vaker geconfronteerd met weerstand en afnemend draagvlak. Het 
beleidsproces wordt steeds verder opgerekt om allerlei vormen van participatie mogelijk te maken (van 
klassieke inspraak tot beleidscocreatie) en ook de verkokering tracht men te keren met een beweging 
richting integrale beleidsvorming en gebiedsgericht werken. De laatste jaren komen deze veranderingen 
steeds nadrukkelijker samen op de lokale schaal: de complexe maatschappelijke problemen vereisen 
een integrale aanpak én maatwerk. 

In Rotterdam is vanwege de persistente maatschappelijke problematiek op buurt- en wijkniveau al jaren 
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programma Kwaliteitssprong op Zuid, maar ook met de instelling van gebiedscommissies en het 
invoeren van gebiedsgericht werken, doorbraken te realiseren. Het wijkgestuurd werken incluis de pilot 
Wijkgestuurd werken passen in deze traditie1. Er zijn echter allerlei in het verleden opgebouwde routines, 
manieren van denken en organisatorische structuren die het meer centralistisch werken representeren, 
in stand houden en soms zelfs versterken. Bijvoorbeeld de kortetermijngerichtheid, de huidige wijze van 

zich ook een gebrek aan ruimte voor leren en reflectie, waardoor het wiel vaak opnieuw wordt 
uitgevonden en steeds dezelfde weerstanden moeten worden overwonnen.  

 

1.2 Noodzaak voor reflectie 

Daarom is het noodzakelijk om als gemeente bestaande structuren en routines ter discussie te stellen. 
Ruimte te creëren om opnieuw te beginnen, te falen en hiervan te leren. Om met elkaar systematisch te 
werken aan nieuwe routines en structuren. Scherp te kunnen aangeven wat wel en niet werkt. Met elkaar 
(beleidsmakers, instellingen en burgers) tijd te krijgen of te nemen om het anders en beter te doen en 
de kritische massa te ontwikkelen om die alternatieven ook echt duurzaam in te bedden. De pilot 
Wijkgestuurd werken heeft als doel om via reflectie de werkwijze van de gemeente te verbeteren zodat 
deze meer ten dienst staat aan de Rotterdammers. 

Vervolgens is het zaak om vragen te stellen als: gaan betrokkenen er bijvoorbeeld niet te snel vanuit 
 entiteit ook door bewoners zo wordt ervaren? Of dat vervolgens alle 

problemen op die schaal aangepakt moeten worden? Of dat ambtenaren door hun opdracht op papier 
te veranderen ook ander gedrag gaan vertonen? Of dat de bestaande instrumenten en doelen ook 
effectief zijn in het bereiken van maatschappelijke impact? Of dat het efficiënt en doelmatig uitvoeren 

rden vraag is? Naast het in kaart brengen van de 
directe effecten, lessen en impact van de pilots is het vanuit transitieperspectief minstens even 
relevant dit type vragen op te werpen en hierop met elkaar systematisch te reflecteren. Niet omdat er 
een eenduidig of te kwantificeren antwoord is, maar omdat het helpt om de nieuwe manieren van denken 
en werken te vinden. Vandaar dat wij als onderzoekers ook actief hebben meegelopen in de periode mei 
2016 tot februari 2017 en diverse wijkactieteam-overleggen en andere sessies hebben bijgewoond en 
deel hebben genomen aan de onderzoekstafel van de pilot. En dat wij als eindresultaat een 
monitoringsraamwerk voor de toekomst van het gebiedsgericht en wijkgestuurd werken hebben 
ontwikkeld (zie hoofdstuk 8). Op deze wijze trachten wij het reflexieve karakter van de pilot in het 
bijzonder en het gebiedsgericht en wijkgestuurd werken in algemene zin te bevorderen. 

 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt de vraagstelling van de evaluatie toegelicht en wordt een overzicht 
gegeven van de gehanteerde methodologie en de onderzoeksactiviteiten die we hebben toegepast. 
Hoofdstuk 3 verkent het potentieel van de wijk als interventieschaal zoals omschreven in de 
(wetenschappelijke) literatuur. Tevens bekijken we dit schaalniveau vanuit de transitiekunde. 
Vervolgens duiken we de casuïstiek in met hoofdstuk 4, dat de pilot wijkgestuurd werken vergelijkt met 
twee andere Rotterdamse wijk- en gebiedsaanpakken: Mooi Mooier Middelland en Programma Oost. In 
hoofdstuk 5 worden de werkwijzen en dominante perspectieven van de verschillende clusters van de 
gemeente Rotterdam belicht en de manier waarop zij interacteren met de wijk in het algemeen en de 

                                                
1 Wanneer wij in dit rapport spreken van wijkgestuurd werken bedoelen wij de bredere beweging binnen de gemeente die overtuigd is van 

de idee dat beleid meer ingericht moet worden op basis van wijkprioriteiten en de dagdagelijkse realiteit in Rotterdamse gebieden en 
wijken. Dit moet niet verward worden met de pilot Wijkgestuurd werken waarmee de structuur van wijkmanagers, wijkactieteams en 
wijkactieplannen bedoeld wordt. Ook moet wijkgestuurd werken niet verward worden met wijkgericht werken, waarmee een implementatie 

van stedelijk beleid op wijkniveau wordt bedoeld. 
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pilot in het bijzonder. Vervolgens zoomen we in hoofdstuk 6 in op de verschillende elementen van de 
pilot wijkgestuurd werken (het wijkactieplan, het wijkactieteam, de wijkmanager) en relateren we dit aan 
de paradoxen die de pilot productief probeert te maken. Tenslotte sluiten we in hoofdstuk 7 af met een 
aantal conclusies en aanbevelingen, waarbij ons monitoringsraamwerk (hoofdstuk 8) handvatten biedt 
voor een continu leer- en ontwikkelproces voor het wijkgestuurd werken.  
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2. VRAAGSTELLING & METHODOLOGIE 

 
gemeente Rotterdam geëvalueerd, die gestart is in januari 2016. De pilot is in 2016 geïmplementeerd in 
10 wijken uit de volgende drie gebieden: Feijenoord (7 wijken), Hillegersberg-Schiebroek (2 wijken) en 
Overschie (1 wijk). 

 

2.1 Positionering en doel van het evaluatieonderzoek binnen de pilot 

Vanuit de gemeente zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd die gericht zijn op de implementatie 
van de pilot in de 10 wijken zoals het totstandkomingsproces van de wijkactieplannen en 
wijkactieteams en impactvragen omtrent effectiviteits- en efficiencywinst. Om deze vragen te 
beantwoorden heeft de gemeente een onderzoekstafel2 ingesteld, waarbij verschillende onderzoekers 
een deel van deze vragen op zich hebben genomen. De gemeentelijke afdeling OBI heeft in augustus 
2016 een tussentijds reflectierapport3 uitgebracht waarin de voorbereiding en start van de pilot werd 
geëvalueerd. Dit geldt als een zogenaamde nulmeting van de pilot. Als aanvulling daarop heeft het 
NSOB en de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam in kaart gebracht hoe 
gebiedsmanagers het gebiedsgericht werken ervaarden voorafgaand aan de pilot4. Tevens zijn diverse 
onderzoeken uitgevoerd gedurende de implementatie van de pilot. Zo heeft een medewerker van de 
gemeente Rotterdam een scriptieonderzoek voor de Open Universiteit uitgevoerd, waarin is gekeken 
naar de impact van de pilot op de netwerkvorming binnen de gemeentelijke organisatie5. Ook heeft de 
faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de vraag of de 
doelstellingen in de wijkactieplannen aansluiten op de behoeften van wijkbewoners. Hiervoor heeft een 
onderzoeker in Schiebroek-Zuid met een groot aantal bewoners gesproken.6 Het onderzoek van DRIFT 
bouwt verder op de kennis die deze onderzoeken hebben vergaard, en richt zich op het onderzoeken van 
een aantal vraagstukken die hieruit volgen en heeft als driedelige doel om: 

A. Te reflecteren op de wijkgerichte aanpak van de gemeente: waarom is een wijkgerichte aanpak 
gewenst? Wat zijn de effecten? En (hoe) kan er wijkgestuurd worden gewerkt in alle 42 wijken 
en 14 gebieden?  

B. De pilot wijkgestuurd werken te verrijken: wat gebeurt er met de wijkactieteams en het 
wijkgestuurd werken nadat de huidige pilotfase is afgerond? Hoe kunnen continue lessen 
worden getrokken en aanpassingen worden doorgevoerd in het wijkgestuurd werken?  

C. Van evaluatie van de pilot naar monitoring van de wijkaanpak te verschuiven: hoe kan de pilot 

de gemeente Rotterdam? 

 

In de periode april 2016 tot februari 2017 hebben wij actief meegelopen in diverse 
wijkactieteamoverleggen en hebben wij sessies bijgewoond omtrent het wijkgestuurd en gebiedsgericht 
werken. Tevens hebben wij deelgenomen aan de onderzoekstafel van de pilot om bovenstaande 
doelstelling te realiseren en om kruisbestuivingen tussen de diverse onderzoeken te bevorderen. 

                                                
2 Aan deze onderzoekstafel namen direct betrokkenen bij de pilot plaats, waaronder de onderzoekers vanuit de kennisinstellingen, de 

gebiedsdirecteuren en implementatiemanagers van de gemeente. 
3 Onderzoek en Business Intelligence Gemeente Rotterdam (2016). Evaluatie van de voorbereiding en start van de pilot Wijkgestuurd 
werken. 
4 Martijn van der Steen, José Nederhand & Mark van Twist (2016). collaborative 

Paper for the IRSPM conference, Hongkong, 13-15 April 2016. 
5 Nog geen definitieve versie van het rapport beschikbaar. 
6 David Vaandrager & Peter Marks (2017). Het WAP onder de loep: een onderzoek naar vraaggericht werken.  
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2.2 Methodiek en centrale vraagstelling 

wijkactie-aanpak in algemene zin. Oftewel we focussen minder op het proces, de output en de outcome 
van de pilot, hoewel deze elementen zeker ook aan bod komen in onze evaluatie. Echter, het tweede 
orde leren richt zich meer op zowel op hoe de wijkactieteams en -actieplannen functioneren en wat het 
(verwachte) effect is, maar reflecteert ook op de overkoepelende wijkgestuurde aanpak van de 
gemeente en de onderliggende sturingsfilosofie. Waarom worden wijkactieplannen opgesteld? Waarop 
moeten oplossingen worden gezocht op wijkniveau? Het gaat hier om een heroverweging van 
dominante denk- en handelingskaders en diep verankerde waarden en overtuigingen. Zeker omdat het 

mening spelen bovenstaande onderzoeken slechts ten dele in op het (gezamenlijk) tweede orde leren 
van de betrokken personen (ambtenaren in wijkactieteams, de gebiedsorganisaties, burgers in de 
gebiedscommissies en burgers die wonen en werken in de gebieden). De meeste onderzoeken richten 
zich met name op de vraag hoe er over het wijkgestuurd werken kan worden geleerd binnen de pilot en 
in mindere mate waarom en waarover geleerd moet worden?  

Dit type reflectie is echter noodzakelijk, want reeds sinds de wederopbouw wordt in Rotterdam 
geëxperimenteerd met een wijkgestuurde aanpak. En in 2016 is de heilige graal van wijkgestuurd werken 
echt niet uitgevonden. Dat zien we ook bij de sociale wijkteams die in 2015 zijn ingevoerd en die nog 
continu in ontwikkeling zijn. Het gaat eerder om het omarmen van een langetermijnproces en de 
zoektocht die daarmee gepaard gaat. Hierbij is de hoofdvraag van ons onderzoek: 

Hoe kan de pilot Wijkgestuurd werken een opmaat worden voor een continu leerproces op 
diverse lagen binnen de gemeente Rotterdam? 

 

In de benodigde datavergaring draait het primair om de ervaring en het handelen van de direct 
betrokkenen, en welke lessen daaruit te trekken zijn. Dit vraagt ons inziens op een interpretatieve 
insteek waarin het vertrekpunt is dat de sociale realiteit niet als een objectief gegeven en/of in haar 

(Schwartz-Shea & Yanow, 2013). Dit vraagt om een kwalitatieve en inductieve methode van 
dataverzameling en analyse waarbij de ervaring en betekenisgeving van betrokkenen het beginpunt 
vormt. Binnen onze dataverzameling staan daarom interviews en (participatieve) observaties centraal 
(zie ook volgende paragraaf)7. 

Een interpretatieve insteek op het leren vraagt dan ook om een zogenaamde reflexieve en lerende 
monitoring: een systematisch onderzoek waarin op basis van gestructureerde verzameling van kennis, 
data maar ook meningen en interpretaties een wetenschappelijke reflectie wordt geformuleerd die de 
pilot Wijkgestuurd werken in haar bredere bestuurlijke en politieke maar ook maatschappelijke context 
plaatst. Dit type monitoring dient vooral om de basis en ruimte te bieden voor meer fundamentele 
discussies die tegelijk zeer praktisch vertaald kan worden in directe acties. Voor deze lerende evaluatie 
putten we verder uit literatuur over transitiemonitoring en bestuurskunde (Taanman 2014; Edelenbos & 
Van Buuren (2005). Deze vormen van monitoring gaat niet zozeer om een beoordeling op zich, maar om 
een proces dat de leerervaringen (het vallen en opstaan) van de deelnemers ondersteunt, in een breder 
perspectief plaatst en hun handvatten biedt om de volgende stappen te zetten. Het resultaat van deze 
monitoring is om een raamwerk op te leveren dat de gemeente Rotterdam in staat stelt om het 
wijkgestuurd werken blijvend te kunnen monitoren en evalueren. Door blijvend te reflecteren en te leren 
kan het wijkgestuurd werken worden aangepast naar wens en krijgt het een meer adaptief karakter.  

                                                
7 Het gebruikte interviewformat is als bijlage 2 toegevoegd aan dit rapport. 
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2.3 Onderzoeksopzet 

Binnen onze evaluatie zijn de resultaten, inzichten en adviezen uit de eerdere onderzoeken rondom de 
pilot (zie paragraaf 2.1) meegenomen en is hierop voortgebouwd. In combinatie met bovenstaande 
adaptieve evaluatiemethodiek heeft dit geleid tot een andere onderzoeksopzet dan vooraf gepland. In 
de oorspronkelijke opzet werd ook al genoteerd dat er sprake was van een concept en werd gesteld dat 
waar inzichten uitwezen dat een andere koers potentieel meer vruchten af zou werpen, dit zou kunnen 
leiden tot een koerswijziging van de onderzoeksopzet.  

 

Aangepaste onderzoeksopzet 

In de oorspronkelijke offerte aan de gemeente stelde DRIFT een aanpak voor waarin in een lerende en 
reflexieve aanpak centraal stond die gebaseerd was op een meer toegepaste en actieve vorm van 
transitiemonitoring. De insteek was om een proces op te tuigen dat de leerervaringen van de deelnemers 
ondersteunde, in een breder perspectief plaatste en hun handvatten bood om de volgende stappen te 
zetten. Het doel was om een lerende omgeving te creëren in participatieve sessies. Door middel van de 
monitoring en evaluatie moet kennisuitwisseling plaatsvinden tussen de betrokken teams en de 
institutionele context. Kortom, we gaven in de offerte een opzet voor een continu reflectie- en 
leerproces, waarbij het wijkgestuurd werken zou kunnen uitgroeien tot een smeermiddel voor het leren 

gepland voor het najaar 2016. Op 17 oktober 2016 is echter in goed overleg met de opdrachtgevers 
geconstateerd dat de vijf sessies van DRIFT lastig te incorporeren waren binnen de pilot Wijkgestuurd 
werken. Dit had te maken met het hoge tempo van de pilot, en de al bestaande drukte van sessies en 
reflecties daarbinnen. Ook had de gemeente zelf al een leertraject opgestart voor de wijkmanagers.  

Tijdens het overleg op 17 oktober 2016 bleek dat er binnen het projectteam van de pilot kennisvragen 

en de stedelijke clusters. De volgende kennisvragen zijn geïnventariseerd:  

 

partners? 

 Hoe WGW te laten landen binnen de clusters? Hoe wordt het hier opgepakt per cluster? 

 Hoe is de samenwerking tussen WAT-leden en de clusters (accounthouders- en managers)? 

 Hoe is WGW te vergelijken met andere aanpakken (zoals Mooi Mooier Middelland)? 

 In hoeverre krijgt stedelijk beleid momenteel een gebiedsgerichte implementatie? 

 Hoe kan flexibiliteit worden georganiseerd in bestaande processen? En in budgetten? 

DRIFT heeft de behoefte aan casuïstiek opgepakt als alternatief voor de participatieve sessies. 
Hiermee is de focus binnen de onderzoeksactiviteiten licht verschoven: 

 Van wijk naar stad 

  

 Van lerende aanpak naar reflectie en input voor het leren 

 Van sessies organiseren naar casuïstiek ophalen uit de praktijk 

 Van betrokken tot eind 2016 tot maart 2017 

Oftewel, de focus verschoof van het organiseren van de reflectie naar het leveren van input voor de 
reflectie. Deze input is voornamelijk gericht op de interactie tussen het stedelijk beleid en de 
wijkprioriteiten. 

Door de hernieuwede insteek zijn we betrokken gebleven bij de pilot tot en met maart 2017. De 
participatieve sessies zijn komen te vervallen ten faveure van verdiepend onderzoek. Door middel van 
aanvullende interviews, deskstudie en observaties hebben we data verzameld rondom casuïstiek die 
als input geldt voor de pilot (zie de toelichting op de onderzoeksactiviteiten hieronder voor meer details).  
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Onderzochte casuïstiek 

Dit verdiepende onderzoek is gecombineerd met het onderzoek dat we reeds hadden uitgevoerd. Een 
combinatie van de twee heeft geleid tot de volgende casuïstiek die in het evaluatieonderzoek centraal 
stond: 

 Reflectie pilot WGW (zie hoofdstuk 3 en 4): In hoeverre heeft de wijk potentie als 
interventieschaal voor de doelstellingen van de gemeente? Wat zijn de onderliggende waarden? 
Wat is de onderliggende sturingsfilosofie? Voor dit onderdeel is naast de pilot ook verdiepend 
onderzoek gedaan naar de historie van bestuurlijke interventies op wijkniveau in Rotterdam en 
Nederland. 

 Vergelijking met andere wijkaanpakken (zie hoofdstuk 4): Hoe zijn andere wijkaanpakken te 
vergelijken met WGW? Hoe vindt de besluitvorming rondom prioriteiten plaats? Hoe vindt 
borging/doorwerking plaats binnen de clusters? Voor deze comparatieve analyse zijn naast de 
pilot twee andere experimentele wijk- en gebiedsaanpakken van de gemeente onderzocht, te 
weten Mooi Mooier Middelland (Delfshaven) en Programma Oost (Prins-Alexander)8. 

  Welk type interactie is er tussen clusters, 
gebied en externe partners? In hoeverre sprake van samenwerking en aanvulling? In hoeverre 

clusters? We voeren hiervoor een generieke analyse uit voor alle gemeentelijke clusters. 

 : 
afgestemd op de gebieden en wijken / is er een gebiedsgerichte implementatie? Wie of wat 

Rotterdams Welzijn van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en het programma rondom 
Verkeersveiligheid van de dienst Stadsontwikkeling9. 

  Hoe verloopt de implementatie? Wat zijn opmerkelijke 
verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende teams? Wie nemen deel in de teams? 
Zijn ze in staat op lokale daadkracht te organiseren? We voeren zowel een generieke analyse 
uit, als verdiepend onderzoek naar drie wijkactieteams, te weten die van de wijken Bloemhof, 
Hillesluis en Schiebroek10. 

  Is dit de juiste vorm en inhoud? In hoeverre is het 
ontwikkeld met bewoners en gebiedspartners? In hoeverre is er ruimte voor dagdagelijkse 
kwesties? In hoeverre is het een middel om Rotterdammergericht te werken? Wat is het 
democratisch gehalte van de plannen (e.g. interactie met de gebiedscommissies)? Binnen deze 
generieke analyse zijn alle tien de wijkactieplannen meegenomen. 

Deze opzet en casuïstiek zijn gevisualiseerd in figuur 1. 

 

                                                
8 We hebben de keuze gemaakt voor het bestuderen van deze twee aanpakken, omdat het (voor zover bij ons bekend) de enige 

omvangrijke beleidsplannen in Rotterdam waren die in 2016-2017 werden uitgevoerd die primair uitgingen van een wijk of gebied. 
9  van de 
clusters Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling, omdat deze clusters de meeste WAP-prioriteiten en WAT-leden 

aanleverden in de pilot (zie hoofdstuk 5). Binnen MO is gekozen voor Huizen van de Wijk omdat het programma een helder context-
specifiek en lokaal (op wijkniveau) element in zich heeft, en het na de decentralisaties in 2015 is uitgerold binnen het stedelijke programma 
Nieuw Rotterdams Welzijn. Binnen SO is het Verkeersveiligheidsplan gekozen op aanraden van een van de betrokken gebiedsdirecteuren in 

de pilot. Vanuit de pilotgebieden is ervaren dat binnen de gebiedsgerichte aanpak van dit programma de behoeftes van de gebieden niet 
goed tot zijn recht liet komen. In hoofdstuk 6 zullen we nog verder stilstaan bij deze keuzes en de beperkingen daarvan. 
10 Deze drie wijken zijn geselecteerd zodat de casussen een verscheidenheid besloegen aan geografie (Noord en Zuid), demografische 
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Figuur 1. Schematische weergave hernieuwde focus van het onderzoek 

 

Fasering onderzoeksactiviteiten 

De dataverzameling door middel van de verschillende onderzoeksactiviteiten heeft plaatsgevonden 
tussen mei 2016 en februari 2017. DRIFT was in die tijd niet alleen betrokken bij het onderzoek naar de 
pilot Wijkgestuurd werken, maar ook bij het evaluatieonderzoek naar het bestuurlijk model van de 
gemeente Rotterdam en in het bijzonder het functioneren van de gebiedscommissies. Dit onderzoek 
naar het bestuurlijk model liep van mei 2016 tot december 2016. Aangezien beide onderzoeken zich 
richtten op gebiedsgericht werken in de gemeentelijke organisatie en de overlap in potentieel 
interessante respondenten hebben we geprobeerd enkele onderzoeksactiviteiten waar mogelijk te 
coördineren, om efficiëntie in de beide onderzoeken te bevorderen en de respondenten niet te 
overvragen. Zo zijn de interviews voor beide onderzoeken bij enkele respondenten gecombineerd, en 
kwam een deel van de deskstudie (analyse gebiedsplannen) en de onderzochte casussen (Programma 
Oost en Huizen van de Wijk) overeen. Ook zijn er een aantal onderzoeksresultaten van de evaluatie van 
het bestuurlijk model gebruikt in dit rapport (bijv. de enquête onder ambtenaren).  

 

Fase Periode Activiteit Resultaat 

1. Inventarisatie Mei 2016  Inventarisatie beschikbare 
data 

 Deskstudie 
 

 Interview-protocol en lijst (in online 
database) 

 Korte notitie inzichten uit deskstudie en 
interviews, inclusief verdiepende vragen. 

 Definitief plan van aanpak 

2. Verdiepend 
onderzoek pilot 
WGW 

Juni - 
september 
2016 

 Participatieve observaties 
overleggen 

 Interviews 

 Inzichten in ervaringen en perspectieven 
van de groep direct betrokkenen binnen 
het wijkgestuurd werken 

 32 interviews 
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 Comparatieve analyse 
(continu) 

 

 13 observaties 

 Tussentijdse notitie (sept. 2016) 

3. Comparatief 
onderzoek 
verdieping in 
specifieke 
casuïstiek 

Oktober 2016 
- maart 2017 

 Participatieve observaties 
overleggen 

 Interviews 

 Comparatieve analyse 
(continu) 

 

 Inzichten in dynamiek binnen clusters, 

wijkaanpakken 

 7 interviews 

 3 observaties 

 Tussentijdse input pilot WGW (nov. 2016) 

4. Synthese en 
afronding 

Februari 2017  
 April 2017 

 Comparatieve analyse 
(continu) 

 Conceptversie bevindingen 

 Eindrapport schrijven met 
bevindingen 

 Monitoringsraamwerk 
opstellen 

 Eindrapportage met inzichten in 
leerervaringen van deelnemers aan pilot 
Wijkgestuurd werken + stadsbrede 
analyse over het effect en belang van 
wijkgestuurd werken 

 Monitoringsraamwerk voor wijkgestuurd 
werken op de lange termijn 

Tabel 1. Overzicht fasering onderzoek en activiteiten 

 

Voor het onderzoek naar wijkgestuurd werken hebben we in totaal 39 interviews afgenomen, waarvan 
een deel overlapte met het andere onderzoek. We hebben voornamelijk ambtenaren geïnterviewd, 
waaronder gebiedsaccounthouders van de pilotgebieden, de betrokken gebiedsdirecteuren, een aantal 

- 11  van de pilot. We hebben 
observaties gedaan bij 11 WAT- en GNI-bijeenkomsten, alsmede aan 5 andere gemeentelijke 
bijeenkomsten deelgenomen die in het teken stonden van gebieds- en wijkgestuurd werken (dit waren 
bijv. overkoepelende sessies binnen de pilot zoals de opening van het WAP-seizoen). Daarnaast hebben 
we deelgenomen aan 7 bijeenkomsten van de onderzoekstafel en daarnaast een aantal keer tussentijds 
overlegd met de opdrachtgever om de onderzoeksrichting af te stemmen. Bijlage 1 geeft een overzicht 
van alle activiteiten die zijn ondernomen. In september 2016 hebben we een tussentijdse notitie 
gepresenteerd aan de opdrachtgever. Tevens hebben we in november 2016 input geleverd vanuit ons 
onderzoek aan de top vijf inzichten voor een verdere implementatie van de pilot. 

De informatie in dit rapport over Mooi Mooier Middelland is gebaseerd op data die verzameld is in het 
kader van de evaluatie van Mooi Mooier Middelland die DRIFT van januari tot mei 2016 heeft uitgevoerd. 
Deze data is verzameld aan de hand van een tiental diepteinterviews met bewoners, professionals, 
gebiedsambtenaren en clusterambtenaren en twee collectieve leersessies in de wijk. Deze interviews 
en sessies zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

Zoals te zien is in tabel 1 is het onderzoek onderverdeeld in vier fases: na een meer inventariserende 
fase in mei 2016 zijn we in de tweede fase de pilot ingedoken middels observaties, deskstudie en 
interviews met wijkmanagers en wijkactieteamleden. Tevens hebben we interviews uitgevoerd met 
betrokkenen vanuit de clusters, zoals gebiedsaccounthouders. In de derde fase hebben we verdiepende 
casuïstiek onderzocht en lag de focus op een comparatieve analyse van wijkaanpakken en werkwijzen 
van clusters. De vierde fase omvatte een synthese van alle data en het schrijven van dit rapport 
alsmede het opstellen van het monitoringsraamwerk.  

                                                
11 Het DISCO-team is een groep ambtenaren die een functie hebben dicht tegen het directieniveau van de clusters en gezamenlijk 

fungeren als een klankbordgroep voor de ontwikkeling van het Wijkgestuurd werken. 
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3. HET POTENTIEEL VAN DE WIJK ALS INTERVENTIESCHAAL 

In de afgelopen decennia zijn steeds meer maatschappelijke problemen geïdentificeerd, geadresseerd 
en aangepakt op het niveau van de stadswijk (Purcell 2006). Een grote verscheidenheid aan actoren en 
instituties werken samen en participeren in het adresseren van hedendaagse stedelijke uitdagingen 
omtrent veiligheid, armoede, gezondheid, sociale cohesie, etc. Dit soort interventies hebben 
wetenschappelijke en publieke debatten aangewakkerd aangaande nieuwe lokale democratie, het 
belang van participatie en door de overheid geïnitieerde interventies12. Wij vliegen onze analyse aan 
vanuit de idee dat de schaal van de wijk een mogelijke voedingsbodem is om transities te beïnvloeden. 
Met als doel om de pilot Wijkgestuurd werken in te bedden in de historische discussie omtrent de wijk 
als interventieschaal: hoe is het wijkniveau als interventieschaal de afgelopen eeuw ingezet? En wat 
kan wel/niet op wijkniveau worden opgepakt? Hoe verhoudt dit zich tot het transitieperspectief? 

 

3.1 De wijk als administratieve en bestuurlijke grens 

Allereerst 
begrip dat veelal een bestuurlijke connotatie heeft. Wijken worden als bestuurlijke categorie 
geografisch afgebakend en in kaart gebracht middels indices en andere monitoringsinstrumenten. 
Tevens worden specifieke doelstellingen en interventies gekoppeld aan de fysieke en sociale 
ontwikkeling van wijken. De wijk is voor bewoners echter een fluïde begrip. Het representeert vooral een 
notie van nabijheid. De wijk is voor bewoners dan ook veelal gerelateerd aan specifieke plekken als hun 
woning, hun buren, het wijkcentrum, de supermarkt, etc. (Van Steenbergen & Wittmayer 2012). 
Bovendien zijn sommige gebieden in een stad logischer als afgebakende eenheid aan te merken dan 
anderen. Denk bijvoorbeeld in Rotterdam aan wijken en gebieden als het Noordereiland, Rozenburg, 
Hoek van Holland, de Kop van Zuid en Katendrecht. 

instituties aan het begin van de 20e eeuw in een constant proces van heruitvinding. De vragen die daarin 
veelal centraal staan zijn: in hoeverre is de wijk een vruchtbaar schaalniveau voor beleid en 
gemeenschapsvorming en in hoeverre kun je de wijk isoleren van de rest van de stad (zie bijvoorbeeld: 
Van Doorn 1955)? Naast discussies over het potentieel, ging de discussie ook vaak gepaard met kritiek 
op het schaalniveau. Zo was binnen de wijkaanpak veelal sprake was van een naïeve en nostalgische 
hang naar een overzichtelijke gemeenschap (Blokland 1998, Van der Lans 1997). Bovendien was de 

in termen van wijken en buurten, mag ons niet blind maken voor het feit dat oplossingen zich vaak op 

n minstens zo ambitieuze en 
gezamenlijke stedelijke en regionale inspanning op het gebied van bijv. werkgelegenheid- en 

beperkt en fluïde. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het ontwerpen van een 
innovatieve wijkaanpak. 

 

3.2 Golven van populariteit: democratie, emancipatie en controle 

Vanuit deze notie is het interessant om een korte uitstap te maken naar de wijze waarop de wijk is 
ingezet voor 

                                                
12 Grofweg zijn er drie typen perspectieven te onderscheiden op een conceptua

perspectief, een disciplinerend perspectief en een democratisch perspectief (Jhagroe & Van Steenbergen, 2015). 
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populariteitsgolven in Nederland die geresulteerd hebben in steeds meer publiek beleid dat specifiek is 
gericht op deze schaal (De Boer 2001). Vooral na de tweede wereldoorlog hadden mensen het geloof in 
traditionele democratische instituties verloren en dit leidde tot gevoelens van ontworteling en 
afstandelijkheid van de centrale overheid. Vandaar werden wijken gezien als ideale plekken om te 
verkennen als beleidss

gemeenschappen en nieuwe vormen van democratie (WRR 2005). Deze interesse in de lokale schaal 
werd versterkt door gevoelens van vervreemding door rappe urbanisatie, globalisering en 

verschillende vormen en mate relevant geweest, kan gesteld worden dat de voedingsbodem voor het 
huidige wijkdiscours zijn gepland in de jaren vijftig van de vorige eeuw. En die bodem bleek zeer 
vruchtbaar. Ondanks dalingen in populariteit in de jaren zestig en tachtig, is de populariteit steeds 
verder gegroeid over 
meer gediversifieerd geraakt. 

De wijk werd in de periode na de tweede wereldoorlog tot 1960 nog vooral gezien als een instrument 
om de lokale democratie te versterken en het vertrouwen te herstellen in de overheid. In deze tijd werden 
wijkraden ingesteld en bemoeiden vooral lokale charitas en religieuze zuilen zich met deze problematiek. 
In de jaren zeventig en tachtig verschoof het discours echter van een democratische en 
gemeenschapsnotie naar een focus op sociaal-economische emancipatie waarin het gelijkheidsideaal 
een prominente plek had. Deze fase is cruciaal geweest voor de productie van de huidige institutionele 
structuren en grondlagen van het wijkdiscours zoals we dat nu kennen (Reijndorp, 2002). Wijken raakten 
bijvoorbeeld steeds meer geografisch afgebakende en administratieve eenheden, wat heeft geleid tot 
een significante stijging in het type en aantal actoren dat zich op dit niveau organiseerden. Naast het 
gemeentebestuur, raakten ook woningcorporaties en projectontwikkelaars meer betrokken (met het 
oog op stedelijke vernieuwing in combinatie met sociale huisvesting). Ook de welzijnsinstellingen kregen 
een grotere rol en werden in veel steden meer intentionele structuren opgetuigd, zoals ook de 
deelgemeenten in Rotterdam. Ook gingen volksvertegenwoordigers, arbeiders en migranten zich meer 
organiseren rondom het label van de wijk en bepaalde rechten en hulpbronnen claimen. Al met al, werd 

ini-
perceptie werd de wijk onderdeel van het gangbare vocabulaire en steeds meer vanzelfsprekend, 
ondanks al haar assumpties.  

Een derde populariteitsgolf diende zich aan in de jaren negentig. De eerder genoemde institutionele 
structuren raakten meer gerijpt en wijken werden een permanente focus van nationale en lokale 

n raakte meer in zwang en werd gekoppeld aan de hoge concentraties 
van culturele en religieuze groepen en etnische minderheden. Zo werd de wijk steeds meer gezien als de 
plek voor de culturele emancipatie en integratie van deze groepen. Vanaf de jaren 2000 werd steeds 
meer afgestapt van deze groepsgerichte aanpak. De impact van een neoliberaal discours ging meer uit 
van individuele verantwoordelijkheid. Mensen werden niet langer geadresseerd als lid van een specifieke 
gemeenschap of groep, maar als individuele burger. De notie kwam meer te leggen op individuele 
emancipatie en die kon gerealiseerd worden middels participatie. Mensen werden vereist mee te doen 
aan het maatschappelijk leven en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen en elkaars omgeving. 
In de jaren negentig en 2000 organiseerden steeds meer organisaties zich op het schaalniveau van de 
wijk, zoals gezondheidsinstellingen, re-integratiebureaus, jeugdorganisaties, energiebedrijven, etc. In 
recente jaren (vanaf eind 2010) lijkt er een nieuwe trendbreuk te ontstaan in de populariteit van de wijk 
mede door de decentralisaties van de Participatiewet en de jeugdhulp in 2015, namelijk dat de wijk als 
vertrekpunt wordt voor integraal beleid en maatwerk. De nadruk op achterstand en probleemwijken is 
nog altijd dominant, maar het discours is inclusiever geworden: alle steden hebben nu een wijkbeleid, 
sociale wijkteams, etc. Waar het in de voorgaande trends nog op achterstand en deviantie was 
gekoppeld, is het nu een meer algemeen toegepaste en geaccepteerde categorie. Tevens wint de notie 
van nabijheid van beleid steeds meer aan populariteit, waarmee gemeenten de wijk gaan zien als middel 
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voor een efficiënt en effectief bestuur. Maatwerk en integraliteit vormen de toverwoorden13. De focus 
komt te liggen op minder verkokering en bestuurlijke drukte in de wijk en het optuigen van 
democratische experimenten zoals participatieve begroting.  

interventieschaal voor van alles en nog wat. Op wijkniveau trachten diverse actoren grip te krijgen op 
bepaalde fenomenen, deze te adresseren en trachten zij aansluiting te vinden met burgers. Deze 
heterogene netwerken met hun wederzijdse afhankelijkheden zijn geconcentreerd rondom specifieke 

probleem gelabeld (Van Gent, 2009) en om deze te adresseren en de lokale leefbaarheid te vergroten 

2015). Met andere woorden, wijken zijn in de eerste plaats een bestuurlijk instrument. 

 

 

de blijkt wordt de wijk in 
toenemende mate gezien als interventieschaal voor samenlevingsopbouw en is daarmee sterk 
gerelateerd aan het maakbaarheidsdenken. Wat vooral opvalt is dat de wijk de laatste decennia als 
verheffingsinstrument is ingezet voor allerlei sociaaleconomische en culturele interventies. In 
retroperspectief zijn de verschillende populariteitsgolven veelal gelinkt aan een specifiek type 
emancipatie van groepen en individuen. De socioloog Jan Willem Duyvendak schreef in 1999 reeds over 

als instrument van een sociaal en politiek programma (Duyvendak 1999). Vanuit de historische schets 
halen we enkele kernwaarden die onder het discours van de wijk liggen: 

 Democratische waarden: zeggenschap, transparantie, politieke participatie, etc. 

 Bestuurlijke waarden: integraliteit, maatwerk, efficiëntie, effectiviteit, governance, etc. 

 Morele waarden: emancipatie (zoals verheffingsinsteek: politiek, sociaaleconomisch, cultureel, 
individueel), inclusie, gelijkheid, diversiteit, etc. 

Deze waarden zijn zeer ideologisch en dus politiek gekleurd. De geschiedenis laat zien dat 
interventieschaal niet los gezien kan worden van het politieke karakter en daarmee inzet is van politieke 
strijd. Naast het feit dat de wijk een fluïde begrip is (paragraaf 3.1) en vooral een bestuurlijke instrument 
is (paragraaf 3.2) is, is het dus ook geen neutrale categorie. Het is sterk waardegeladen en de vraag bij 
de implementatie van een nieuwe wijkaanpak is dan ook wat de onderliggende waarden en idealen zijn. 

 

3.4 Reflecties vanuit het transitieperspectief 

hebben reeds geschreven over deze schaalnaïviteit binnen transitiestudies14. Transities spelen zich op 
grotere schaal af zoals het nationale en mondiale niveau, is veelal de heersende gedachte. En 
problematiek als klimaatverandering, werkloosheid, en armoede spelen zich af op abstracter niveau. 
Vandaar dat interventies op het schaalniveau van de wijk veelal worden afgedaan als 

-
en andere (negatieve) externaliteiten. Tevens is het vanuit een systeemperspectief (dat centraal staat 
binnen transitiestudies) twijfelachtig om de wijk als een maatschappelijk systeem af te bakenen of om 

                                                
13 Duyvendak & Schuyt (2000) stellen vraagtekens bij deze notie van integralit

 
14 In recente jaren is meer aandacht geschonken aan geografische en ruimtelijke dimensies binnen transitiestudies, met name in relatie tot 
landen en steden als systemen, zie bijvoorbeeld Binz et al 2014 en Coenen et al, 2012. Ook is er meer aandacht voor de rol van lokale 
gemeenschappen binnen transitie-vraagstukken waarin wijken worden gezien als experimenteerruimte voor transitievraagstukken (zie bijv. 

het InContext-project: http://incontext-fp7.eu/index.html).  

http://incontext-fp7.eu/index.html
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binnen sociologische kringen, zoals in de reeds aangehaalde studie van Duyvendak & Schuyt (2000). 
Zij stellen dat op sociaaleconomisch vlak (zoals werkloosheid en armoede) de wijk een beperkt 
potentieel heeft aangezien de wijk immers niet de oorzaak van het probleem is en ook weinig ruimte 
voor structurele oplossingen biedt. De wijkaanpak is in hun ogen voor dit type problematiek als 

 

Dit betekent echter niet dat de wijk geen interessant schaalniveau is vanuit transitieperspectief. In 
tegendeel, er is een set aan argumenten waarom de wijk juist wel interessant is voor transitie-
interventies, te weten: de geografische nabijheid (de wijk als overzichtelijke en afgebakende eenheid); 
de vervlechting van schaalniveaus (lokaal, nationaal en mondiaal), de interactie tussen meerdere 
domeinen (leefbaarheid als centraal thema waar energie, mobiliteit, sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
etc. samenkomen); de menselijke maat (verandering wordt zichtbaar, grijpbaar en is binnen handbereik); 
en de institutionele nabijheid (gedeelde regels en gewoonten) (Wittmayer & Loorbach 2016). Vanuit het 
transitieperspectief kan de wijk dan ook meer geconceptualiseerd worden als een broedplaats voor 

iedt een ruimte om 
met nieuwe relaties en alternatieve manieren van doen, denken en organiseren te experimenteren. Op 
deze manier vormt de wijk een aangrijpingspunt om maatschappelijke uitdagingen te adresseren. 

jd gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven die men wilt 
aanpakken, zoals sociaal culturele en sociaal economische kwesties. Oftewel, naast dat we wijken als 

v  

 

3.5 Het potentieel van de wijk 

Dit vraagt echter wel om een realistisch verwachtingspatroon en om de wijk in haar bredere 
maatschappelijke context te bezien. Om de naïviteit rondom dit schaalniveau te verminderen kunnen 
de volgende drie geheugensteunen worden gehanteerd bij het opstellen van interventies op het 
wijkniveau: 

 Uitwijken: neem de wijk niet als een gegeven, maar zie het als een fluïde concept, een bestuurlijk 
bedenksel. Het gaat hier om het bewust zijn van de beperkingen van het schaalniveau alsmede 

onderliggende assumpties).  

 Ontwijken: bed de historie van een wijk in in die van een stad/regio/land/internationaal. De 
nadruk ligt hier op de vervlechting van schaalniveaus. Wat kan wel/niet op wijkniveau worden 
aangepakt? Welke maatschappelijke opgave vereist een wijkaanpak en welke (ook) een aanpak 
op een hoger aggregatieniveau? 

 Afwijken: niet elke wijk is hetzelfde en men dient oog te hebben voor context-specifieke 
eigenschappen van wijken. De nadruk ligt hier om een roep om diversiteit en dat niet overal 
eenzelfde aanpak wordt uitgerold. 

st te deconstrueren om het vervolgens weer in elkaar te zetten (te reconstrueren). 

Tijdens dat in elkaar zetten, komen we vanzelf op de vraag wat dan wel het potentieel van het 
schaalniveau van de wijk is. Vanuit de literatuur kunnen we dit in de volgende zes punten samenvatten: 

1. De wijk als praktisch aanknopingspunt om aan een maatschappelijke opgave te werken. Vanuit 
deze optiek kan de wijk worden gezien als broedplaats voor transitie/verandering door in te 
spelen op lokale veerkracht, cohesie, ondernemerschap, bewustzijn, urgentie. 
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2. De wijk als verzamelplaats/vindplaats voor het bouwen van netwerken op uitvoeringsniveau. 
Vanuit deze optiek kan de wijk een plek zijn voor het creëren van instrumentele coalities om 

 
3. De wijk, buurt en straat als plekken voor democratische actie. Vanuit deze optiek bevinden zich 

op deze schaalniveaus de publieke domeinen waarin verandering bediscussieerd kan worden en 
men daarna kan handelen. 

4. -c . Vanuit deze optiek is het een schaal waarop 
beleid getoetst kan worden aan de wensen en behoeften van Rotterdammers, maar ook waarop 
beleid kan inspelen op directe vraag(en) van Rotterdammers.  

5. De wijk als controlemechanisme voor (on)gehoorzame burgers en deviant gedrag. Vanuit deze 
optiek kan met behulp van bureaucratie en data de populatie gecontroleerd worden naar de 
maatstaven van een dominant discours. 

6. De wijk als setting voor samenlevings-/gemeenschapsopbouw. Vanuit deze optiek is het een 
schaal waar gefocust wordt op sociale verbanden tussen (groepen) mensen en hun identiteit. 

 

In het volgende hoofdstuk zullen we drie Rotterdamse wijkaanpakken tegen het licht houden en 
beschrijven we in welke mate de doelstellingen overeenkomsten met een van deze zes dimensies. Ook 
zullen we in hoofdstuk 6  op basis van inzichten uit de interviews en observaties  verder in gaan op 
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4. VERGELIJKING WIJKAANPAKKEN 

In Rotterdam is in 2015 gestart met drie nieuwe interventies op gebieds- en wijkniveau die we in dit 
hoofdstuk zullen vergelijken. Vanuit de kernwaarden van het Rotterdamse bestuurlijke model15 wordt  
naast de pilot Wijkgestuurd werken  momenteel ook geëxperimenteerd met Programma Oost (Prins-
Alexander) 16  
getracht een antwoord te bieden op allerlei problematiek in Rotterdam (van armoede, eenzaamheid en 
onveiligheid tot gentrificatie, verwaarloosde winkelgebieden en vervuilde straten). Op basis van 
hoofdstuk 3 kijken we in dit hoofdstuk hoe voeding wordt gegeven aan de wijk als bestuurlijke categorie. 
Allereerst vergelijken we de doelstellingen en waarden van de interventies om vervolgens de modus 
operandi en de netwerken tegen het licht te houden. 

 

 

Figuur 2. Voorkanten van de drie wijk- en gebiedsinterventies  

 

4.1 Doelstellingen 

Wanneer we kijken naar de doelstellingen van de drie verschillende wijkaanpakken, dan valt op dat ze 
allen een overeenkomstige probleemdefinitie hebben. De drie interventies hebben met elkaar gemeen 
dat ze ontstaan zijn vanuit een kritiek op de notie van top-down beleid van de gemeente. Echter de 
aard van die kritiek kent onderlinge verschillen. Zo luidt de kritiek vanuit het Wijkgestuurd Werken op de 
huidige afstand tussen het beleid en de Rotterdammer. Deze zou te groot zijn doordat burgers zich niet 
herkennen in beleid en daar bovendien te weinig van terugzien binnen de gemeentelijke inzet. Maar ook 
omdat beleid vanuit de stedelijke clusters teveel op generieke wijze wordt vormgegeven en uitgevoerd 
en daardoor weinig voeding heeft met de praktijk in de wijken. Tevens zou het tot een te grote kloof 
leiden tussen de gemeentelijke clusters en de wijken en tussen het bestuur en haar burgers. De politiek 

 

Binnen het Programma Oost heeft de kritiek op het top-down beleid een andere lading, namelijk dat er 
te weinig ruimte is voor diversiteit tussen de Rotterdamse gebieden en wijken onderling. In essentie is 
het een kritiek op de verdeling en inzet van stedelijke middelen die teveel volgens het gelijkheidsprincipe 
worden verdeeld. Hierdoor raakt Prins-Alexander in de vergetelheid omdat het niet zo slecht scoort op 
gemeentelijke lijstjes en indices. Aanvullend worden gebiedsplannen ook onvoldoende opgepakt door 
de stedelijke clusters, aldus de gebiedsorganisatie en gebiedscommissie. Dit leidt tot een algehele 

                                                
15 Dit zijn: 1) bestuur dicht bij de burger (burgernabij), 2) vorm en inhoud geven aan de diversiteit van gebieden, 3) participatie van 
Rotterdammers bij beleidsvorming en uitvoering, 4) democratische legitimatie en 5) een efficiënte en effectieve overheid. 
16 Programma Oost is meer een interventie op gebiedsniveau, maar dit programma maakt echter wel een differentiatie naar wijken. Zo 

krijgen de wijken Zevenkamp, Oosterflank en Ommoord meer specifieke aandacht op het vlak van veiligheid. 
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ontkenning van de problemen in het gebied en de wijken en tot een versnipperde (sectorale) aanpak 
vanuit de centrale stad. Het doel van Programma Oost is om deze kritiek om te zetten in een meer 
evenwichtige verdeling van middelen over de stad en in het aanpakken van meervoudige problematiek 
in een aantal wijken in Prins-Alexander. 

De kritiek op het top-down beleid van de gemeente in Mooi Mooier Middelland heeft weer een andere 
insteek, te weten dat er te weinig zeggenschap is voor de burger bij de vormgeving van beleid en de 
verdeling van gemeentelijke middelen. De gemeente maakt te weinig (of te laat) gebruik van de 
expertise en ervaringen van de Rotterdammer, zo luidt de kritiek. Bewoners van de wijk Middelland 
hebben die zeggenschap opgeëist bij de burgemeester. Vanuit de gemeente werd deze kritiek gedeeld 
en tegelijkertijd meer bestuurlijk ingekleurd vanuit een kritiek op het eigen beleid dat overeenkomstig is 
met die binnen het wijkgestuurd werken. Deze aangevulde probleemdefinitie leidde tot een bestuurlijke 
ambitie om te experimenteren in de wijk met een cocreatie-proces waarin de expertise en ervaringen 
van bewoners een centrale plek innemen. Op het vlak van doelstellingen zien we een tweedeling 
ontstaan: waar bewoners vooral democratisch georiënteerde doelstellingen nastreven, streeft de 
gemeente ook bredere bestuurlijke doelstellingen na. De gemeente is geïnteresseerd om te leren als 

Daarmee hinkt MMM vanaf de start op twee benen: is het experiment van bewoners of van de 
gemeente? De ervaringen en verwachtingen van de deelnemers lopen daarover uiteen en deze diffusie 
heeft ertoe geleid dat de doelstelling van de gemeente wellicht meer evident en dominant is geworden 
gedurende het traject17. 

 

4.2 Waarden 

Wanneer we kijken naar de waarden die binnen de drie interventies centraal staan, zien we drie 
categorieën: democratische, bestuurlijke en morele waarden. Deze worden echter anders ingevuld bij de 
drie verschillende interventies. Binnen het Wijkgestuurd Werken staan vooral bestuurlijke waarden 
centraal. Er ligt een nadruk op de efficiëntie en effectiviteit van beleid, op vraaggestuurd beleid en op 

 de 

aandacht nodig).  

Programma Oost onderscheid zich met een mix van de drie typen waarden. Programma Oost is de 
uitkomst van het claimen van zeggenschap over en aanspraak maken op gemeentelijke middelen om 
zo problematiek in gebied Prins-Alexander aan te pakken18. Qua democratische waarden staan dan ook 
zeggenschap, transparantie en de controle op de verdeling van middelen centraal. Tegelijkertijd wordt 
sterk ingezet op een aantal bestuurlijke waarden zoals efficiëntie, effectiviteit en integraliteit van beleid. 
Programma Oost is namelijk ontstaan vanuit de frustratie vanuit gebiedscommissie en -organisatie dat 
zaken uit het gebiedsplan zelden door de clusters opgepakt worden. Programma Oost wordt door 
betrokkenen dan ook benoemd als manier om invulling te geven aan de diversiteit van gebieden. Dit 
draait op het in kaart brengen van problematieken en deze integraal aankaarten. Qua morele waarden 
wordt Programma Oost gekenmerkt door een focus op oneerlijkheid (verdeling van middelen) en 
diversiteit (tegen gelijkheid van wijken). 

Mooi Mooier Middelland drijft op de volgende democratische waarden: zeggenschap, participatie, 
transparantie, draagvlak en eigenaarschap. Binnen MMM is het namelijk belangrijk dat alle bewoners 
betrokken worden (breed draagvlak) en iedereen de kans heeft om mee te doen (ook de mensen die we 
niet vaak zien of horen). Het is belangrijk dat de bewoners de ruimte krijgen om de kar te trekken en het 
gevoel hebben dat het wijk ook hun eigendom is. Hier ligt gelijk een link met de morele waarden, namelijk 

                                                
17 Zie: in juni 2017 te verschijnen tussenevaluatie van Mooi Mooier Middelland (DRIFT 2017) 
18 Opvallenderwijs komt deze kritiek niet alleen vanuit de gebiedscommissie (die een volksvertegenwoordigingsfunctie heeft), maar ook (en 
nog wellicht sterker) vanuit ambtenaren binnen de gebiedsorganisatie en binnen de clusters. Zo zijn de gebiedsaccounthouders nauw 

betrokken geweest bij het opstellen en agenderen van het programma. 
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inclusie (iedereen moet meedoen), gelijkheid (elke stem weegt even zwaar), cohesie 
(gemeenschappelijkheid/samenlevingsopbouw) en de burger centraal. Qua bestuurlijke waarden zijn bij 
zowel de bewoners als de gemeente zelfbeheer, efficiëntie en effectiviteit evident binnen MMM. Vanuit 
de kant van de gemeente wordt dit aangevuld met waarden als flexibiliteit, cocreatie, experimenteren 
en leren. 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat zowel MMM als Programma Oost een brede mix aan waarden 
kennen, terwijl Wijkgestuurd Werken vooral gericht is op bestuurlijke waarden. Wanneer we het koppelen 
aan de dominante probleemdefinitie valt MMM vooral als een democratisch experiment te typeren 
terwijl Wijkgestuurd werken veel meer een bestuurlijk experiment is. Programma Oost in een mengvorm 
van de twee. 

 

Intermezzo: integraliteit 

Een van de meest centrale doelstellingen van alle drie de wijkaanpakken is de notie van integraliteit. 
Maar hoe wordt hier binnen de drie aanpakken vorm en inhoud aan gegeven?  

Binnen Wijkgestuurd werken verschillen de meningen tussen de diverse betrokkenen over de noodzaak 
tegrale aanpak van problemen in de wijk binnen 

het WAT en de WAP essentieel is, omdat de clusters sectoraal werken terwijl de praktijk binnen de wijk 
per definitie integraal zou zijn. Alleen door een integrale ziens- en werkwijze kan het een aanvulling zijn 
op het beleid vanuit de clusters. Deze mening heerst vooral in Feijenoord, bij sommige wijkmanagers en 
in de gebiedsorganisatie, maar in mindere mate ook bij externe partners en sommige 

 

structuren en de werkwijze vooral praktisch te houden. Deze visie leeft voornamelijk in Hillegersberg-
Schiebroek en Overschie, bij gebiedsaccounthouders en bij de programmaleiders. 

Binnen het Programma Oost was en is integraliteit een belangrijk uitgangspunt binnen de planvorming. 
Het programma had vanuit die insteek vooral waarde voor betrokken ambtenaren die het als een kans 
zagen om verkokering in beleid tegen te gaan. Tevens is het gebiedsplan vanuit een integrale insteek 
opgesteld, maar werken de clusters volgens betrokkenen onvoldoende integraal, waardoor beleid in de 
praktijk telkens stukloopt. Integraliteit geldt binnen het programma als een kritiek op de programma-
matige manier van werken van de stad. 

Binnen Mooi Mooier Middelland vindt samenwerking veelal sectoraal plaats ondanks de integrale 
uitgangspunten. Dit komt vooral doordat de organisatie in werkgroepen naar thema is opgeknipt en 
deze vervolgens zijn gekoppeld aan een cluster. Ook opereren deze werkgroepen vaak nog afzonderlijk 
van elkaar. Vroeg in het proces is de aandacht verschoven naar organiseren rondom fysieke plekken, en 
in het bijzonder pleinen. De achterliggende reden was om zo meer integraal te kunnen werken. Echter uit 
de praktijk blijkt dat hierdoor de sturing vanuit de logica van het cluster SO sterker lijkt, en de verbinding 

 

Dit intermezzo laat zien dat een doelstelling en bestuurlijke waarde als integraliteit binnen de 
wijkaanpakken niet per se eenduidig hoeven te zijn. Uit het bovenstaande blijkt dat er een diversiteit 
aan perspectieven bestaat en tevens de noodzaak (per persoon, cluster, etc.) kan verschillen. Tevens 
leidt een waarde/doelstelling niet automatisch tot een gewenst effect, veel van het beleid blijft 

sectoraal en dat is wellicht zelfs efficiënter en effectiever.  

 

4.3 Modus operandi 

De volgende dimensie om de drie wijkaanpakken te beschrijven is de modus operandi, oftewel volgens 
welke logica wordt een oplossing gezocht en wordt aan het probleem gewerkt? Hoe zijn betrokken dit 
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gaan organiseren en hier handen en voeten aan gaan geven? Is een nieuwe structuur gerealiseerd? Hoe 
wordt de wijkaanpak bekostigd? 

 

Dominate logica: resultaatgericht of waardegericht? 

Wijkgestuurd werken wordt gedreven door een resultaatgerichte logica. De wijkactieplannen worden zo 
compact en concreet mogelijk gemaakt, waarbij het belangrijkste is dat de vastgestelde prioriteiten op 
korte termijn (uiterlijk een jaar) en met relatief weinig middelen praktisch uitvoerbaar zijn. Zo zouden de 
acties  die hierop door de gemeente en partners worden ondernomen  zichtbaarder worden voor de 
bewoner in de wijk. Het opstellen van langetermijnvisies of -plannen wordt in deze context als tijdrovend 
en belemmerend gezien. Door het vermijden van het creëren van een nieuwe (ambtelijke en/of 
bestuurlijke) tussenlaag moet de pilot tevens de algehele efficiëntie bevorderen. De procesmatige en 
strategische vormgeving van het programma is ontworpen vanuit een strategische laag ambtenaren 
vanuit de clusters en de concerndirectie.  

Ook in Programma Oost wordt vanuit een resultaatgerichte logica geredeneerd. Vanuit een 
gezamenlijke analyse van de problemen in het gebied door de verschillende clusters (in het 

verbinden op basis van het uitwisselen van kennis. Het programma is gericht op concrete resultaten die 
gemakkelijk te valideren zijn. 

Mooi Mooier Middelland wordt meer gedreven door waarden dan door beoogde resultaten, ook al is 
efficiënte en effectiviteit voor bewoners en ambtenaren wel degelijk belangrijk. Maar vanuit de 
dominante insteek van cocreatie en gemeenschapsopbouw staat het zoeken naar verbindingen (in 
zowel fysieke als sociale zin) centraal bij de meeste werkgroepen. Tegelijkertijd is het programma ook 
een reactie op het probleem van een niet naar behoren functionerende democratie en feit dat een grote 
groep bewoners weinig betrokken is bij het bestuur van stad. 

 

Totstandkoming prioritering 

Nauw in verband staand met de logica is de wijze waarop acties worden geprioriteerd binnen de drie 
wijkaanpakken. Het gaat hierbij om vragen als: wie is de opdrachtgever/heeft het mandaat op de 
prioriteit en oplossingsrichting te bepalen? Hoe komt deze prioritering tot stand? Op basis van welke 
expertise wordt de inhoud (en prioriteit) bepaald?  

Binnen het Wijkgestuurd wordt aandacht gevraagd voor alle wijken en gebieden, terwijl de andere twee 

wordt er voor elke wijk ieder jaar een wijkactieplan (WAP) opgesteld waarin maximaal vijf prioriteiten 
worden opgenomen. Dit proces wordt in elk gebied anders aangepakt, maar maakt in meer of mindere 
mate gebruik van de input en expertise van de clusters, de gebiedsorganisatie, de gebiedscommissie, 
bewoners, lokale partners, gebiedsplannen en beschikbare data zoals de wijkprofielen. De wijkmanagers 
zijn de trekkers van het prioriteringsproces, het Gebiedsnetwerk Intern (GNI) bepaald de invulling van 
de prioriteiten en de clusters zijn als experts verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijbehorende 
maatregelen. De directieraad stelt de prioriteiten en het WAP vervolgens vast (namens de 
concerndirectie). In de praktijk lopen deze rollen en taken soms door elkaar heen. Zo worden (de juiste) 
clustermedewerkers niet altijd (op tijd) betrokken of hebben zij geen tijd om aan te sluiten. De thematiek 
of invulling van de prioriteiten in de plannen zou in theorie moeten staan voor de vijf meest urgente 
problemen in de wijk. Maar het afwegingskader van de uiteindelijke prioritering is nog niet 
uitgekristalliseerd. Welke prioriteiten komen wel/niet in aanmerking? Hoe weeg je het belang van de 
prioriteiten af, alsmede mogelijke conflicten tussen belangen? En wat is een gewenste concreetheid, 
haalbaarheid en meetbaarheid van de maatregelen? De prioritering is uiteindelijk een samenspel tussen 
diverse betrokkenen op wijkniveau, maar in de praktijk lijkt de stem van bewoners nog ondergeschikt 



 

Een maat op de wijk: evaluatie pilot Wijkgestuurd werken  24 

aan de expertise vanuit de gemeente en de gemeentelijke partners (zie ook hoofdstuk 6). De 
verantwoordelijkheid van de algehele implementatie van de pilot ligt bij de concerndirectie. 

De prioritering binnen Programma Oost is op bestuurlijke wijze tot stand gekomen. Door slim strategisch 
samenspel tussen het voorzitterscollectief en de gebiedsorganisatie is Prins-Alexander op de politieke 
agenda terecht gekomen. Hierdoor kreeg het gebied meer prioriteit ten opzichte van de andere 
gebieden. De invulling van het programma is door het Gebiedsnetwerk Intern (GNI, bestaande uit de 
gebiedsaccounthouders van alle clusters voor het gebied) bepaald op basis van het gebiedsplan, met 
de gebiedsorganisatie (bij name van de gebiedsmanager) als penvoerder. Volgens betrokkenen hadden 
de prioriteiten uit het gebiedsplan tot dan toe nergens toe geleid, want  zo stellen zij  zijn in de optiek 
van de rest van de stad (de gemeente) de problemen van Prins-Alexander niet groot genoeg. De 
prioriteiten werden binnen het GNI bepaald op basis van onderlinge discussie en consensus. Op het 
moment dat medewerkers met passie, betrokkenheid en goed geïnformeerd hun werk doen dan zijn 
prioriteiten bijna als vanzelfsprekend, vinden de betrokkenen. 

Het opdrachtgeverschap van de werkgroepen in Mooi Mooier Middelland ligt bij de clusters, die de 
opdracht van de werkgroep formuleren. Echter, inhoudelijk wordt invulling en richting gegeven aan de 
opdracht door bewoners en ondernemers. Het idee is dus dat op basis van cocreatie beslissingen 
worden gemaakt en dus ook prioriteiten worden bepaald. Dit lijkt in elke werkgroep anders te gaan. En 
ook de projectleiders nemen een dominante rol in, in het bepalen van prioriteiten. Te meer omdat zij een 
formele/betaalde functie hebben. De bewoners leveren input/advies/kritiek. Voor MMM als geheel lijken 
tot nog toe geen prioriteiten te zijn geformuleerd: het ontbreekt kort gezegd aan gemeenschappelijk 
geformuleerde doelen. 

 

Bestaande of nieuwe structuren? 

De problemen die door het programma Wijkgestuurd Werken ervaren worden met het gebiedsgericht 
werken van de gemeentelijke clusters aangepakt door het vormgeven van een nieuwe ambtelijke 
werkwijze. Vanuit een experimentele insteek wordt ingezet op het creëren van een nieuwe structuur en 
cultuur binnen het gebiedsgericht werken. Vanuit een pilotfase in 2016 moet de nieuwe manier van 
werken 
tussen de wijk (en daarmee ook het gebied) en de stad moeten korter worden door clusterambtenaren 
direct in de wijk te zetten en door de installatie van een wijkmanager die de regie voert op wijkniveau. 
In de pilotgebieden Hillegersberg-
elke prioriteit binnen het WAP. De wijkmanager overlegt met het GNI over de status van het hele WAP, 
onder ande

- Schiebroek en Overschie (de twee 
pilotgebieden die samen drie wijken beslaan) overleggen regelmatig samen over Wijkgestuurd Werken. 
In Feijenoord is daadwerkelijk per wijk een team gevormd dat samen overlegt, met zeer verschillende 
deelnemers en overlegstructuren. Daarnaast vindt er wekelijks een overleg plaats tussen de 
gebiedsdirecteur en de wijkma  

Waar Wijkgestuurd werken nieuwe ambtelijke structuren opbouwt om resultaten te bereiken, is dit 
binnen Programma Oost geheel vanuit de bestaande structuren gedaan, zoals het GNI. Via de 
bestuurlijke weg (wethouder Eerdmans en de gebiedscommissie) en de ambtelijke weg (zowel 
gebiedsorganisatie als clusters) kon dit gerealiseerd worden. Programma Oost is  samen met Mooi 
Mooier Middelland  men vanuit het 
gebied. Toen directies van clusters het conceptplan onder ogen kregen, schoten deze volgens 

 

Mooi Mooier Middelland is in een nieuwe fluïde structuur die in het leven is geroepen om voeding te 
geven aan cocreatie op wijkniveau en om bewoners meer eigenaarschap en zeggenschap te 
geven/claimen omtrent hun leefomgeving. Het kan getypeerd worden als een soort platform waarin 
ambtenaren, bewoners, professionals van wijkinstellingen en ondernemers in participeren om directe 
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invloed uit te oefenen op hun leef- en werkomgeving. MMM is georganiseerd aan de hand van 
werkgroepen die los van elkaar functioneren en die zich focussen op een specifieke thema of plek. Deze 

vanuit de clusters en de gebiedsorganisatie zijn nauw betrokken bij deze werkgroepen (soms als 
projectleider) en bewaken ook de algehele lijn van het cocreatie-proces vanuit het perspectief van de 
gemeente. De gebiedsmanager en gebiedsnetwerkers zijn de spil in het web van MMM. Hiervoor is tevens 
extra capaciteit ingezet (ook al is deze volgens de betrokkenen nog te gering). 

Binnen alle drie de wijkaanpakken wordt het belang van de culturele omslag beschreven vanuit de 

trend/omslag die reeds jaren geleden al in gang is gezet, maar die volgens betrokkenen verder verbreed 
dient te worden. Nieuwe structuren zijn ook vooral bedoeld om deze cultuuromslag te bewerkstelligen. 

 

Bestaande of nieuwe budgetten? 

De financiële logica van Wijkgestuurd werken is dat alle prioriteiten binnen de pilot bekostigd dienen te 
worden uit bestaande budgetten van st
Daarentegen hebben Mooi, Mooier, Middelland en Programma Oost een eigen budget. Mooi, Mooier, 
Middelland heeft omstreeks 7 miljoen 19  tot haar beschikking voor de duur van omstreeks 3 jaar. 
Daarnaast hebben zij ook toegang tot reguliere budgetten. Programma Oost heeft een budget van 10 

kosten naar beneden geschroefd konden worden. Het hebben van een eigen (flexibel) budget wordt 
benoemd als stimulans om iets ambitieus voor de wijken voor elkaar te krijgen. Het biedt onder andere 
ruimte om gemakkelijker resultaten te boeken en operationele zaken te bekostigen. Iets dat binnen de 
pilot ook benadrukt wordt als een barrière om bijv. in te springen op dagdagelijkse zaken.  

 

4.4 Netwerken 

De zesde dimensie van vergelijking betreft de netwerken waaruit de drie aanpakken bestaan. De 
centrale vragen zijn hier: welke actoren zijn betrokken bij de interventies en hoe kunnen we deze 
samenstelling duiden in termen van diversiteit en dynamiek? Welke rollen nemen actoren in, hoe wordt 
daar invulling aangegeven en in hoeverre verschilt dit van bestaande praktijken? In hoeverre is er 
draagvlak voor de interventie en hoe kunnen we de samenwerking duiden in termen van afstand? 

 

Type actoren  

Het aantal en type actoren dat (direct) betrokken is bij de drie interventies verschilt. De wijkactieteams 
binnen de pilot Wijkgestuurd werken bestaan voornamelijk uit ambtenaren uit het gebied, 
clustermedewerkers en medewerkers van externe partijen (zoals politie, woningcorporaties en 
welzijnsinstellingen) die allen een rol/verantwoordelijkheid hebben voor een of meerdere prioriteiten in 
de wijk. De bewoners zijn binnen de pilot niet betrokken. De samenstelling van de wijkactieteams wisselt 
afhankelijk van de prioritering waardoor de samenstelling van het netwerk deels dynamisch is. Vanuit 
de doelstellingen van Wijkgestuurd werken kan verwacht worden dat bewoners veel inspraak hebben in 
het bepalen van de inhoud van het wijkactieplan, maar door de huidige planprocessen e.a. obstakels 
hebben ze maar beperkt inspraak of invloed. Zij worden veelal op indirecte wijze betrokken, doordat de 
gebiedsplannen20 een belangrijke basis vormen voor de wijkactieplannen. Zeker nu voor de plannen in 

                                                
19 Dit bedrag fluctueert overigens in diverse documenten en tijdens de interviews. De bedragen lopen uiteen van 7 miljoen tot 10,9 miljoen. 
Een reden hiervoor is dat een deel van het totale bedrag is weggezet binnen de reguliere beleidskaders. 
20 De gebiedsplannen zijn in 2014-2015 wel opgesteld door de gebiedscommissies op basis van consultatie met bewoners (in verschillende 

vormen en niet specifiek op wijkniveau), voorbereid door de gebiedsorganisaties. 
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over resultaten. De betrokkenheid van de verschillende gebiedscommissies loopt uiteen. Zij worden 
soms losjes bevraagd, geïnformeerd of betrokken, maar hun rol is over het algemeen zeer beperkt. 
Sterker nog, de gebiedscommissie worden  vanwege hun bestuurlijke insteek  in enkele gevallen als 
hinderlijk ervaren om vaart te maken met de plannen.  

Voor Programma Oost geldt hetzelfde: de centrale rollen worden ingenomen door ambtenaren in de 
gebiedsorganisatie en de accounthouders uit de clusters. Daarnaast waren ook de gebiedscommissie 
en wethouder betrokken bij de agenderings- en planfase. Het verloop van Programma Oost is statisch 
omdat het programma tot stand is gekomen aan de hand van bestaande structuren en netwerken. In 
Programma Oost hebben bewoners nog geen formele rol in het proces gehad, maar zullen wel betrokken 
worden in de ontwerpfase. De kennis van de burger wordt niet direct aangeboord, want het idee is dat 

 
gesteld door enkele betrokkene (bijv. een scheve stoeptegel recht leggen). Net zoals bij het wijkgestuurd 
werken is het gebiedsplan een belangrijke basis geweest voor de plannen, waardoor de input van 
bewoners indirect is meegenomen. Tevens heeft het voorzitterscollectief van de gebiedscommissie een 
agenderende rol gehad. 

Bij Mooi, Mooier, Middelland zijn meer type actoren van het bestuurlijke en ambtelijke spectrum 
betrokken dan de andere twee interventies, van burgemeester tot gebiedsnetwerker. Het grootste 
verschil is het aantal en de rol van bewoners, want het experiment is expliciet gericht op nauwe 
samenwerking tussen bewoners en gemeenteambtenaren. Elke werkgroep of netwerk binnen MMM heeft 
ook weer haar eigen achterban van bewoners. In Mooi Mooier Middelland staat de betrokkenheid van 
bewoners centraal en ligt de nadruk op samenwerking tussen ambtenaren en bewoners. Een van de 
gedeelde principes van MMM is de waarde van lokale kennis van de bewoners. In hoeverre deze kennis 
en expertise daadwerkelijk een plek krijgt verschilt per werkgroep. In sommige groepen is het hard 
werken om de stem van bewoners op tafel te krijgen en te houden. Bij de afwezigheid daarvan domineert 
volgens betrokkenen de ambtelijke top-down logica van werken. De gebiedscommissie draait op 

betrokken en nemen deel aan sessies en werkgroepen. 

 

Rollen en setting 

De pilot Wijkgestuurd werken creëert een alternatieve setting en vormt het kader waarbinnen 
ambtenaren de prioriteiten formuleren. De ambtenaren vervullen tevens een agenderende rol. Het 
gevolg is dat de rolinvulling verandert van een meer volgende naar een meer sturende rol: ambtenaren 
komen in andere woorden op de stoel van bestuurders te zitten. Echter deze sturende rol is wel beperkt 
omdat prioriteiten slechts basaal invulling krijgen en ondergebracht dienen te worden bij bestaande 

wijkactieteam. Dit zijn meestal ambtenaren uit een cluster of de gebiedsorganisatie. Deze rol en 
bijbehorend takenpakket krijgen verschillende betekenissen. Naast het realiseren van het actieplan, 
wordt de wijkmanager door sommigen gezien als aanspreekpunt voor de wijk of als iemand die 
signaleert wat er in de wijk gebeurt. Dat laatste is officieel niet de rol van de wijkmanager en wordt door 
sommigen bekritiseerd. Echter sommige gebiedscommissies slagen er niet in om de ogen en oren van 
de wijk te zijn en deze lacune wordt op informele wijze opgevuld of gecorrigeerd door de wijkmanager 
(en ook door gebiedsnetwerkers). Clusterambtenaren in het WAT staan in de pilot meer in dienst van 
het gebied en de wijken. Hun taak is ook om als zijnde een intermediair binnen hun cluster zaken gedaan 
te krijgen voor de wijk. In de praktijk leidt dit soms tot een worsteling, aangezien zij hierdoor de dubbelrol 
van clustervertegenwoordiging vervullen. In hoofdstuk 6 gaan we hier verder op in. 

Binnen Programma Oost heeft het voorzitterscollectief van de gebiedscommissie een agenderende en 
strategische rol ingenomen om Prins-Alexander bij het college van B&W onder de aandacht te brengen. 
Deels in samenwerking met gebiedsmanager en  netwerker die hierdoor ook een agenderende rol 
vervullen. Vervolgens is door wethouder Eerdmans commitment uitgesproken en is opdrachtgeverschap 
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neergelegd bij ambtenaren uit het GNI. Nieuw aan de totstandkoming van een gebiedsplan van 
dergelijke grootte was dat het plan inhoudelijk op is gesteld door ambtenaren op gebiedsniveau. Pas in 
de implementatiefase is een nieuwe rol van programmamanager gecreëerd. Deze is de verbinder van 
clusteractiviteiten, het gezicht naar belanghebbende actoren in het gebied en de regisseur van 
communicatie tussen clusters en binnen het GNI.  

Bij Mooi, Mooier, Middelland zijn (steeds meer) verschillende type ambtenaren direct betrokken. De 
gebiedsmanager- en netwerkers fungeren als stuurgroep/middenmanagement. Daarnaast zijn ook 
clustermedewerkers direct betrokken in de rol van projectleiders van projectgroepen, en 
opdrachtgevers. Idealiter vervullen deze projectleiders een faciliterende/ondersteunende rol. Echter de 
mate waarin een clustermedewerker zich dienstbaar opstelt verschilt per projectgroep/cluster. De crux 
is dus dat MMM door het uitgangspunt van cocreatie vraagt om nieuwe rollen, maar dat deze soms niet 
op een alternatieve manier ingevuld worden. Ook indirect en achter de schermen zijn veel 
clustermedewerkers betrokken bij MMM. De burgemeester is de initiator en wordt ook wel met trots de 

naar een functie als projectleider of als professional betaald worden voor de uitvoering van een 
opdracht.  

 

Draagvlak en samenwerking 

Voor de pilot Wijkgestuurd werken geldt als doelstelling dat de wijkactieteamleden nauw met elkaar 
samenwerken. De pilot verkleint op deze manier de afstand tussen de actoren. Aan het begin van de 
pilot bleek een hoog verloop van teamleden dit samenwerkingsproces te verstoren, maar inmiddels is 
binnen de pilot meer oog voor het belang van continuïteit binnen de teamvorming. Binnen de 
gebiedsorganisaties is er draagvlak voor de pilot, mede door de betrokkenheid van de 
gebiedsdirecteur- en managers en de invloed die zij hebben op de wijkactieplannen. Een deel van de 
ambtenaren zijn dan ook positief over de pilot en het proces. Daarentegen is een deel van de 
betrokkenen kritisch. Ondanks dat zij de intentie en motivatie achter de pilot onderschrijven, zien zij niet 
direct het nut en ervaren zij geen baten bij de nieuwe structuren en rollen. Deze ontevredenheid wordt 

 draagvlak bij de middenkaders van de 
clusters. Door de intermediaire functie van clustermedewerkers en het dubbele opdrachtgeverschap 
ontstaat frictie. Clustermedewerkers die onderdeel zijn van een WAT hebben mandaat gekregen van de 
clusterdirecteuren, maar de acties die voortkomen uit het WAP botsen vaak nog met andere 

opdracht is kenmerkend voor alle drie de interventies.  

De samenwerking binnen Mooi, Mooier, Middelland kent meerdere vormen doordat een diverse groep 
actoren betrokken is, die georganiseerd zijn in verschillende werkgroepen, overleggen en bijeenkomsten. 
Een van de bestuurlijke doelen van MMM is om meer horizontale samenwerking tussen bewoners en 
ambtenaren mogelijk te maken. Samenwerking binnen de pilot kenmerkt zich door een kleine afstand 
tussen actoren. Echter de verschillende werkgroepen waarin de organisatie is opgeknipt, werken redelijk 
geïsoleerd van elkaar. Er is ruim draagvlak op lokaal niveau, maar dit geldt niet per definitie bij de 
middenlagen van de clusters (idem dito als bij Wijkgestuurd werken). De afstand tot de burgmeester is 
ook klein, en het college en de gebiedscommissie hebben het project omarmd.  

De betrokkenen van Programma Oost waren zeer te spreken over de manier van samenwerken binnen 
het GNI en het samenspel met de gebiedscommissie. Deze (horizontale) samenwerking leek gestoeld te 
zijn op een gedeeld gevoel van urgentie. De ambtenaren werden binnen GNI aangesproken als 
clustervertegenwoordiging en waren verantwoordelijk voor draagvlak voor Programma Oost binnen de 
clusters. Toch bleek het in eerste instantie lastig om clusters op directieniveau mee te krijgen. Dit wijten 
zij aan het niet volgen van de gebruikelijke ambtelijke route. Voor Programma Oost was een breed 
draagvlak bij ambtenaren op lokaal niveau en het voorzitterscollectief van de gebiedscommissie. Dit 
draagvlak werd gesterkt door commitment van wethouder Eerdmans en de concerndirectie. Deze 
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eensgezindheid was een voorwaarde om het plan uiteindelijk op de agenda van de gemeenteraad te 
krijgen.  

 

4.5 Reflecties 

Uit bovenstaande inzichten blijkt vooral dat diverse strategieën mogelijk zijn om te komen tot een 
wijkaanpak dan wel tot resultaten op wijkniveau. Bijvoorbeeld via een bestaande bestuurlijke route 
(zoals Programma Oost), of het hervormen van een ambtelijke structuur (zoals Wijkgestuurd werken), 
het opzetten van een platform gericht op cocreatie en een type quasi-opbouwwerk (zoals Mooi Mooier 
Middelland) en het inzetten op cultuurverandering (alle aanpakken), etc. Een overzicht van alle 
bevindingen is te zien in tabel 2. 

 

 WIJKGESTUURD WERKEN PROGRAMMA OOST MOOI MOOIER MIDDELLAND 

Doelstellingen Vanuit kritiek op top-down 
beleid de kloof tussen beleid 
en de burger verkleinen 

Vanuit kritiek op top-down 
beleid een meer evenwichtige 
verdeling van middelen tussen 
gebieden nastreven 

Vanuit kritiek op top-down 
beleid de kloof tussen beleid 
en de burger verkleinen en het 
vergroten van meer 
zeggenschap van de burger 

Waarden 1. Bestuurlijke waarden 
2. Morele waarden 

1. Democratische waarden 
2. Bestuurlijke waarden 
3. Morele waarden 

1. Democratische waarden 
2. Morele waarden 
3. Bestuurlijke waarden 

Modus operandi    

Dominante logica - Resultaatgerichte logica 
- Vanuit nieuwe structuur 
- Ambtelijke focus 

- Resultaatgerichte logica 
- Vanuit bestaande structuur 
- Bestuurlijke focus 

- Waardegedreven logica 
- Vanuit nieuwe structuur 
- Ambtelijke en 
maatschappelijke focus 

Wijze van 
prioritering 

Opgesteld vanuit bestaande 
data en ervaringen van 
clusters en gebied 

Opgesteld vanuit bestaande 
data en ervaringen van 
clusters, gebiedsorganisatie 
en gebiedscommissie 

Opgesteld op basis van 
cocreatie met bewoners in 
combinatie met bestaande 
data en ervaringen van 
clusters en 
gebiedsorganisatie 

Structurele aspect Nieuwe ambtelijke structuur 
(ook deels ingebed in 
bestaande structuren zoals 
GNI) gericht op nieuwe cultuur 
en werkwijze 

Bestaande ambtelijke en 
bestuurlijke structuur gericht 
op resultaat 

Nieuwe ambtelijke, 
bestuurlijke en 
maatschappelijke structuur 
gericht op nieuwe cultuur en 
werkwijze. Maar ook 
bestaande. Twee stromen 

Financiële aspect 
 

Geen extra budget, binnen 
bestaande budgetten 
inbedden 

Extra miljoenenbudget, wel 
zoveel mogelijk inbedding 
bestaande budgetten ook 
goedgekeurd door raad 

Extra miljoenenbudget 
goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Ook 
bestaande budgetten. 

Netwerken    

Type actoren Ambtenaren uit gebied, leden 
concerndirectie, 
clustermedewerkers, externe 
partijen 

Ambtenaren uit gebied, 
clustermedewerkers, 
voorzitters van 
gebiedscommissie, wethouder 

Ambtenaren uit gebied, 
clustermedewerkers, 
burgemeester, 
gebiedscommissie, externe 
partijen, bewoners 

Rollen  
 

Nieuwe rollen en nieuwe 
invulling van bestaande rollen 
in een nieuwe setting  

Nieuwe invulling van 
bestaande rollen in 
onveranderde setting 

Nieuwe rollen en nieuwe 
invulling van bestaande rollen 
in een nieuwe setting 

Draagvlak en 
samenwerking 

Bestuurlijk en ambtelijk zowel 
op stedelijk als gebiedsniveau 

Bestuurlijk en ambtelijk zowel 
op stedelijk als gebiedsniveau 

Bestuurlijk en ambtelijk zowel 
op stedelijk als gebiedsniveau. 
Tevens maatschappelijk 
draagvlak bij bewoners en 
ondernemers op wijkniveau 

Tabel 2. Overzicht analyse van drie gebieds- en wijkinterventies van de gemeente Rotterdam 
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Alle drie de interventies bevinden zich op het snijvlak tussen bestuurlijke en democratische 
experimenten, hoewel de bestuurlijke dimensie een sterke boventoon voert. Toch hebben alle drie de 
aanpakken een democratische insteek. Ze richten zich op het dichten van de kloof tussen bestuur en 
burger; een herverdeling van gemeentelijke middelen; en het vergroten van zeggenschap. Ook zijn de 
interventies te relateren aan de kernwaarden van het Rotterdamse bestuursmodel, dit zijn: 1) bestuur 
dicht bij de burger (burgernabij), 2) vorm en inhoud geven aan de diversiteit van gebieden, 3) participatie 
van Rotterdammers bij beleidsvorming en uitvoering, 4) democratische legitimatie en 5) een efficiënte 
en effectieve overheid. Zo is Wijkgestuurd werken sterk gerelateerd aan waarde 1 en 2, Programma Oost 
aan 2 en 5 en Mooi Mooier Middelland aan alle vijf de kernwaarden. Alle drie de interventies zijn dan ook 
niet voor niets (mede) geïnitieerd vanuit het Rotterdamse college. Oftewel, de drie interventies zijn sterk 
waar
neutrale categorie is. 

 

Statisch en dynamisch 

In termen van het type betrokken actoren, de diverse rollen en het draagvlak en samenwerking laten de 
drie aanpakken duidelijke verschillen zien in termen van dynamiek. Zo blijkt Programma Oost een relatief 
statisch proces te zijn. Een beperkte groep betrokkenen heeft binnen bestaande structuren meer 
aandacht en middelen weten te realiseren, zonder dat hier nieuwe structuren aan te pas hoefden te 
komen. Uiteindelijk is slechts een nieuwe rol gecreëerd (een programmamanager). Er lijkt optimaal 
gebruik te zijn gemaakt van een bestuurlijk momentum door constructieve samenwerking. De structuur 

karakteriseren. Echter, door de nieuwe structuur zijn wel degelijk veranderingen in gang gezet, zoals een 
nieuwe invulling van rollen (bijv. de clusterambtenaar die trekker is van een wijkprioriteit en soms ook 
als clustervertegenwoordiger optreedt) en de creatie van nieuwe rollen (wijkmanagers). Tevens wisselt 
de samenstelling v -dynamisch te 
karakteriseren. Ten slotte laat Mooi Mooier Middelland een dynamisch verloop zien, omdat de 
organisatie tot nog toe weinig gestold is en de samenstelling van actoren en rollen daarom constant 
verandert. Echter, door een verdere toename van het aantal ambtenaren (vanuit clusters) en de recente 
formalisering van rollen/posities kan gesteld worden dat het netwerk steeds statischer wordt.  

 

Strategisch, tactisch en operationeel 

Om bovenstaande inzichten te synthetiseren gebruiken we een onderscheid vanuit het 
sturingsraamwerk uit transitiemanagement, te weten het onderscheid in de strategische, tactische en 
operationele dimensie van een interventie. Bij de strategische dimensie gaat het om visievorming, 
probleemstructurering, etc. van de interventie in relatie tot de maatschappelijke opgave (nadruk op 
systeemverandering). Binnen de tactische dimensie gaat het om het vormen van coalities, het 
afstemmen van processen, het vormen van ag
interventie (nadruk op structuren). De operationele dimensie richt zich meer op het mobiliseren van 
actoren, het uitvoeren van (innovatieve) projecten en experimenten (nadruk op de praktijken). 

Vanuit dit onderscheid zien we dat Programma Oost een puur strategische zet is die ontstaan is vanuit 
een visie op een meer rechtmatige verdeling van middelen tussen de Rotterdamse gebieden. Tevens 
zien we dat Wijkgestuurd werken nadrukkelijk zoekt naar een inbedding op dit niveau, maar vooral is 
gericht op het tactische niveau. Het gaat vooral om het afstemmen van diverse beleids- en 
planningsprocessen. Mooi Mooier Middelland grossiert in een nadruk op het operationele niveau, 
waardoor de tactische afstemming en het strategisch vernuft hier ondergesneeuwd is. Wanneer we dit 
koppelen aan de omvang en de diversiteit van het netwerk ontstaat onderstaand beeld. 
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WIJKGESTUURD WERKEN MOOI MOOIER MIDDELLAND 

  

PROGRAMMA OOST  

 

 

Figuur 3. Visualisatie van de drie interventies naar sturingsdimensie, de omvang van het betrokken 
netwerk en de diversiteit van het netwerk. 

 

Op basis van paragraaf 4.6 is de diversiteit en de omvang van het netwerk bepaald. De mate van 
diversiteit wordt in bovenstaande visualisatie aangegeven volgens de positie van de bol op de 
horizontale as. De omvang wordt gesymboliseerd door de omvang van bollen die tevens de mate van 
focus op de strategische, tactische en operationele dimensie symboliseert. Overigens is deze 
visualisatie slechts bedoeld als schets om de verschillen in interventies inzichtelijk te maken. Wat uit 
bovenstaande analyse vooral duidelijk wordt is dat de ene interventie niet per se beter, effectiever, 
efficiënter, etc. is dan de ander. Alle drie hebben zij krachtige elementen als noodzakelijke 
aandachtspunten. Wat vooral blijkt is dat alle drie de interventies complementair zijn aan elkaar vanuit 
de insteek op de noodzakelijke cultuurverandering binnen het gemeentelijk apparaat. Zo kan de focus 
op het tactische niveau van de pilot Wijkgestuurd werken (i.e. de stroomlijning tussen beleid op wijk-, 
gebieds- en clusterniveau) bijvoorbeeld het traject in Middelland positief beïnvloeden. En kan binnen 
Mooi Mooier Middelland vanuit de praktijk worden geleerd wat het voor ambten

een meer Rotterdammergericht bestuur worden vormgegeven. 
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5. GEBIEDSGERICHT WERKEN VANUIT DE CLUSTERS 

Zoals te lezen is in het vorige hoofdstuk blijkt dat de drie wijkinterventies in Rotterdam allemaal 
vertrokken zijn vanuit een kritiek op het dominante manier van werken vanuit de gemeentelijke clusters. 
Ook in de onlangs verschenen evaluatie van het Rotterdamse bestuursmodel (Loorbach et al 2016) is 
geconcludeerd dat de stedelijke clusters in het vacuüm zijn gesprongen dat ontstond met het wegvallen 
van de deelgemeenten. De meer centralistische beleidslogica werd meer dominant wat leidde tot een 
kloof met zowel de bestuurlijke als de maatschappelijke logica vanuit de Rotterdamse gebieden en 
wijken. In de evaluatie van het Rotterdamse bestuursmodel werd geconcludeerd dat: 

prioriteiten en is het vaak ook geen onwil als dit matchen niet lukt. De clusters zitten gevangen 

onderaf (gebiedsplannen en lokale wensen en noden). Dat zorgt voor een beeld van een 
 

bedoelingen is dat er uiteindelijk nogal top-down, centraal en vanuit stedelijke kaders gebiedsgericht 

In dit hoofdstuk trachten we deze worsteling meer duiding te geven door te kijken naar de visie en 
werkwijze van de clusters Stadsbeheer (SB), Maatschappelijke ontwikkeling (MO), Stadsontwikkeling 
(SO), Werk & Inkomen (W&I) en de directie Veilig21 
en Verkeersveiligheidsplan). De onderstaande vragen vormen de leidraad: 

1. Filosofie: Hoe bezien de clusters het belang van de wijk en wat is hun visie op het werken op 
verschillende schaalniveaus?  

2. Werkwijze: in hoeverre organiseren de clusters zich op het schaalniveau van het gebied en de 
wijk?  

3. 
op gebieds- en wijkniveau?  

4. Verbindingsfuncties: hoe geven functies als gebiedsaccounthouders de interactie tussen 
clusters en het gebied en de wijk vorm? 

Kort samengevat stellen we dat de visie van een cluster op de meerwaarde van de wijk als 

wijk als schaalniveau voor interventies zich tot elkaar verhouden. Elk cluster heeft een andere visie op 
het wijkgestuurd werken. Tevens concluderen we dat de waarde die gehecht wordt aan het wijkniveau 
als geschikte interventieschaal vorm krijgt in verschillende organisatievormen en werkwijzen binnen de 
clusters.  

 

5.1 De meerwaarde van de wijk?  

Binnen het cluster MO lijken de medewerkers die in het gebied of meer op strategisch niveau werken 
het belang van de wijk als schaalniveau te erkennen om effectief te kunnen acteren als cluster. De wijk 
wordt gezien als geschikt schaalniveau om problemen te definiëren en op te lossen. Voor het cluster 
MO lijkt de match tussen de maatschappelijke opgave die zij adresseren en het schaalniveau van de 

                                                
21 In dit hoofdstuk laten we het cluster dienstverlening buiten beschouwing, omdat de gebiedsorganisaties hierin zijn vertegenwoordigd. Het 

zijn deze gebiedsorganisaties die zijn gelokaliseerd in de gebieden en verantwoordelijk zijn voor het gebieds- en wijkgestuurd werken en 

het directe contact onderhouden met Rotterdamse burgers (bijv. via de stadskantoren). Deze komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid 

aan bod. 
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wijk het meest voor de hand te liggen. Zie bijvoorbeeld de nota Nieuw Rotterdams Welzijn waarin de 

om mensen meer zelfredzaam te maken. Niet 
Kortom het schaalniveau van de wijk en de opgave van het cluster MO lijken in het huidige discours 
omtrent welzijn bij elkaar te passen als twee trommelstokken. Echter de modus operandi van het cluster 
is centraal belegd en wordt tevens uitbesteed aan externe partijen (zie volgende paragraaf).  

De schaal van het wijkniveau lijkt het minst overeen te komen met de opgave van het cluster SO en 
W&I. Beide clusters benadrukken de worsteling tussen diverse schaalniveaus en stellen dat het 

wijkgerichte aanpak niet efficiënt is (in het geval van W&I). Het cluster SO geeft aan door de fysieke 
aard van het beleid getraind te zijn in het gebiedsgericht werken. Het werken op wijkniveau is nog een 
schaal lager. W&I ziet, aangezien het zoeken en vinden van werk zich niet beperkt tot de wijk en het 
gebied, helemaal geen grote rol voor het gebied of de wijk in haar werkzaamheden. De clusters SO en 
W&I zien hun beleid veelal als wijkoverstijgend en soms ook als gebiedsoverstijgend. Waar 
werkgelegenheid en sociale zekerheid bij uitstek als stedelijke thematiek wordt gezien en de wijk 
daarvoor een zeer beperkte set aan handelingsopties biedt (zie ook hoofdstuk 3), wordt de wijk binnen 
fysieke opgaven vaak als te beperkt gezien. Belangen en financiële consequenties rondom de verhuur 
en verkoop van maatschappelijk vastgoed of de revitalisering van winkelgebieden moeten vaak 
bovenlokaal worden afgewogen.  

Binnen de directie Veilig is het lokale schaalniveau meer relevant. Zij acht het noodzakelijk om in de 
zogenaamde haarvaten van de stad te zitten om haar taken goed te kunnen uitvoeren. In andere 
woorden weten wat er speelt in de wijk is nodig om de veiligheid te borgen (ook in relatie tot de 
subjectieve veiligheid). Voor het cluster Stadsbeheer geldt dat wijkgericht werken reeds onderdeel is 
van de identiteit van het cluster, omdat de beleving is dat dit de meest efficiënte manier van werken is. 
Het gebiedsgericht werken zit in de genen van het cluster, zegt men. Ook leeft er onder ambtenaren de 
gedachte dat de buitenruimte voor bewoners een van de meest zichtbare verantwoordelijkheden van 
de gemeente is. Door de grote rol die SB heeft in beheer en handhaving ziet dit cluster de wijk, de buurt 
en de straat als het speelterrein waarmee ambtenaren het dichtst bij de Rotterdammer staan. 
Desondanks zijn er (vergelijkbaar met cluster SO) spanningen tussen schaalniveaus als het gaat om 
bijvoorbeeld de inzameling van afval, het vervangen van riolering en stedelijke inzet op toezicht en 
handhaving. Zowel voor het cluster SB en de directie Veilig geldt dat zij de door de operationele 
taakopvatting de filosofie achter wijkgericht werken meer vanuit pragmatisch oogpunt omarmen. 

 

5.2 Werkwijze clusters in relatie tot het schaalniveau van de wijk 

Alhoewel de maatschappelijke opgave van het cluster MO en het wijkniveau in de beleidsstukken 
volledig met elkaar verweven lijken te zijn, lijkt de werkwijze daar niet op aan te sluiten. Het cluster MO 
werkt beleidsgestuurd, waardoor het wijkniveau in de modus operandi alleen relevant lijkt te zijn met 
betrekking tot het definiëren van lokale problemen. De beoogde oplossing en expertise worden geacht 
uit de koker van het cluster te komen. Beleidsmatig wordt de wijk en het gebied wel omarmd, maar in de 
praktijk zijn zij afhankelijk van externe partners, zoals welzijnsinstellingen, jeugdhulporganisaties, etc. 
Deze partners zijn vaak omvangrijke instellingen, zijn bovenstedelijk of regionaal georganiseerd en 
kennen een centralistische aansturing. De gemeente stuurt deze partijen tevens op centralistische wijze 
en op hoofdlijnen aan middels aanbestedingen. De gemeente verliest hier dus controle en er ontstaat 
een diffuus beeld over het belang van de wijk. Maar belangrijker: het creëert een complexer speelveld 
van afhankelijkheden en belangen. Deze dynamiek zien we voornamelijk binnen de stedelijke 

ten voor gebiedsgerichte invulling (zie 
volgende paragraaf). Vaak worden gebieden pas betrokken door clusterambtenaren of door externe 
partners tijdens de implementatiefase als het stedelijke programma al ontworpen is. Het cluster MO is 
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qua werkwijze wel degelijk georiënteerd op de wijk, maar doet dit meer vanuit het perspectief van de 
stad. Kortom, wel wijkgericht, maar niet per se wijkgestuurd.  

Ook het cluster SO werkt sterk beleidsgestuurd. De lange termijn van de processen en de gebondenheid 
aan afspraken/beleidsplannen op zowel stedelijk als meer landelijk niveau maakt wijkgestuurd werken 
voor cluster SO in de praktijk lastig. De wijk krijgt plek binnen formele inspraakprocedures en loopt via 
projectmanagers, maar de werkwijzen van het cluster laten weinig flexibiliteit toe. Tevens zijn net zoals 
bij het cluster MO binnen dit cluster geen ambtenaren die het werk in de praktijk uitvoeren. Ook hier is 
men afhankelijk van externe partijen zoals woningcorporaties, winkeliers, projectontwikkelaars, 
bouwbedrijven, etc. 

De directie Veilig acht kennis van microniveau van belang, maar is ingericht op het schaalniveau van 
het gebied. De directie veilig is meer dan de andere clusters gebiedsgericht georganiseerd aan de hand 
van de filiaalgedachte. Een filiaal zorgt voor beleid en uitvoering in de gebieden. De grootte van het 
filiaal en de inzet in een bepaald gebied is gebaseerd op de Veiligheidsindex. Sommige gebieden hebben 
een lichte bezetting (zoals Schiebroek), in andere gebieden is er juist sprake van ee
in Delfshaven en Feyenoord). Ook zijn er verschillende overlegvormen tussen partners in het gebied, 
waarin ook de wijken worden besproken. Zo nemen de gebiedsaccounthouders deel aan het ambtelijk 
overleg veiligheid met de politie, toezicht en handhaving (SB), de stadsmariniers en de 
gebiedsorganisatie  om zo effectief mogelijk op lokaal niveau te werken. Door deze effectieve 
organisatie op gebiedsniveau, zien zij niet direct meerwaarde in het verder decentraliseren van de 
organisatie naar wijkniveau. De institutionele lijnen tussen stad en gebied zijn door deze structuren van 

 
een lokale overlegdriehoek bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier en de korpschef  is ook 
gericht op het wijkniveau. Ook samenwerking met bewoners speelt zich af op wijkniveau door 
bijvoorbeeld buurtpreventieteams en Burgerblauw-groepen.  

Binnen het cluster SB hebben de gebiedsaccounthouders gebieden onder hun beheer, waarbinnen de 
wijken geen speciale status hebben maar wel aan bod komen door de operationele natuur van de 
werkzaamheden van het cluster, die zich vaak op straat- en buurtniveau bevinden. Dit betekent echter 
niet dat er geen conflict bestaat tussen prioriteiten op gebieds- 
afvalinzameling en riolering moeten deze belangen regelmatig tegen elkaar afgewogen worden, bijv. hoe 
het lange termijn planningsproces ruimte overlaat voor flexibiliteit en acute lokale prioriteiten. De 

Werken, Schone Stad, Toezicht & Handhaving), vaak ook toegespitst op een aantal wijken. De 
accounthouders werken op het gebiedskantoor (en organiseren er zelfs open dagen). Ook wordt 
samengewerkt met bewoners op wijk- en gebiedsniveau. Zo worden bewoners nauw betrokken bij grote 

 

Het cluster W&I werkt in principe alleen op stadsniveau en betrekt de wijk of het gebied niet in de 
dagelijkse activiteiten. Er gaat relatief veel geld om in het cluster, en ze wordt daarom streng beoordeeld 

onderscheid gemaakt op wijk- of gebiedsniveau. Het besef leeft wel bij het cluster dat er wijken zijn met 
een hoge bijstandsdichtheid en waar wellicht mogelijkheden zijn om op andere manieren aan te sluiten 
bij de belevingswereld van werkzoekenden. Voorzichtig worden de eerste experimenten uitgevoerd (ook 
samen met MO), zoals meer lokale inzet door werkconsulenten in enkele gebieden. 

 

 

Gebiedsgericht en wijkgericht werken krijgt vanuit de clusters  naast de primaire processen  ook een 

onals in 
gebieden naar voren kwamen. Dit waren cases waarvan de ervaring was dat deze onvoldoende 
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tegen het zere been stoot van of intervenieerde met de werkwijze van de gebiedscommissie en 
organisatie, die zich vanuit hun taaktelling primair focussen op het gebied. In deze paragraaf nemen we 
deze cases  het Verkeersveiligheidsplan (van SO) en de Huizen van de Wijk (van MO)  als 
uitgangspunt om een aanzet te maken voor het achterhalen van de mogelijke spanningen tussen 

vertekend en 

de kloof tussen stad en wijk. Echter, een zekere terughoudendheid bij het doen van generalistische 
uitspraken op basis van deze paragraaf is gepast. 

 

Verkeersveiligheidsplan (SO)  

komen van het plan laat zien dat het schaalniveau van de wijk niet vanzelfsprekend rijmt met de issues 
die geadresseerd dienen te worden. Daarnaast blijkt dat het lastig is om maatwerk te leveren omdat de 
vastgelegde kaders en budgetten weinig flexibiliteit bieden om met prioriteiten uit het gebied en wijken 
aan de slag te gaan, die vaak een ander abstractieniveau hebben. 

Verkeersveiligheid gaat over verkeersstromen die onafhankelijk bewegen van bestuurlijke grenzen. 
Planvorming is daarom gebiedsoverstijgend en de keuzes met betrekking tot het complete 
infrastructurele netwerk zijn op stedelijk niveau belegd. Toch worden deze keuzes gevoed met input uit 

kwestie is, in relatie tot het meest passende schaalniveau van de interventie. Vanuit het principe van 
rechtmatigheid dient verkeersveiligheid in alle wijken op gelijke mate geborgd te zijn, maar daarentegen 
is de beleving van verkeersveiligheid concreet en lokaal, waardoor een vorm van maatwerk 
onontkoombaar lijkt te zijn. 

Dit is ook de reden waarom de afdeling verkeersveiligheid actief informatie uit de gebieden heeft 
opgehaald met betrekking tot het in kaart brengen van de subjectieve beleving van verkeersveiligheid22. 
De gebiedscommissie en -organisatie zijn geconsulteerd en hebben gezamenlijk een top 5 van 
verkeersveiligheidsknelpunten voor hun gebied geformuleerd. Een ander lokaal instrument is het 
verkeersoverleg dat gevoerd wordt samen met vertegenwoordigers van Stadsontwikkeling, 
Stadsbeheer, de gebiedsorganisatie en de politie. Deze activiteiten leiden soms tot een lijst van kleinere 
maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden met relatief klein budget, zoals het 
uitvoeren van snelheidsmetingen, het uitdelen van fietslampjes aan studenten of de aanleg van 
zebrapaden.  

Terwijl het cluster dus heeft geprobeerd om maatwerk te leveren en ook deze verwachting heeft gewekt 
naar de vertegenwoordigers en bestuur in het gebied, bleek achteraf dat het lastig was om de 
prioriteiten uit het gebied te incorporeren in de planvorming. Dit omdat deze te complex, niet haalbaar 

Hieruit blijkt ook dat het abstractienivea
gebied moet gebeuren, laat staan de verschillen tussen gebieden, niet altijd aansluit bij de werkwijze 
van het cluster.  

23 gezien wordt als een relevante schaal om verkeersveiligheid 
te organiseren, en input op te halen. Anderzijds is de afdeling verkeersveiligheid vooral bezig met het 
maken van plannen en het uitvoeren van stedelijke opgaves. Er is in het verkeersveiligheidsplan 
nadrukkelijk gekozen voor e
plekken in de stad waar de meeste (dodelijke) verkeersongelukken plaatsvinden. Gebiedsopgaven 

                                                
22 Dit is ook een reactie geweest op de klachten uit gebied dat verkeersplan louter afgesteld wordt op basis van objectieve cijfers, terwijl 
de subjectieve beleving hier van kan verschillen en ook kan verschillen per wijk. 
23 Noteer dat het hiermee indirect lijkt te gaan over het schaalniveau van de wijk.  



 

Een maat op de wijk: evaluatie pilot Wijkgestuurd werken  35 

worden beoordeeld als minder urgent en gaan ten koste gaan van het stedelijke budget. Voor maatwerk 

er flink bezuinigd en is er in financiële dus minder ruimte voor een gebiedsaanpak. In de tijd van de 
deelgemeentes was er bijvoorbeeld een ton beschikbaar voor de verkeersaanpak van elk gebied. Echter 
in de stad zijn ook bewegingen gaande die verkeersveiligheid koppelen aan het niveau van de wijk en 
de straat. Bijvoorbeeld het project Veilig, Veiliger, Middelland (dat onderdeel is van MMM) dat stelt dat 
maatwerk nodig is door de problemen op straatniveau in kaart te brengen24.  

 

Huizen van de Wijk (MO) 

Om adequaat in te spelen op het snel veranderende welzijnsdomein heeft de gemeente in 2015 de nota 
Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) vastgesteld. Het concept Huis van de Wijk is als instrument onderdeel 
van deze nota. De welzijnsaanpak wijst een buurthuis aan per wijk dat fungeert als dienstencentrum 
(gericht op welzijn) en ontmoetingsplek in de wijk. De aanpak is stadsbreed uitgerold25. Dit was een 
politieke keuze en tevens een bezuinigingsmaatregel waarbij vastgoedbelangen gemoeid waren. Het 
gevolg was dat een aantal wijkcentra noodgedwongen moesten sluiten. Dit stuitte in diverse wijken op 
weerstand van bewoners en gebiedscommissie, en leidde tot conflict tussen verschillende 
belanghebbenden.  

De basisopdracht van NRW is in alle gebieden dezelfde, maar vanuit het besef dat bepaalde 
problematiek in het ene gebied meer speelt dan in het andere gebied kan de focus van het beleid 
verschillen. Zo is welzijnswerk in Feijenoord en Hillegersberg niet met elkaar te vergelijken. Toch blijkt uit 
de manier waarop het concept Huizen van de Wijk uitgerold is, dat er weinig ruimte was voor wijkgerichte 
invulling.  

Dit blijkt volgens respondenten bijvoorbeeld uit de observatie dat in het uitrollen van Huizen van de Wijk 
de interne processen niet op elkaar afgestemd waren. Het adviestraject van de gebiedscommissies 
voor de nota NRW liep parallel aan de aanbestedingsprocedure van de welzijnsopdracht. Op het 
moment dat het cluster MO begon met het inventariseren van de bestaande wijkcentra liep het 
adviestraject volgens de gebiedscommissie nog. Betrokkenen menen daarom dat het lastig is om 
processen in te richten zodat er plek is voor geluiden uit het gebied. De gebiedscommissie (als 
spreekbuis van bewoners) en de gebiedsorganisatie hebben daardoor naar eigen zeggen onvoldoende 
mogelijkheid te interveniëren in stedelijk beleid.  

Daarnaast ervaren de betrokkenen en lokale partijen de kaders van de aanbesteding als strak en menen 
zij dat de aanbestedingsprocedures weinig transparant, en/of toegankelijk zijn. Hierdoor lijkt er slechts 
beperkt plek te zijn voor lokale kennis en wordt geen of onvoldoende gebruik gemaakt van bestaande 
energie en initiatieven uit de wijk. Denk aan stedelijk geformuleerde eisen, instrumenten en doelen. De 
aanbesteding voor de uitvoer van de welzijnsopdracht was onderhands waardoor lokale partijen en 
actoren geen invloed op de besluitvorming hebben. Bewoners hebben daardoor ook weinig zeggenschap 

inkoopafdeling van het cluster MO blijkt dat in de wijken waar twee gebouwen evenzeer geschikt waren, 
ieder is gelegd. In de toekomst wil het cluster MO naast 

gebruikseisen ook meer inhoudelijk sturen op het Huis van de Wijk.  

stedelijke kaders en lokale dynamiek. Het toont hoe lastig het is om invulling te geven aan wijk- en 
gebiedsgerichte opgave en vanuit de context in te spelen op lokale noden. Zeker naarmate een cluster 
meer beleidsgedreven werkt en georiënteerd is op het beleidsniveau van de stad. Bij het cluster MO 

                                                
24 http://www.ad.nl/rotterdam/wijk-middelland-is-voorbeeld-voor-de-rest-van-rotterdam~a6c7d9d4/  
25 In de wijk Middelland is door lobby van bewoners, gebiedsorganisatie en commissie en gebiedsaccounthouder van MO een experiment 
gestart, genaamd Huize Middelland. In Middelland was geen geschikt wijkgebouw, waardoor is gekozen om een netwerk van publieke 

plekken samen de functie van Huis van de Wijk te laten uitoefenen. 

http://www.ad.nl/rotterdam/wijk-middelland-is-voorbeeld-voor-de-rest-van-rotterdam~a6c7d9d4/
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leeft sterk het idee dat ze met het concept Huizen van de Wijk voortbouwen op het bestaande, en het 

blauwdruk dat uit de kokers van de clustermedewerkers komen die weinig voeding hebben met de 
praktijk. De functie van wijkgebouwen zijn zo omgevormd zodat ze passen binnen de uitgangspunten 
van de Nota Nieuw Rotterdams welzijn. De wijkcentra zijn nu meer dienstencentra voor de wijk, dan 
huizen VAN de wijk. Een uitzondering op dit meer universele beleid en een tegenreactie op het sluiten 
van wijkcentra is het collectief Huize Middelland, waar bewoners samen met ambtenaren en leden van 
de gebiedscommissie succesvol heeft gelobbyd op de Coolsingel voo
Middelland. 

centrale en decentrale sturing. Tevens wordt de input van de gebiedsvertegenwoordiging niet altijd 
serieus meegenomen of is daar simpelweg geen ruimte voor, wat leidt tot een beperkte decentrale 
invloed. Dit komt sterk overeen met de bevindingen uit de evaluatie van het Rotterdamse bestuurlijke 
model (Loorbach et al 2016).  

 

5.4 Het faciliteren van verbindingen tussen wijk, gebied en stad 

Binnen de clusters wordt op verschillende wijze verbindingen gelegd tussen de stad en de wijk en/of het 
gebied. Een van de ingrediënten om die verbinding meer te laten plaatsvinden zijn ambtenaren die een 
expliciete taak hebben om stedelijk beleid te laten landen en om urgente zaken op te halen in/uit 
gebieden en wijken. Deze ambtenaren kunnen gezien worden als brokers (Koster 2016) die mediëren 
tussen verschillende groepen en werelden. Binnen het cluster MO ligt deze taak in handen van de 
gebiedsadviseurs en accounthouders (die vanuit deze functie ook betrokken zijn bij de pilot 
Wijkgestuurd werken), maar in de rest van het cluster is de dominante gedachte dat gebiedsgericht 

ied-
benadrukt dat de ambtenaren de handvatten missen om wijkgericht werken in te bedden in de clusters.  

Voor het cluster SO zijn het de gebiedsaccounthouders die de verbinding vormen tussen de stad en het 
gebied. Daarnaast vormen ook de projectmanagers een belangrijke schakel. Bijvoorbeeld in Feijenoord 
sturen de gebiedsaccounthouders er al langere tijd binnen het cluster op aan dat projectmanagers een 
heel gebied onder hun hoede nemen, in plaats van een scala aan individuele projecten. Hierdoor hopen 
ze het gebiedsgericht werken te bevorderen.  

Het cluster Stadsbeheer is al redelijk georganiseerd op gebiedsniveau, met de aanwezigheid van de 
verschillende kolommen in de gebieden en de gebiedsregisseurs, die integraal voor alle kolommen in een 
gebied verantwoordelijk zijn. Ook is er uitvoerend personeel, die op lokaal niveau (buurt, wijk, of gebied) 
opereren en intensief samenwerken met lokale partners (zoals Buurt Bestuurt).  

De directie Veilig is kleiner dan de clusters, en georganiseerd in filialen (bijv. woonoverlast, horeca, 
radicalisering), waarbij een van de filialen specifiek toegerust is op wijkveiligheid. De filialen worden in 
principe aangestuurd door teamleiders die verder van het gebied af staan, maar ze opereren wel in de 
gebieden. Door de statuur van het thema veilig in de stad Rotterdam en de compactheid van de 
organisatie, zijn er korte communicatielijnen tussen de gebiedsaccounthouders en de burgemeester. 
Daarnaast is er voor accounthouders vrij budget beschikbaar voor de gebieden. Door deze factoren 

 in tegenstelling tot de meer complexe clusters. Ook zijn de lijntjes 
binnen het cluster kort, waardoor er gemakkelijk expertise uit andere filialen gevraagd kan worden voor 
de wijk, er direct overleg plaatsvindt met de directeuren en flexibele inzet vanuit Veilig mogelijk is. Ook 
de stadsmariniers staan symbool voor de korte communicatielijnen tussen stad, gebied en wijk en het 
aanwezige mandaat op decentraal niveau.  

Het cluster W&I werkt op stedelijk niveau en heeft als enige het gebiedsgericht werken niet omarmd en 
ingebed in de organisatie. Er zijn dan ook geen functies of rollen toegespitst op het gebied, en er is sinds 
de reorganisatie weinig extra capaciteit bijgekomen. Er is ruimte gecreëerd voor OBI-onderzoek naar 
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de potentie van de wijk voor W&I. Tevens wordt geëxperimenteerd met zogenaamde wijkconsulenten 
die in een aantal wijken zijn geplaatst, zonder de strenge beoordelingscriteria waar het cluster normaal 
mee werkt. 

 

5.5 Reflecties 

Uit paragraaf 5.1 blijkt dat de visie van clusters op de meerwaarde van het wijkniveau verschilt, hoewel 
de meeste het potentieel erkennen. Concluderend lijken er binnen de clusters geen uitgesproken visies 
te bestaan op welke zaken zich wel/niet lenen om aangepakt te worden op het wijkniveau, dan wel het 
gebiedsniveau. Eventuele bezwaren van het werken op wijkniveau zijn meer pragmatisch dan inhoudelijk 
van aard. Zo kunnen spontane noden vanuit de stad de primaire processen van een cluster SO verstoren, 
waarmee het een plannings- en/of financieel probleem wordt in tegenstelling tot een meer inhoudelijk 
bezwaar.  

 

 Maatschappelijke 
ontwikkeling 

Stads-
ontwikkeling 

Veiligheid Werk & 
Inkomen 

Stadsbeheer 

Visie 
wijkgestuurd 
werken 

Wijk als maat en 
panacee voor 
oplossingen en 
problemen 

Wijk wordt als 
schaalniveau 
indirect 
geadresseerd, 
maar maakt 
werk vooral 
lastig door 
botsen van 
processen op 
verschillende 
niveaus en 
tijdsspanne 

Wijk is 
belangrijk om te 
weten wat er 
speelt in de 
stad 

Opgave 
overstijgt 
schaalniveau 
van wijk, alleen 
relevant 
wanneer 
bijdraagt aan 
eigen 
doelstellingen  

Onderdeel van 
identiteit cluster. 
Vanuit 
operationeel 
perspectief is de 
wijk veelal het 
werkterrein 

Huidige 
werkwijze  

Beleidgedreven,  
probleem en 
oplossingen worden 
op wijkniveau 
gedefinieerd/belegd 
maar organisatie is 
centraal gestuurd 
middels bijv. 
aanbestedingen 
(wijkgerichte 
implementatie) 

Weinig flexibel, 
langdurige 
processen, veelal 
traditionele 
inspraak vanuit 
de wijk 

Traditie van 
organiseren in 
gebied, filialen 
en overleggen, 
korte lijntjes 

Niet/nauwelijks 
uitvoering op 
wijkniveau. 
Sinds kort een 
experiment met 
een 
wijkconsulent 

Uitvoering 
gebeurt door 
ambtenaren in de 
wijk, deelname in 
overleggen op 
wijkniveau, korte 
lijntjes, etc. 

Tabel 3. Visie en werkwijze van clusters gerelateerd aan het schaalniveau van de wijk 

 

Vervolgens komt de werkwijze van een cluster niet altijd overeen met de visie. Het beste voorbeeld 
daarvan is het cluster MO: diens betoog ademt de wijk, maar de praktijk wijst anders uit. Dit heeft alles 
te maken met het feit dat de uitvoer veelal is aan- en uitbesteed aan externe partijen. Frictie tussen 
het gebied en de stad hoeft dus niet te komen door de clash tussen interne prioriteiten, 
planningsprocessen en beleid van top-down en bottom-up. Het kan ook meer extern liggen, bijv. door 
het functioneren van wijkinstellingen en professionals in het gebied. Vanuit die optiek maken we het 
onderscheid tussen meer beleidsgedreven clusters (W&I, SO en MO) en uitvoerende clusters (SB en 
Veilig) wat zijn weerslag heeft met de inbedding van het cluster in de Rotterdamse gebieden en wijken. 

tussen centrale en decentrale sturing en dat nog veelal wordt gewerkt vanuit de notie van een 
wijkgerichte implementatie (in plaats van wijkgestuurd). Tot slot blijkt dat slechts een aantal 
ambtenaren formeel met de taak zijn bedeeld om de kloof tussen wijk en stad te dichten. Dit is een punt 
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van aandacht om de beweging van gebiedsgedreven en wijkgestuurd werken te verbreden en in te 
bedden binnen het concern. 
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6. WIJKGESTUURD WERKEN ALS INNOVATIEVE BELEIDSPRAKTIJK 

Vanuit de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn een aantal spanningen te herleiden die onder de beleidspraktijk op 
wijkniveau liggen. In dit hoofdstuk trachten we deze spanningen inzichtelijk te maken en tegelijkertijd te 
analyseren in hoeverre de pilot Wijkgestuurd werken deze spanningen productief maakt. We bezien de 
pilot daarbij als een innovatieve beleidspraktijk aangezien het tot doel heeft om de ervaren kloof tussen 
de stad en het gebied en de wijk op experimentele wijze tracht te verkleinen dan wel te dichten. Door te 
kijken naar bijvoorbeeld de wijze van implementatie van de wijkactieteams, de programmering van 
acties en prioriteiten en de rol van de wijkmanager maken we aan het eind van dit hoofdstuk de balans 
op in hoeverre de pilot Wijkgestuurd werken deze kloof inderdaad adresseert.  

 

6.1 Productief maken van paradoxen en spanningen 

als volgt:  

beweeglijk te maken. De paradox van stedelijk beleid en maatwerk in de wijk, de paradox van 
standaardisatie en controle versus maatwerk en loslaten, de paradox van centrale aansturing 

Zeegers 2016) 

wijkgestuurd werken: generiek beleid versus diversiteit, standaardiseren versus maatwerk leveren, 
beheersing door centrale sturing versus bevoegdheden laag in de organisatie, etc. Op basis van de 
inzichten uit hoofdstuk 3, 4 en 5 alsmede onze interviews komen wij echter tot een andere indeling van 
fundamentele spanningen, die volgens ons meer recht doet aan de wisselende  en soms tegenstrijdige 

 perspectieven op en ervaringen met de pilot van (in)direct betrokkenen.  

 

Spanning: Macro ↔ micro 

Vraag: Op welke schaal kan een maatschappelijke opgave het meest effectief worden 
geadresseerd? 

Omschrijving: Er zijn spanningen tussen de schaalniveaus waarop de gemeente Rotterdam 
beleidsmatig opereert: wijk, gebied, rayon, stedelijk en bovenstedelijk. Dit leidt 
vervolgens tot de vraag: welk probleem/beleidsthema kan op welk(e) schaalniveau(s) 
het beste worden aangepakt? Overigens hebben de verschillende gebieden ook een 
flink uiteenlopend aantal wijken, waardoor het toevoegen van de extra bestuurslaag 

ieping zorgt. Het wijkgestuurd werken lijkt 
logischer in een groot en divers gebied als Feijenoord of Prins-Alexander, maar is dat 
ook het geval voor kleinere gebieden als Overschie en Pernis? 

 

Spanning: Optimalisatie ↔ transitie 

Vraag:  Is het doel om het bestaande te verbeteren of is het doel een meer fundamentele 
verandering? 

Omschrijving: Onder de huidige paraplu van bezuinigingen en reorganisaties bestaat veel onzekerheid, 
waardoor het voor ambtenaren kan voelen alsof er geëxperimenteerd wordt in een 
onveilige situatie, waarin ze geen houvast hebben. Bovendien bestaat ambivalentie over 
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de doelstellingen van nieuw beleid. Dit kan veel weerstand met zich mee brengen. Het 
leidt tot vragen als: in hoeverre is deze pilot nu een bezuinigingsactie gericht op 
efficiëntiewinst en optimalisatie i.p.v. een radicaal andere manier van werken, denken en 
organiseren? Willen we efficiënter werken of ook effectiever? Dit terwijl een transitie 
naar meer maatschappelijke sturing van onderop en meervoudige of complementaire 
democratie te versnellen of richting te geven, is het noodzakelijk dat er 
geëxperimenteerd wordt met nieuwe werkwijzen. 

 

Spanning: Rechtmatigheid ↔ differentiatie 

Vraag:  Volgens welke logica worden de middelen en inzet verdeeld?  

Omschrijving: Binnen het wijkgestuurd werken is het mantra het leveren van maatwerk, maar dit botst 
met een van de kernwaarde van gemeenten, namelijk een rechtmatige verdeling van 
middelen en voorzieningen (bijv. op basis van statistieken en specifieke criteria). 
Differentiatie en maatwerk creëert per definitie meer ongelijkheid en diversiteit binnen 
beleid. Een wijk/gebied met meer sociaal, cultureel en economisch kapitaal kan hiermee 
haar voordeel doen, terwijl andere wijken/gebieden achterblijven. Gebiedsgericht 
werken kan een aanvulling zijn op een rechtmatige verdeling van middelen door in te 
spelen op de diversiteit in gebieden, maar maatwerk kan dus ook leiden tot grotere 
verschillen en ongelijkheden tussen en binnen gebieden. In hoeverre staat dit politieke 
en ethische dilemma op de agenda?  

 

Spanning: Deskundigheid ↔ democratisch 

Vraag:  Door wie worden de opgave, prioriteiten en de oplossingen bepaald?  

Omschrijving: Veel gemeentelijk beleid wordt op basis van deskundigheid van ambtenaren uitgevoerd 
en geprioriteerd. Met behulp van aanwezige kennis, opleiding en ervaring wordt getracht 
beleid adequaat in te zetten. Toch stuit veel beleid op kritiek van bewoners die blijkbaar 
ander type kennis en kunde hebben. Het is dan ook de vraag in hoeverre een 
democratisch element wordt ingebouwd binnen het werken in de wijk. 

 

Spanning: Centralisering ↔ decentralisering 

Vraag:  Op welke schaalniveau wordt de controle/mandaat belegd? 

Omschrijving: Met het wegvallen van de deelgemeenten is het gros van het beleid, de controle en het 
mandaat gecentraliseerd naar de gemeentelijke clusters. Tegelijkertijd zien we 
decentrale bewegingen als het gaat om de installatie van de sociale wijkteams en de 

ambtenaren zien gebiedsgericht werken als een kleine correctie op het centrale beleid, 
terwijl anderen van mening zijn dat het gebiedsgericht werken de werkwijze van de 
toekomst is. Weer anderen zien het als een noodzakelijk kwaad dat is opgelegd vanuit 
de raad en het college. 

 

Spanning: Sectoraal ↔ integraal 

Vraag:  Hoe breed of nauw wordt de opgave bezien? 

Omschrijving: Binnen de pilot heerst discussie over wat de kern van de werkwijze is: moet de aanpak 
vooral met integrale oplossingen komen, of is dit minder belangrijk? Sommige wijken 
hebben de prioriteiten op een thematische wijze bepaald die daarmee nog passen 
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binnen de logica van de sectorale clusters. Rondom de thematische prioriteiten worden 
vervolgens teams of overlegstructuren gevormd. Andere wijken zoeken zoveel mogelijk 
de integraliteit rond een vraagstuk of geografisch gebied op en betrekken hierbij 
verschillende partners uit het WAT. 

 

Spanning: Blauwdruk ↔ emergentie 

Vraag:  In hoeverre wordt de oplossing(en) gestandaardiseerd/ingekaderd? 

Omschrijving: Binnen de gemeente is de roep om participatie wijdverspreid en worden bottom-up 
initiatieven omarmd. Tegelijkertijd is er ook een sterke top-down sturing waarin 
gestandaardiseerde oplossingen de norm zijn. Het leidt veelal tot een kloof in vraag en 
aanbod en tot een spanning tussen vastomlijnde oplossingen en flexibel maatwerk. 

 

Spanning:  Abstract ↔ concreet 

Vraag:  In hoeverre worden de oplossing(en) meetbaar en haalbaar gemaakt? 

Omschrijving: Het gaat hierbij in hoeverre maatregelen SMART en resultaatgericht gemaakt worden 
en op welke termijn deze worden bepaald (korte, middellange of lange termijn). Tevens 
gaat het om de mate van abstractie, bijvoorbeeld wanneer een toekomstvisie voor een 
wijk wordt opgesteld. Dit alles heeft invloed op de mate waarin concrete acties 
ondernomen kunnen worden, dan wel de mate waarin abstracte toekomstvisies of 
doelstellingen worden bepaald. 

 

Bovenstaande spanningen zijn tijdloos. Het is dan ook niet de bedoeling om deze spanningen op te 
heffen, want zij zijn inherent aan het besturen van een stad. Maar vervolgens is het des te belangrijker 
om te kijken hoe deze spanningen gedynamiseerd kunnen worden: hoe kunnen ze productief worden 
gemaakt en wat zijn daarvoor de handelingsopties? Hoe kan bijv. de spanning tussen stedelijke 
p
bureaucratische planproces voldoende of vraagt het ook om een extra democratische toetsing? Maar 
hoe wordt dit type afwegingen gemaakt?  

Bij dit soort vragen is het zaak om te redeneren vanuit de maatschappelijke opgave. Gaat het bijv. om 
verkeersonveiligheid, wateroverlast, armoede, hoge mate van werkloosheid, lage mate van cohesie, etc. 
Vervolgens kan bepaald worden hoe deze spanningen voor deze opgave productief gemaakt kunnen 
worden. Het gaat hierbij met klem niet om tegenstellingen: het is niet sectoraal of integraal. Het is 
effectiever te spreken in termen van een continuüm, een schaal die bijvoorbeeld loopt van extreem 
sectoraal tot extreem integraal. Op deze manier worden schijnbare tegenstellingen opgeheven. We zien 
deze strategie op enkele punten terug binnen de pilot Wijkgestuurd werken, bijv. wanneer we kijken naar 

en 
& Zeegers, 2016). In de komende paragrafen zullen we beschrijven in hoeverre in de pilot de schijnbare 
tegenstellingen worden opgeheven en paradoxen worden productief gemaakt. De afbeeldingen van de 
glijdende schalen van de spanningen in dit hoofdstuk positioneren ter illustratie de genoemde aspecten 
van de pilot op het continuüm. Hier zijn echter geen kwantitatieve indicatoren of andere concreet 
meetbare resultaten aan verbonden. Bovendien kunnen spanningen tegelijkertijd op verschillende 
manieren productief gemaakt worden. De illustraties zijn dan ook slechts ter verrijking van de tekst. 
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6.2 Implementatie van de pilot in de wijken 

Allereerst bekijken we daarvoor de wijze van implementatie van de pilot waarvan we al meerdere 
dimensies hebben beschreven in het vierde hoofdstuk (zoals de wijze van prioritering, financiering, etc.). 
We hebben geconstateerd dat de pilot deels een nieuwe ambtelijke structuur heeft ingericht om de 
wijkgestuurde cultuur en werkwijze te implementeren. In deze paragraaf gaan we een stap verder en 
kijken we in hoeverre tijdens de implementatie van de pilot (eind 2015  begin 2017) rekening is 
gehouden met de onderliggende spanningen uit paragraaf 6.1. 

 

 

Figuur 4. Overzicht pilotstructuur Wijkgestuurd werken 

 

Bovenstaande figuur maakt de structuur van de pilot inzichtelijk. Zowel de tien wijkactieteams en de 
wijkmanagers zijn opgenomen, als de projectorganisatie van de pilot. Binnen dit laatste onderdeel 
kunnen we een onderscheid maken in het projectteam dat primair verantwoordelijk is voor de 
implementatie in de pilot en de meer ondersteunende elementen zoals het DISCO-team (ambtelijke 
experts en dragers van een gebiedsgerichte en Rotterdammergerichte gemeente), de onderzoekstafel 
(met onder andere onderzoekers van OBI, Bestuurskunde Erasmus Universiteit en DRIFT) en het 
ambtelijke leer- en ontwikkeltraject waarin de wijkmanagers worden meegenomen in een leerproces 
over de pilot. 

 

 

Zoals in hoofdstuk 4 is toegelicht is het wijkgestuurd werken opgezet vanuit een kritiek op het top-
down beleid van de gemeente. Er zou weinig voeding zijn met de praktijk in de wijken en de kloof tussen 
burger en bestuur is sinds het wegvallen van de deelgemeente vergroot. Het wijkgestuurd werken wordt 
tweeledig ingezet om deze problemen te overkomen: 

 De wijk wordt als schaalniveau van sturing toegevoegd omdat dit beter bij de leefwereld van de 

beleid een plek te geven; 

 De pilot brengt clusterambtenaren naar de wijk, waardoor meer ambtenaren invulling geven aan 
het gebiedsgericht werken en dit concreter wordt gemaakt. 

Het wijkgestuurd werken poogt de clusters op deze manier nauwer samen te laten werken met de 
gebieden en wijken. In 2016 is deze werkwijze in 10 wijken geïntroduceerd met het doel om uiteindelijk 
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in alle wijken aan de slag te gaan waar de expertise en menskracht vanuit de clusters nodig is. Een ander 
voordeel dat de pilot ziet in het organiseren van teams en beleid in de wijk  naast de aansluiting op de 
leefwereld en de verbinding met de clusters  is het integrale karakter. Veel betrokkenen zien de wijk 
als kader waarbinnen lokale problematiek benaderd kan worden vanuit het opgebouwde netwerk, die de 
primaire processen van het concern en andere partijen met elkaar verbindt. Dit krijgt wordt door (een 
deel van) de respondenten echter als een belangrijker aspect ervaren dan door de directie en 
programmastrategen, afgaande op een van de uitgangspunten van waaruit het programma is 

 

Het verplaatsen van een beleidsproces van stedelijke naar een meer lokale schaal brengt altijd een 
spanning tussen rechtmatigheid en differentiatie met zich mee (zie paragraaf 6.1). Het kunnen leveren 
van maatwerk voor de Rotterdamse wijken is een van de belangrijkste drijfveren achter het wijkgestuurd 

gemeente is confectie, maar waar je m  

Het wijkgestuurd werken belegt zowel de ambtelijke prioriteiten als de verantwoordelijkheden en het 
rkt, 

waarmee wordt geïmpliceerd dat alle vraagstukken die in een wijk spelen goed opgepakt kunnen worden 
op het schaalniveau van de wijk. Er is onder betrokkenen echter discussie over welke maatschappelijke 
opgaven geschikt zijn om op wijkniveau te adresseren. Tot een meer systematische en/of structurele 
discussie heeft dit binnen de gemeente echter niet geleid. Tevens is er kritiek op de pilot omdat het 
volgens sommige respondenten toch nog teveel een blauwdruk is die over de hele stad uitgerold wordt. 
Hierbij wordt hetzelfde kernmodel op elke wijk toegepast, terwijl de pilot juist bij zou moeten dragen aan 
maatwerk wat diversiteit suggereert. Niet in elk gebied biedt het invoeren van het operationele niveau 

en in gebiedsgrootte, verschillen in het ingeklemd liggen 
tussen andere wijken (i.e. diffuse wijkgrenzen) en verschillen in wijkidentiteit (zie ook hoofdstuk 3). Een 

 wij hebben 
geobserveerd dat in diverse sessies en interviews geen verschil wordt gemaakt naar type wijken. De 
pilot blijkt uit te gaan van een generiek schaalniveau en overal is een pilot nodig. 

 

6.2.2 Wijkgestuurd werken in de tien pilotwijken 

Overigens betekent dit niet dat in alle 10 de wijken de pilot op eenzelfde wijze wordt uitgerold. Zo zijn 
duidelijke verschillen zichtbaar tussen de Noordelijke wijken en de wijken in Feijenoord. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de zienswijzen van de gebiedsdirecteuren (zie ook paragraaf 6.5). Waar in 
Noord meer wordt gekozen voor een resultaatgerichte aanpak op basis van een SMART-retoriek en 
concrete doelstellingen, hanteert men in Feijenoord een meer organische en instrumentele werkwijze 
waarbij nadrukkelijk de koppeling wordt gelegd met reeds bestaande ontwikkelingen.  

De dynamische invulling van processen en structuren in het wijkgestuurd werken moet de beperkingen 
van een generieke aanpak vermijden. Of zoals door een van de respondenten wordt gestel
paradoxen waarmee gedeald moet worden is te groot en het aantal partijen dat op een lijn gekregen 

zienswijze invullen en benaderen. De pl
daarmee van de reguliere planningsprocessen van het concern. In het spanningsveld tussen blauwdruk 
en emergentie leunt de pilot dan ook meer richting emergentie26. 

Dit uit zich ook in de evaluatie van de pilot. De gemeente Rotterdam is zich bewust van de beperkingen 
van een klassieke evaluatie, bijv. binnen de zogenaamde Plan-Do-Act-

achte dat 
gecontroleerde pilots gaan leiden tot inzichten die vervolgens eenvoudig op te schalen zijn en tot 

                                                
26 Dit betekent echter niet dat het proces geheel open is. Een manier waarop de ongebreidelde vrijheid aan banden wordt gelegd binnen 
het wijkgestuurd werken, is het concreet uitwerken van de prioriteiten in acties die uitvoerbaar moeten zijn binnen een jaar en binnen 

bestaande middelen. 
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verandering geen blauwdruk vooraf maar verbeter door met elkaar in de gebieden met de nieuwe rollen 

Deze mate van reflexiviteit zien we ook terug in de installatie van een onderzoekstafel en het leer- en 
ontwikkeltraject. 

Volgens diverse betrokkenen vraagt het 
gebiedsgericht en wijkgestuurd werken om een 
cultuurverandering en dat oplossingen minder in 
structuren moeten worden gezocht. De interne 
communicatie gericht op de cultuurverandering 
rondom de pilot is dan ook een van de 
aandachtspunten. De valkuil is anders dat men 
zich vooral gaat beperken tot 
structuurveranderingen: de installatie van de 
wijkmanager, wijkactieteams en het formuleren 
van wijkprioriteiten. Terwijl dit slechts (een deel 
van de) middelen zijn om meer vraaggestuurd en 
wijkgestuurd te werken. Ook de ruimte die 
gecreëerd wordt om te experimenteren moet 
hiertoe in het oog gehouden worden. Zoals een van 
onze responde
medewerkers uitdagen om buiten de lijntjes te 
kleuren en innovatieve oplossingen te bedenken, 
samen met de stad, dan gaan we de afwijking niet 
bestraffen maar belonen, en dat zijn we niet 

 
betrokkenen die meer op afstand staan is vooral 
gericht op het zichtbare effect van de pilot, te 
weten de structuur die wordt geïmplementeerd 

en als een verkapte bezuinigingsmaatregel. De 
structuur maakt de pilot dan ook kwetsbaar binnen 
de gemeente als het gaat om statuur en 
symboliek. 

 

6.3 Wijkactieteams 

De kern van het wijkgestuurd werken zoals de pilot nu is vormgegeven is het wijkactieteam (WAT). In 
elke wijk wordt een team samengesteld van ambtenaren uit het gebied en concern en externe partners 

r coördinatie van de wijkmanager. Qua 
teamleden worden de mensen gezocht (zeker binnen de clusters) die ervaring hebben met en 

het team worden gewijzigd en kunnen ambtenaren flexibel worden ingezet, afhankelijk van de behoeften 
van de wijk. Er is dus geen vast aantal fte per cluster of vaste functies in de teams. Een van de opgaves 
van de 10 pilotwijken was het experimenteren met deze flexibele inzet van mensen en middelen. Deze 
flexibele inzet leidt soms tot vertraging in processen, maar wordt over het algemeen wel als positief 

(zie ook OBI, 2016). Overigens w
 

Externe samenwerking in Bloemhof en 

Hillesluis 

In de wijkactieteams van Bloemhof en Hillesluis 

valt ons op dat veel wijkpartners aangesloten zijn 

bij de WAT-overleggen. Het gaat hierbij veelal 

om de vaste partners in gebieden en wijken, 

oftewel om de politie, welzijnsinstellingen, 

woningcorporaties, cultuurscouts, etc. Sommigen 

werpen zich zelfs op als (mede-)trekker van een 

wijkprioriteit en de houding tijdens overleggen is 

constructief. Naast de bespreking van de 

voortgang van de prioriteiten worden zij ook 

betrokken bij de formulering van de 

wijkprioriteiten en brengen zij tijdens overleggen 

kennis en expertise in. Respondenten stellen dat 

hierdoor meer onderling vertrouwen ontstaat en 

dat men meer op de hoogte is van elkaars 

handelen en perspectieven. Wijkpartners geven 

aan dat dit soort formele overleggen en 

samenwerking ook al gebeurde voor de pilot  

toen de deelgemeenten nog actief waren  maar 

dat het nu extra toegevoegde waarde heeft 

omdat er zoveel nieuwe partijen en personen zijn 

in het gebied en de wijk en omdat er meerdere 

beleidsverschuivingen hebben plaatsgevonden. 
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realiseren van de plannen voor de 

prioriteiten uit de wijk, dan wel de ambtenaren die prioriteiten kunnen doorzetten naar de specialisten 

een ambtenaar die als voorpost geldt naar de vele afdelingen binnen een cluster (zie ook paragraaf 6.5). 

thematische wijze juist integraliteit tegenwerkt, omdat ieder specifieke taken toegewezen krijgt en ze 
tussen de 

die juist de aandacht leggen op de jeugd botst met de focus van MO op ouderen en de stedelijke 
27 en Langer Thuis28. Terwijl het WAT in Schiebroek juist graag aan de slag wil 

met ouderen, maar door de twee lopende MO-
ouderen wel in het WAP moeten opnemen. 

Wijkgestuurd Werken wordt door sommigen met veel enthousiasme ontvangen en positief ervaren, 
omdat men nieuwe contacte
ambtenaren geven aan dat ze door de pilot meer doorzettingsmacht ervaren voor hun werkzaamheden 
in de gebieden en wijken, en dat ze veel beter kunnen aansluiten op wat er speelt in de wijk. Het 
tegengeluid is echter dat dit komt omdat er in de wijkactieteams veel clustermedewerkers zitten die 

bijvoorbeeld gebiedsnetwerkers. Ook bestonden er, zowel in de tijd van de deelgemeenten als in de 
huidige structuur met de gebiedsorganisatie, reeds veel overlegstructuren, wijkgesprekken en een lokaal 

netwerk. Gebiedsadviseurs en gebiedsaccounthouders 
houden zich fulltime bezig met het gebiedsgericht werken 
en zijn vanuit die functie ook betrokken bij de pilot 
Wijkgestuurd werken, maar in de rest van het cluster is de 
dominante gedachte dat gebiedsgericht werken iets is 

-
functienaam doen. Hoewel ambtenaren uit de vele 
verschillende themagebieden van MO in de WATs 
plaatsnemen, vinden zij het lastiger dan ambtenaren uit 
andere clusters om te werken aan prioriteiten die buiten 
hun eigen specialisme vallen. Door de organisatie en 
werkwijze van het cluster ervaren de ambtenaren die 
betrokken zijn bij de pilot weinig zeggenschap en 
doorzettingsmacht op onderwerpen buiten hun eigen 
speelveld. De pilot biedt het cluster niet de handvatten die 
het nodig denkt te hebben om wijkgericht te werken in te 
bedden in het cluster, omdat slechts een beperkt aantal 
mensen deelneemt en zij zich slechts bezighouden met 
strak afgebakende taken (de prioriteiten). Een 

an de 
clusters wordt vergroot, in plaats van dat het 

in contact staan met het gebied en de wijken kunnen zich 
gemakkelijk afzijdig houden. 

De discussie over de rechtmatige verdeling van middelen 
en aandacht tussen wijken komt bij de inzet van mensen 

                                                
27 Waarin huisbezoeken worden uitgevoerd bij alle Rotterdammers boven de 75 jaar. 
28 Waarin de gemeente met partners probeert te stimuleren dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. 

Teamstructuur in Schiebroek 

In Schiebroek zijn er (net als in 

Hillegersberg en Overschie) kleinere 

teams gevormd rond elke prioriteit in het 

WAP. Bij het vormgeven van een van de 

prioriteiten in 2016, - een zogenaamde 

de wijk  waren bijvoorbeeld de 

wijkmanager, adviseurs van de afdelingen 

Jeugd en Onderwijs van MO, en diverse 

externen betrokken.  

Over de voortgang van de WAP als 

geheel overlegt niet het WAT maar het 

GNI met de wijkmanager en de 

gebiedsdirecteur, omdat de 

gebiedsaccounthouders vaak ook bij de 

teams rond de WAP-prioriteiten 

betrokken zijn. Aangezien Hillgersberg en 

Schiebroek hetzelfde GNI hebben, wordt 

het overleg over de WAP-voortgang vaak 

voor beide wijken samen genomen. Waar 

nodig schuiven andere betrokkenen aan.  
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en middelen ook om de hoek kijken. Interessant is dat, ondanks de flexibele invulling van de WATs, de 
pilot ook een zekere rechtmatigheid met zich mee brengt. Het geluid vanuit gebieden met een minder 

-economisch profiel (bijv. Hillegersberg-Schiebroek en Prins-Alexander) is dat ze 

werken krijgen alle tien de wijken in principe evenveel aandacht, door het eigen wijkactieteam, de vaste 
vijf prioriteiten per wijk, en het mandaat om deze prioriteiten te bewerkstelligen via de clusters. Dus 
hoewel de pilot uitgaat van maatwerk, verdeelt het mankracht en mandaat meer evenredig over de 
wijken dan de rest van het concern.  

In het ontwerp van het WAT-
clusters te garanderen een belangrijk element. Om dit te bevorderen is er een escalatiemodel 
ontwikkeld. Vooral binnen de clusters zou dit model ingezet moeten worden als WAT-leden merken dat 
ze de inzet die nodig is om het WAP te realiseren voor hun wijk niet kunnen waarmaken doordat het hen 
bijvoorbeeld aan doorzettingsmacht ontbreekt. Uit het OBI-rapport (2016) blijkt dat hier weinig gebruik 
van wordt gemaakt. Zowel wijkmanagers als een gebiedsdirecteur gaven aan dat het inzetten van de 
escalatieprocedure het liefst voorkomen wordt, en dat het onderling oplossen van problemen in 
samenspraak altijd de voorkeur heeft. Hierdoor kan er vertraging oplopen in de voortgang van het WAP. 

 

6.4 Wijkactieplannen 

In de wijk zijn vier soorten gemeentelijke activiteiten te onderscheiden: 1) primaire processen van de 
clus
Deze beleidsactiviteiten dienen uiteraard op elkaar afgestemd te worden en hier wordt vanuit het 
programmateam Wijkgestuurd werken hard aan gewerkt. Een van de middelen om deze planvorming 
adequater op elkaar af te stemmen op wijkniveau is het wijkactieplan dat specifiek is gericht op de top 

5 prioriteiten in een bepaalde wijk. In het tekstvak 
-

wordt toegelicht hoe de prioritering van het WAP is 
opgepakt in een aantal wijken.  

Daarnaast is binnen de pilot wel degelijk oog voor de 
andere drie activiteiten in de wijk. Zo is rondom de 
dagdagelijkse zaken gedurende de gehele pilot veel 
discussie. Wie pakt deze bijvoorbeeld op? Het WAT, de 
wijkmanager, het cluster, de gebiedsorganisatie, etc.? De 
meeste WAT-leden voelen zich primair verantwoordelijk 
voor het volbrengen van de activiteiten in het WAP (met 
name de ambtenaren uit MO en SO), waardoor 
emergente zaken vervolgens niet direct een 
probleemeigenaar hebben. Dit terwijl in wijken altijd 
spontane, urgente issues spelen waar niet voor te 
plannen valt. En volgens verschillende respondenten laat 
de gemeente hier soms steken vallen, en is ze meestal 
niet goed toegerust hier binnen een redelijke termijn op 
te reageren. Er wordt gesteld dat dit een bron van irritatie 
is bij bewoners, maar ook bij de ambtenaren in het gebied. 
Vooral omdat juist op het dagdagelijkse niveau veel 
winst valt te behalen richting de communicatie naar 
bewoners alsmede het boeken van direct resultaat op de 
korte termijn, aldus de respondenten. Hoe het beste 
omgegaan kan worden met deze dagdagelijkse 
dynamiek is een zoektocht gebleken binnen de pilot en is 
een blijvend punt van aandacht voor de betrokkenen. In 

Prioritering in Hillegersberg-

Schiebroek en Overschie 

In Hillegersberg-Schiebroek (HIS) en 

vormgegeven door verschillende groepen 

belanghebbenden. Samen hebben zij de 

prioritering van maatregelen opgesteld. Ter 

voorbereiding heeft de gebiedsorganisatie 

kritisch naar de gebiedsplannen gekeken, 

als ook de wijkprofielen en andere data over 

de gebieden bestudeerd. Tevens heeft het 

partners uitgenodigd om vanuit hun 

vakgebied prioriteiten voor de wijken te 

identificeren. Uit dit proces kwam een 

longlist aan mogelijke prioriteiten. 

Vervolgens zijn professionals (ambtenaren 

en externe partners), de 

gebiedscommissies en bewoners (door 

middel van het burgerpanel en 

inspraakavonden) om hun top vijf aan te 

geven. Uit deze drie lijstjes is in elke wijk een 

top 5 aan prioriteiten voor 2016 gemaakt. 
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manier waarop de wijk Hillesluis dit probeert aan te pakken. 

Wanneer we kijken naar de top 5 aan wijkprioriteiten valt op dat het overgrote deel van de prioriteiten 
vrij concreet en actiegericht is. Mede door de focus op de korte doorlooptijd en een behapbare 
schaalgrootte geeft, worden prioriteiten uitgestippeld in een lijst met maatregelen. Wel loopt het aantal 
maatregelen voor elke prioriteit en de mate van specificiteit sterk uiteen. Waar de gebiedsplannen nog 
veelal als abstract werden ervaren, bezien de betrokkenen de gestelde prioriteiten binnen het WAP als 
meer concreet. Het werken met prioriteiten wordt over het algemeen als positief gezien, omdat het 
focus geeft en de teams gedwongen worden acties concreet en haalbaar te maken. Toch bestaat ook 
kritiek op de mate van abstractie, sommige prioriteiten zouden nog altijd niet haalbaar zijn. Voor lange 
termijn visies voor een wijk is geen plek in het 
WAP en daarvoor zijn ze ook niet bedoeld. Maar 
sommige wijkprioriteiten vragen wel degelijk om 
een langjarige verandering of verbetering en/of 
straalt bij die prioriteiten de intentie door om 
hier aan bij te dragen. Zo hebben verschillende 

prioriteit gesteld (Afrikaanderwijk, Bloemhof, 
Feijenoord, Hillesluis, Schiebroek en Vreewijk). 

grote rol speelt in de wijken is dit 
onontkoombaar. De acties die aan deze 
prioriteiten gelinkt worden zijn vaak een stuk 
concreter en haalbaarder op de korte termijn, 

voorlichtingsactiviteiten of het aanbieden van 
taalcursussen. Zo probeert de pilot de spanning 
tussen concreet en abstract productief te 
maken. 

hogere abstractieniveau van de prioriteiten van 
de wijken in Feijenoord mogelijk vandaan komt. 
Daarnaast wordt in het tekstvak 

wijk Bloemhof heeft geprobeerd aan deze 
abstractie handen en voeten te geven.  

De prioriteiten worden soms ingevuld met het 
intensiveren van een primair proces van een 
cluster (bijv. meer veiligheidsmaatregelen, 
verbinding op wijkniveau met de 
Tegenprestatie), soms betreft het een meer 
specifieke vertaling van een stedelijk 
programma naar de behoeften van de wijk (bijv. 

en soms betreft het compleet nieuwe 
activiteiten die nog in geen van beide 
voorkomen (bijv. nieuwe aanpak 
funderingsproblematiek). Het type maatregelen 
loopt uiteen, maar vele zijn te scharen onder de 
noemer onderzoek en inventarisatie 
(waarschijnlijk met het doel hier in een later 

Escalatie en dagdagelijkse zaken in Hillesluis 

In Hillesluis spelen tijdens de pilotfase een aantal 

spontane zaken die niet direct passen binnen het 

reguliere beleid (primaire processen) van de clusters 

en ook niet opgenomen zijn als wijkprioriteit in het 

WAP. Sterker nog, ze botsen soms met bestaande 

contracten en procedu

van de Wijk aan het Stichtseplein, de samenwerking 

tussen de directie Veiligheid en voetbalclub 

Feyenoord en de container voor de jeugd op het 

Varkenoordse plein. Er ontstaan hier impasses 

mandaat heeft niet (adequaat) acteert. Daardoor 

sprint iemand anders  zoals de wijkmanager  in 

het gat waardoor conflict ontstaat. Ook heeft de 

partij die uiteindelijk intervenieert vaak niet de 

macht om doortastend te zijn en om het 

initiatief/beleid op lange termijn te borgen. 

Betrokkenen missen tevens slagkracht en het 

mandaat om de impasse op strategisch niveau 

bespreekbaar te maken. Het escalerend vermogen 

vanuit de wijk lijkt in dit soort situaties beperkt. Hoe 

afhankelijkheidsrelaties en verschuivende rollen en 

verantwoordelijkheden worden bediscussieerd? 

Vanuit de pilot wordt deze problematiek geprobeerd 

te adresseren, bijv. bij de directie van het cluster MO, 

de stadsmarinier alsmede bij wijkpartijen zoals 

welzijnsinstellingen. De pilot vormt op deze manier 

bediscussieerd en afgetast. Dit is een facet van de 

pilot die cruciaal is om adequaat om te kunnen 

spelen op onverwachtse en dagdagelijkse zaken 

vanuit de wijk. 
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stadium gerichte acties op te kunnen ontwikkelen), communicatie en voorlichting richting bewoners en 
lokale partijen, of het koppelen van bewoners aan bestaande diensten om lokale problematiek aan te 

noemers29. 

De overige maatregelen vallen grofweg in twee categorieën: A) het intensifiëren van handhaving en het 
beheer van de openbare ruimte en/of aanpassingen in de fysieke ruimte (ca. 21%), en B) het ontwikkelen 
dan wel uitvoeren van nieuw geformuleerd beleid, tijdelijke of eenmalige acties en het faciliteren van 
netwerken en nieuwe vormen van participatie (ca. 34%). Figuur 5 geeft de grafiek weer van deze scan 
van het type maatregelen. In totaal zijn 221 maatregelen geanalyseerd voor 50 prioriteiten. 

 

 

Figuur 5. Type maatregelen in al  

                                                
29 Dit is slechts een schatting, aangezien wij geen verdere details over de meeste maatregelen hebben. 
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Zoals in hoofdstuk 4 benoemd is, zitten 
democratische waarden in tegenstelling tot het 
project Mooi Mooier Middelland niet in de kern van de 
pilot Wijkgestuurd werken. Binnen de pilot zijn diverse 
perspectieven over hoe en door wie de prioriteiten in 

bijv. een democratisch element ingebouwd? Of wordt 
het WAP gedestilleerd uit andere plannen, de kennis 
van de gebiedsorganisatie, en/of meer gestuurd door 
de data die de gemeente tot haar beschikking heeft? 
De pilot probeert de spanning tussen democratisch en 
deskundigheid productief te maken door de 
prioriteiten uit het gebiedsplan als uitgangspunt te 
nemen. Deze zijn opgesteld door de 
gebiedscommissie, en worden in de pilot aangevuld 
met consultaties van bewoners, ondernemers en 
instellingen uit de wijk. Vervolgens vullen de clusters 
vanuit hun deskundigheid de maatregelen in waarmee 
de prioriteiten waargemaakt moeten worden  hoewel 
dit niet in alle wijken even structureel is aangepakt en 

hier ook een rol in heeft. Hier en daar wordt het nut en 
de effectiviteit van inspraak door bewoners of 
gebiedscommissies (in het WAP, wijkbeleid in het 
algemeen) in twijfel getrokken, maar inspelen op de 
vragen en wensen van bewoners staat juist centraal in 
de filosofie van het wijkgestuurd werken.  

De pilot helpt bijvoorbeeld het cluster SB  dat al sterk 
georganiseerd is op gebiedsniveau  te werken aan 
verbeterpunten die appelleren aan de behoeftes van 
bewoners, zoals het aanpassen van de verlichting op 
microniveau, schouwen en snoeien. Ook ziet het cluster 
de pilot als een hulpmiddel om de identiteit van 
Rotterdamse wijken in de buitenruimte te behouden, 
zodat niet alles gestandaardiseerd wordt. Het 

gezamenlijke inzet met andere clusters en partijen in de 
wijk, en het ophalen van acties die in de wijk prioriteit 
hebben. Hoewel het cluster gewend is om flexibel te 
werken, zoekt het normaliter naar een langetermijnplan, 
omdat iedere extra inzet geld kost. Binnen de pilot 
Wijkgestuurd werken kan dit niet altijd, maar de 
gebiedsaccounthouders ervaren dit stukje verlies in 
efficiëntie desondanks als waardevol, omdat er direct 
aan de behoeftes van de wijk voldaan kan worden.  

 

Vertraging in Feijenoord 

Het gebied Feijenoord neemt deel aan het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

(NPRZ), dat met een wijkaanpak en 

wijkteams, aangevuld met 

clusterambtenaren). Ook het gebiedsplan van 

Feijenoord was in wijken uitgesplitst. Hierdoor 

was er in het gebied al een praktijk waarbij er 

door de gebiedsorganisatie op wijkniveau 

werd gewerkt, en prioriteiten voor elke wijk 

werden ontwikkeld. Het gebiedsplan en de 

wijktafels met bewoners, die in alle zeven 

wijken zijn georganiseerd, hebben de basis 

gevormd voor een longlist aan prioriteiten. 

Vervolgens heeft de gebiedsorganisatie een 

top 5 vastgesteld per wijk. Door het beperken 

van de scope, tijdslijn en teams binnen de pilot 

Wijkgestuurd Werken is het eerste half jaar 

van de pilot door de gebiedsorganisatie in 

Feijenoord ervaren als stilstand en het 

terugschroeven van ambities.  

Concretisering in Bloemhof 

De spanning tussen concreetheid en 

Bloemhof. De eerste maanden van de pilot 

zijn de wijkmanager en het WAT vooral bezig 

geweest met het begrijpen, versimpelen en 

SMART maken van de prioriteiten met een 

hoog abstractie- of ambitieniveau 

teamleden die uit de betreffende clusters 

kwamen waren blij met deze 

concretiseringsslag, omdat het resultaat 

moeilijk waar te maken leek in de 

doorlooptijd van een jaar. Het WAT kwam 

tot de conclusie dat er punten in het WAP 

stonden die niet haalbaar waren, maar 

hebben ze toch laten staan om de 

persistente problematiek in de wijk te laten 
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Figuur 6. Aantal prioriteiten per cluster in de lead 

 

De spanning tussen een sectorale of integrale invulling van de pilot komt ook in onze analyse van de 
30. In verreweg de meeste prioriteiten is een bepaald cluster primair aan zet, 

hoewel in veel gevallen wel andere clusters of partners worden betrokken. Hierbij nemen de clusters MO 
(ca. 33%) en SO (ca. 27%) duidelijk het grootste aantal prioriteiten voor hun rekening. De andere vier 
clusters (SB, W&I, DV en directie Veilig) hebben samen de hoofdverantwoordelijkheid over ca. 24% van 
de prioriteiten. Het aantal prioriteiten dat compleet integraal is en waar geen eenduidig cluster als 
thematisch lead is aan te wijzen, is ca. 16%. Binnen deze prioriteiten staat vaak een problematisch 
fysiek gebied centraal (zoals een straat, winkelgebied, flatgebouw), waaromheen op verschillende 

 of domeinen aan oplossingen wordt gewerkt.  

 

6.5 Wijkmanager, gebiedsdirecteur en clustervertegenwoordiger 

Er zijn een aantal schakelfuncties en rollen van cruciaal belang binnen de pilot Wijkgestuurd werken. 
Dit zijn de reeds eerder aan bod gekomen wijkmanagers, de gebiedsdirecteuren en de 
clustervertegenwoordigers. Deze personen leggen de verbindingen binnen het wijkactieteam, tussen het 
WAT en het gebied, tussen de verschillende WATS, en tussen het gebied of de wijk en de clusters. De 
rollen worden heel verschillend ingevuld, ook door de individuele personen in elke rol. In deze paragraaf 
lichten we elke rol toe en bezien we in hoeverre zij de geïdentificeerde spanningen productief weten te 
maken. 

 

Wijkmanager: regisseur van de verbindingen 

In hoofdstuk 4 hebben we geconstateerd dat binnen de pilot een nieuwe functionaris is gecreëerd, te 
weten de wijkmanager, die een verbindingspersoon is tussen de wijk, het gebied en de clusters. Zoals 
het OBI-rapport (2016) uitlegt is de rol van wijkmanager gelinkt aan die van de gebiedsmanagers van 
de betrokken gebieden, en aangevuld met een aantal medewerkers aangedragen vanuit de clusters. 
Deze mix is opgezocht om de betrokkenheid van zowel de gebieden als de cluster te bevorderen.  
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De wijkmanager coördineert de uitwerking van de 
prioriteiten en maatregelen in het WAP, en stuurt het 
WAT aan dat de uitvoering op zich neemt. Hiermee 
heeft de wijkmanager een leidende rol in het 
productief maken van de spanning tussen concreet 
en abstract, zoals ook hierboven in paragraaf 6.4 
beschreven staat. Ook in het spanningsveld tussen 
een meer integrale of sectorale werkwijze heeft de 
wijkmanager een cruciale rol. Dit geldt voornamelijk 
voor de samenwerking tussen de gebieden (en 
wijken) en de clusters. Hier zit zoals eerder genoemd 
de grootste uitdaging, en de wijkmanager is één van 
de verbinders tussen de ambtenaren op de 
verschillende schaalniveaus. De manier waarop 
wijkmanagers de clusters benaderen wordt door 
ieder op eigen wijze ingevuld. Een wijkmanager die 
oorspronkelijk vanuit een cluster in de wijk was 
geplaatst, legde uit dat ze vanuit deze achtergrond 
gemakkelijker contact kon leggen met de clusters, 
omdat ze geen voorgeschiedenis had in het gebied. 
Ze stelde zich op als penvoerder en uitvoerder van 
het WAP, maar heeft de inhoud van de maatregelen 
veel meer laten invullen door de clustermedewerkers 
(o.a. in het WAT). Andere wijkmanagers zijn hierin 

meer leidend, en zitten volgens sommige responden

voor de voortgang van het gebiedsplan. Dat waren ze niet gewend! Normaliter kauwt de 
gebiedsorganis  

stedelijke partners, voor dagdagelijkse zaken die spelen in de wijk, maar bijvoorbeeld ook voor stedelijke 
jkmanager zich in de spanning tussen blauwdruk en 

emergente zaken in de wijk. De meeste wijkmanagers voelen zich op hun gemak in deze rol, omdat zij 
fulltime werken voor de wijk en met beide benen in de dagelijkse praktijk staan. Zo loopt in een van de 
interne promotiefilmpjes voor wijkgestuurd werken de wijkmanager van Afrikaanderwijk over straat en 
spreekt hij met de buurtbewoners. De rol van de wijkmanager als aanspreekpunt en gezicht van de 
gemeente komt sterk naar voren. Er werd echter ook terecht door een respondent gezegd dat de 
wijkmanager niet het enige gezicht van de lokale overheid is. Naast de gebiedscommissie en verkozen 
bestuurders, zijn er ook verschillende ambtenaren die voor bepaalde taken of externe partijen het eerste 
aanspreekpunt zijn. Scholen hebben bijvoorbeeld een ander direct contactpersoon bij de gemeente. Het 

maar wellicht ook dat ambtenaren elkaar voor de voeten lopen of tegen elkaar uitgespeeld kunnen 
worden. Overigens pakt niet elke wijkmanager deze rol even gemakkelijk of welwillend op (zie tekstvak 

 

 

Rolverdelingen in Bloemhof 

De wijkmanager van Bloemhof kwam niet uit de 

gebiedsorganisatie maar uit het cluster SO. Zij 

zag dat ze niet het netwerk in de wijk had om 

het beste aanspreekpunt voor bewoners en 

lokale organisaties te kunnen zijn. Wel was er 

een gebiedsnetwerker aanwezig die al jaren in 

de wijk werkte, en het vertrouwen had van 

bewoners. Zij hebben afgesproken dat de 

gebiedsmanager de rol van aanspreekpunt 

bleef vervullen voor Bloemhof, en de 

wijkmanager zich primair zou richten op het 

WAP en de samenwerking met de clusters voor 

de wijk. Zo bleef de continuïteit voor de wijk 

gewaarborgd en bleef de rolverdeling volgens 

hen zuiver. Ook bespaart deze rolverdeling 

kosten, omdat de wijkmanagers in een hogere 

salarisschaal zitten, en het leggen van 

netwerken en spreken met bewoners nu 

eenmaal veel tijd in beslag neemt. 



 

Een maat op de wijk: evaluatie pilot Wijkgestuurd werken  52 

Gebiedsdirecteur: bewaker van de verbindingen 

De gebiedsdirecteur heeft in de pilot ook een belangrijke schakelpositie. Hij of zij kent de wijken, staat 
aan het hoofd van de gebiedsorganisatie, en spreekt regelmatig de wijkmanagers. Daarnaast is de 
gebiedsdirecteur de verbindingspersoon richting de clusters (via het GNI en anderzijds), de 
concerndirectie en het stadsbestuur. Behalve als 
schakelpersoon heeft de gebiedsdirecteur een rol in 
het aanstellen van de wijkmanagers, de 
communicatie richting de gebiedscommissie, de 
consultaties (met bewoners, gebiedscommissies, 
concernmedewerkers en andere professionals) en als 
penvoerder van het gebiedsplan waaruit de 
wijkactieplannen deels voortvloeien. De twee 
gebiedsdirecteuren van de eerste drie pilotgebieden 
hebben een significante rol gekregen in het 
vormgeven van de pilot. Zo namen zij beiden plaats 
aan de onderzoekstafel en zaten zij in het 
projectteam en de directieraad Wijkgestuurd werken. 

De eerder genoemde verschillen in aanpak in de pilot 
tussen de wijken in HIS en Overschie enerzijds en in 
Feijenoord anderzijds, is voor een groot deel 
voortgekomen uit de verschillende visies en 
werkwijzen van de twee gebiedsdirecteuren in deze 
gebieden. De gebiedsdirecteuren hebben op 
verschillende manieren kleurgegeven aan de 
structuur en inhoud van de pilot, bijvoorbeeld door het 
gebruik van tools als een SWOT-analyse, het 
formuleren van prioriteiten op een SMART-wijze in de 
noordelijke wijken, de aansluiting op het NPRZ in de 
zuidelijke wijken, en de verschillen in de 
overlegstructuren en de rol van het GNI tussen de 

 

 

Clustervertegenwoordigers: voorportaal van de clusters 

Waar clustermedewerkers binnen de pilot primair de trekker zijn van een wijkprioriteit, vervullen zij soms 

weinig uitgekristalliseerd. Hier valt op dat deze rol binnen het ene cluster natuurlijker wordt opgepakt 
dan in het andere cluster. Waar bijvoorbeeld ambtenaren vanuit het cluster Stadsbeheer dit zien als hun 
primaire en soms zelfs natuurlijke taak, zien ambtenaren vanuit andere clusters deze taak juist als 
problematisch. Laatstgenoemde voelen zich namelijk niet aangespr
zij niet primair verantwoordelijk zijn. Tevens hebben zij zelfs vaak ook moeite om hun weg en 
medewerking te vinden binnen de clusters.  

 

6.6 Reflecties 

De acht inherente spanningen  zoals deze geïdentificeerd zijn in dit hoofdstuk  worden op 
verscheidene wijze productief gemaakt middels de pilot Wijkgestuurd werken. In figuur 7 hebben we een 

zet naar de verschillende spanningen. 
Op basis van de voorgaande paragrafen komen we tot deze (intuïtieve) plaatsing van de schakelaars. 

Rolverhoudingen in Feijenoord 

Anders dan in andere wijken, vindt er in 

Feijenoord geen GNI-overleg plaats. De 

gebiedsmanager heeft afzonderlijke 

overlegcycli met de gebiedsaccounthouders 

uit de clusters, met de gebiedsorganisatie en 

met de wijkmanagers van de pilotwijken in 

Feijenoord.  

Elke maandag komen de wijkmanagers bij 

elkaar voor een check-in moment met de 

gebiedsdirecteur en elkaar. Volgens een van de 

wijkmanagers was de sfeer in deze 

vergaderingen open en positief, maar wel 

ongestructureerd. Deze opzet werd niet ervaren 

ar als ondersteunend 

aan het werk van de wijkmanagers. 

Een respondent uit Feijenoord gaf aan dat de 

het voortouw kon blijven nemen in de pilot. 

Hierdoor kwam de betrokkenheid vanuit de 

clusters echter minder gemakkelijk zelf in 

beweging.  
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In hoofdstuk 8 komen we terug op dit instrument. Uit onze interviews en observaties blijkt dat de focus 
binnen de pilot vooral ligt op de spanningen tussen rechtmatigheid en differentiatie, tussen blauwdruk 
en emergentie, tussen integraal en sectoraal en tussen abstract en concreet. Deze worden binnen de 
pilot uitvoerig bediscussieerd. In onderstaande figuur hebben we getracht te plaatsen waar de nadruk 
in die discussies ligt. Voor andere spanningen is echter minder aandacht in de pilot, te weten de 
spanningen tussen optimalisatie en transitie en tussen deskundigheid en democratie. Dit betekent 
echter niet dat geadresseerde spanningen automatisch in het midden staan in de spanningsmeter. Juist 
omdat ze niet of nauwelijks bediscussieerd worden kan de meter doorslaan naar een van de twee kanten 
(zoals in het geval van deskundigheid boven democratisch). Wel blijkt dat de praktijk vaak weerbarstig 

wijkactieteams, wijkactieplannen en de wijkmanagers zijn instrumenten om die bewegelijkheid te 
stimuleren en op te zoeken. Zowel in de wijken zelf, als binnen het gemeentelijk concern.  

 

 

 

 

Uit de verschillende aspecten van de pilot blijkt bovenal dat context cruciaal is, zowel in de praktijk van 
de wijk als in de abstractie van de stad. De pilot past binnen een langdurige beweging richting 
gebiedsgericht werken. Door de pilot te isoleren en alleen te focussen op de huidige inkleding (bijv. de 

jk worden 

wordt ervaren tussen stedelijk beleid en gebiedsgericht beleid of maatwerk. Hoewel de meeste 
betrokkenen erkennen dat de wijk het ideale schaalniveau is om Rotterdammer gericht te werken, is het 
antwoord op de vraag hoe dat dan moet gebeuren verre van eenduidig. Er bestaan veel (tegenstrijdige) 

is e
insteek en de urgentie van de pilot. Er is een grote behoefte aan flexibiliteit en integraliteit in de 
uitvoering op wijkniveau, juist vanwege contextuele eigenschappen en dagdagelijkse realiteit van de 
wijken en gebieden.  

structuur of de output (bijv. de uiteindelijke kwaliteit van de WAP). Hoe bijvoorbeeld het overleg wordt 
gevoerd en hoe de prioriteiten worden samengesteld blijft mensenwerk. Daarin gaat het om het 
opbouwen van vertrouwen en het elkaar iets gunnen. Een te hoog tempo en wisselende personen binnen 

n bepaalde noodzaak voor continuïteit.  

Met het adresseren van de paradoxen en het creëren van een samenwerkingscultuur vormt de pilot een 

hoogte productie
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bediscussiëren. Juist in het proces van deze cultuurverandering zit de meerwaarde, deze moet minder 
gezocht worden in de structuur. Dit vraagt wel om een reflectie op de vraag in hoeverre de instrumenten 
als de wijkactieteams en plannen in beton gegoten moeten zijn en of dit nu juist de meest treffende 
instrumenten zijn die voldoende mandaat en doorzettingsmacht creëren om acties en doorbraken in de 
wijk te realiseren. De nadruk ligt gedurende het pilotjaar nog veelal op het afstemmen van afdelingen, 
planningsprocessen en beleidsbepalingen, waarmee de pilot meer inzet op het zijn van een 
randvoorwaarde voor een effectieve en efficiënte gemeente dan op een brede cultuurverandering. Het 
bepalen van de prioriteiten helpt echter wel om ook direct resultaat en impact in de wijk te realiseren. 
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7. CONCLUSIES 

Het vertrekpunt van deze evaluatie was om te kijken in hoeverre de pilot Wijkgestuurd werken een 
opmaat kan vormen voor een continu leerproces op diverse lagen binnen de gemeente Rotterdam. In 
de komende twee hoofdstukken trachten we enerzijds te concluderen op welke vlakken dit leerproces 
zich zou moeten afspelen, en anderzijds presenteren we een monitoringsraamwerk om dit leerproces te 
faciliteren. 

 

 

Het blijkt productief om de pilot Wijkgestuurd werken te bezien vanuit een langdurige beweging richting 
gebiedsgericht werken. Door de pilot te isoleren en alleen te focussen op de huidige inkleding (bijv. de 
st
gebagatelliseerd. De inzichten uit hoofdstuk 3 bevestigen deze stellingname. We hebben namelijk gezien 

e afgelopen eeuw constant is heruitgevonden. 
Veelal zijn de trends gekoppeld aan discussies omtrent democratische vernieuwing, een hang naar 
gemeenschapszin en/of de emancipatie van een of meerdere groepen. Naast het feit dat de wijk een 
fluïde begrip is (
neutrale categorie is. Het is sterk waardegeladen en het heeft bovendien een hoog 
maakbaarheidsgehalte. De wijk is daarmee inzet van politieke strijd. Ook al lijkt de huidige trend 
apolitiek gezien de focus op alle wijken (in plaats van alleen op achterstandswijken) en de focus op 
effectief beleid dat is geënt op integraliteit en maatwerk. De positieve causaliteit tussen integraliteit 
en het werken op wijkniveau is een aanname die weinig wetenschappelijke onderbouwing kent (zie 
hoofdstuk 3 en het intermezzo). Er bestaat dan ook noodzaak voor de gemeente om de aannames 
achter het huidige discours te toetsen op het potentieel en de effectiviteit.  

De belangrijkste les uit het verleden is echter dat betrokken actoren niet klakkeloos mee moeten gaan 
met de dominante trends, maar een kritische houding moeten ontwikkelen ten aanzien van beleid 
gericht op wijken. Wij hebben daarvoor de volgende driedeling geformuleerd voor het opstellen van 
interventies op het wijkniveau: uitwijken ontwijken, oftewel heb 
oog voor de relatie met andere schaalniveaus; en afwijken, oftewel erken en handel naar het belang van 
context. Deze driedeling kan de mate van schaalsensitiviteit van de gemeente vergroten en dit is ons 
inziens noodzakelijk aangezien die sensitiviteit nog onvoldoende is ontwikkeld wanneer we kijken naar 
de comparatieve analyse van wijkinterventies (hoofdstuk 4), de perspectieven van de clusters 
(paragraaf 5.1) alsmede de pilot Wijkgestuurd werken (paragraaf 6.2.1) op het potentieel van werken op 
wijkniveau. Assumpties worden bijvoorbeeld niet of nauwelijks ter discussie gesteld en men lijkt veelal 
uit te gaan van een generiek dan wel gefixeerd schaalniveau. Bijvoorbeeld bij de clusters lijken geen 
uitgesproken visies te bestaan op welke zaken zich wel/niet lenen om aangepakt te worden op het 
wijkniveau, dan wel het gebiedsniveau. Eventuele bezwaren van het werken op wijkniveau zijn meer 
pragmatisch dan inhoudelijk van aard. 

 

 

Vanuit transitieperspectief heeft de wijk een beperkt transformatief potentieel, maar kan het wel een 
praktisch aangrijpingspunt zijn om maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Zij het altijd gekoppeld 

t geconceptualiseerd als een broedplaats voor 
verandering, waarop geëxperimenteerd kan worden met nieuwe relaties en alternatieve manieren van 
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kunnen we ze 
interventies hebben we samengevat in de volgende zes aspecten: 

1. De wijk als praktisch aanknopingspunt om aan een maatschappelijke opgave te werken 
2. De wijk als verzamelplaats/vindplaats voor het bouwen van netwerken op uitvoeringsniveau 
3. De wijk, buurt en straat als plekken voor democratische actie 
4. -   
5. De wijk als controlemechanisme voor (on)gehoorzame burgers en deviant gedrag 
6. De wijk als setting voor samenlevings-/gemeenschapsopbouw 

Deze aspecten kunnen bouwstenen vormen voor het bevragen van de aannames onder een aanpak of 
interventie op wijkniveau. Ook biedt het een uitgangspunt om het potentieel en de effectiviteit van een 
wijkaanpak te evalueren (zie ook hoofdstuk 8). 

 

7.3 Complementariteit binnen wijk- en gebiedsinterventies 

In deze evaluatie hebben we drie wijk- en gebiedsinterventies tegen het licht gehouden en gekeken naar 
de onderliggende doelstellingen, waarden, modus operandi en de netwerken van de interventie. De drie 
interventies zijn in verschillende mate ingericht naar bestuurlijke, democratische en morele waarden. 
Bijvoorbeeld Mooi Mooier Middelland kent meer een democratische en morele inslag, terwijl de pilot 
Wijkgestuurd werken gebaseerd is op bestuurlijke waarden. Hieruit volgt dat in de wijkaanpakken  die 
overigens allemaal zijn (mede)geïnitieerd vanuit het Rotterdamse college  verschillende 

a die meer vanuit de hoek van politiek en 
het college vertrekt (Programma Oost), een beleidslogica die meer vanuit de ambtenarij vertrekt 
(wijkgestuurd werken) en een maatschappelijke logica die meer vanuit bewoners en andere actoren 
vertrekt (Mooi Mooier Middelland). Dit heeft een effect op de implementatie. Bijvoorbeeld op de wijze 
van prioritering van acties binnen een wijkaanpak, met wie wordt samengewerkt en op welke 
expertise/kennis gesteund wordt. Dit gebeurt binnen de drie wijkaanpakken binnen bestaande of juist 
nieuwe bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke settings, structuren en budgetten. 

 

 

 

 

Wat ons op is gevallen is dat de drie interventies allemaal zijn ontstaan vanuit kritiek op centralistisch 
top-down beleid. De aard van die kritiek verschilt, waar het bij de pilot Wijkgestuurd werken nog 
voornamelijk gaat om het verkleinen van de kloof tussen beleid en burger, gaat het bij Programma Oost 
om een herverdeling van gemeentelijke middelen, terwijl bij MMM de zeggenschap van Rotterdamse 
burgers juist centraal staat. Naast deze kritiek, hebben de interventies nog een overeenkomst, namelijk 
dat ze allen inzetten op een cultuurverandering van de ambtenarij, men moet meer werken vanuit de 
behoeften en noden vanuit de wijk in plaats van de centrale beleidslogica. De wijkaanpakken leggen 

niet effectiever is dan de ander, maar 
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dat de structuren en/of praktijken op strategisch, tactisch en operationeel vlak complementair aan 
elkaar zijn. Zo kan de focus op het tactische niveau van de pilot Wijkgestuurd werken (i.e. de 
stroomlijning tussen beleid op wijk-, gebieds- en clusterniveau) bijvoorbeeld het traject in Middelland 
positief beïnvloeden. En kan binnen Mooi Mooier Middelland vanuit de praktijk worden geleerd wat het 

ngen te maken tussen 
diverse interventies kan de omslag naar een meer Rotterdammergericht bestuur worden vormgegeven. 
Het is zaak hier systematisch van te leren. In andere woorden, de pilot Wijkgestuurd werken is niet dé 
manier om wijkgestuurd te werken. Uit de analyse blijkt dat het een interventie is die vooral op tactisch 
niveau meerwaarde heeft in de afstemming van diverse beleidsprocessen, maar dat de strategische en 
operationele dimensies weinig vorm krijgen, of nog vooral binnen beleidsmatige kaders. Alleen inzetten 
op wijkgestuurd werken is in die zin te beperkt om de omslag naar Rotterdammergericht bestuur te 
maken. 

 

7.4 Schaaldifferentiatie van maatschappelijke opgaven 

In hoofdstuk drie hebben wij het potentieel van de wijk onderverdeeld in zes dimensies. Wanneer we de 
onderzochte casuïstiek naast deze zes dimensies houden, levert dit het volgende beeld op. 

 

Potentieel  
wijk 

 
 
Casuïstiek 

Aanknopingspunt 
werken aan 

maatschappelijke 
opgave 

Bouwen 
netwerken op 

uitvoeringsniveau 

Democratische 
actie 

controle 
op beleid 

Controle 
van 

burgers 
en 
deviant 

gedrag 

Samenlevings-/ 
gemeenschaps-

opbouw 

Totaal 

Pilot Wijkgestuurd 
werken 

X X  X   3 

Programma Oost X   X X  3 

Mooi Mooier 

Middelland 

X X X   X 4 

Cluster MO X X  X  X 4 

Cluster SB X   X X  3 

Cluster W&I X      1 

Cluster SO X X  X   3 

Directie Veiligheid X   X X  3 

Huizen van de 
Wijk 

X X  X  X 4 

Verkeersveiligheid X   X   2 

Totaal 10 5 1 8 3 3  

Tabel 4. Casuïstiek gekoppeld aan het potentieel van de wijk als interventieschaal 

 

faciliteren van democratische actie en dat de wijk voor ongeveer alle problemen een aangrijpingspunt 
voor beleid vormt. Een verklaring voor het gebrek aan democratische actie is dat dit politiek gevoelig 
ligt binnen de ambtenarij en bestuur, mede omdat het een mogelijk conflict in zich draagt doordat een 
tegenmacht wordt georganiseerd. Maar wat vooral opvalt, is dat in alle casuïstiek de wijk wordt gezien 
als aanknopingspunt om aan een bepaalde maatschappelijke opgave te werken. We hebben gezien dat 
de mate daarin verschilt, zoals bij het cluster W&I dat een beperkt belang toekent aan het wijkniveau.  

Waar in hoofdstuk vier inzichtelijk werd dat diverse strategieën mogelijk zijn om wijkaanpak- of 
interventie vorm te geven, laten de verschillen tussen de clusters (hoofdstuk 5) zien dat ook de aard 
van de problematiek een verschil maakt voor een wijk- of gebiedsgerichte implementatie. Bovendien 
zien we een discrepantie in wat een cluster op papier zet en hoe dit in de praktijk vertaald wordt. 
Bijvoorbeeld het cluster Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) dat sterk inzet op de wijk als 
interventieschaal, maar dit doorgaans vertaald naar een wijkgerichte implementatie van beleid in plaats 
van naar een wijkgestuurde beleidsagenda. Dit verschil is te verklaren vanuit het onderscheid in 
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beleidsgedreven en uitvoerende clusters. Zo is het cluster MO sterk beleidsgedreven, terwijl het cluster 
Stadsbeheer bijvoorbeeld sterk uitvoerend is. Een ander deel in de verklaring voor de discrepantie 
tussen het werken op wijkniveau is het type problematiek dat centraal staat binnen een cluster. 
Bijvoorbeeld voor het cluster Werk & Inkomen speelt inkomensproblematiek en werkgelegenheid op een 

In plaats van het automatisch aan elkaar koppelen van probleem en schaal, zou verder gedifferentieerd 
kunnen worden hoe elk probleem zich manifesteert op welk schaalniveau. Problemen die zich afspelen 
op een abstracter schaalniveau, hebben vaak wel degelijk repercussies op microniveau. Denk in het 
geval van werkgelegenheid aan sociaal isolement, het volgen van een cursus, etc. Daarentegen hebben 
problemen waar Rotterdammers, ambtenaren en bestuurders mee te maken krijgen op microniveau, 
vaak een wijk- en gebiedsoverstijgend karakter. Al met al kan een probleem meerdere schaalniveaus 
kennen en kan op elk niveau een andere interventie horen, waardoor het zaak is om op basis van meer 
systematisch onderzoeken van probleemdefinities tot een handelingskader te komen voor de 
gemeente. Dit kan tevens leiden tot een meer transparant beleid en bestuur. Een belangrijke voorwaarde 
voor een handelingskader is een kritische visie op het potentieel en nut van het wijkniveau. We 
concluderen dat deze er momenteel niet is, althans niet onderbouwd en gedifferentieerd naar 
maatschappelijke opgaven. De gemeente wekt daarmee de illusie dat alles opgelost kan worden op het 
schaalniveau van de wijk. 

 

7.5 Spanningen onder beleid op wijkniveau 

Een volgende stap is om deze differentiatie te koppelen aan de inherente spanningen die onder het 
besturen op wijkniveau liggen. In deze evaluatie hebben we achttal spanningen geïdentificeerd die 
zichtbaar zijn binnen het werken op wijkniveau, zoals de spanning tussen optimalisatie en transitie, of 
de spanning tussen sectoraal en integraal. De geïdentificeerde spanningen zijn tijdloos en universeel 
wanneer het gaat om beleid. Het is dan ook niet de bedoeling om deze spanningen op te heffen, want 
de meesten zijn inherent aan het besturen van een stad. Maar vervolgens is het des te belangrijker om 
te kijken hoe deze spanningen gedynamiseerd kunnen worden: hoe kunnen ze productief worden 
g

worden zodat ze op het vizier blijven staan. Zo vergt de spanning binnen de verdeling van gemeentelijke 
middelen per gebied of wijk bijvoorbeeld een regelmatige (politieke) discussie, aangezien de middelen 
eindig zijn.  

 

7.6 De pilot Wijkgestuurd werken herzien 

De pilot onderschrijft dat het werken vanuit de wijk (maar net zo goed een andere bestuurlijke categorie 

openbaren. Met het adresseren van bovenstaande spanningen en het creëren van een tactisch en 
operationee
verschillende betrokkenen en de spanningen productief weet te maken. De pilot is vooral bedoeld om 

e primaire uitdaging en de 
potentiele meerwaarde van het traject in het adresseren en op gang brengen van de cultuurverandering 
die onder het wijkgestuurd werken ligt. En dat de toegevoegde waarde van het experiment minder 
gezocht dient te worden in een structuurverandering. Hoe dan ook, met het wijkgestuurd werken zien we 
dat er ambtelijk relatief meer aandacht komt voor het sturen van de uitvoering van beleid op basis van 
wijkprioriteiten en gebiedsurgenties. Dat leidt in potentie tot beleid dat dichterbij de Rotterdammer tot 
stand komt en wordt uitgevoerd. 

Echter, door de pilot te isoleren en alleen te focussen op de huidige inkleding, zoals de opgebouwde 
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gemakkelijk worden gebagatelliseerd. Juist daarom is het productief om de pilot te bezien vanuit een 
langdurige beweging richting gebiedsgericht werken en Rotterdammergericht werken. Vanuit deze 
optiek is een doorontwikkeling noodzakelijk waarin aandacht is voor de volgende vier punten. 

Ten eerste is aandacht vereist voor een verbreding van de reflexiviteit. We hebben geconcludeerd dat 
de reflexieve component van de pilot (onderzoekstafel, leer- en ontwikkeltraject, DISCO-team) zich 
beperkt tot een selecte kerngroep 

van de clusters) alsmede bestuurders te betrekken bij de cultuurverandering. 

Een tweede aandachtspunt voor de beweging naar het wijkgestuurd werken is om te waken voor een 
verval in optimalisatie vanuit een beleidslogica, bijvoorbeeld door het uitrollen van slechts een structuur. 
De pilot was in 2016 nog veelal gericht op de korte termijn en effectiviteits- en efficiencywinst, maar 
het is zaak om het zicht op omvangrijkere maatschappelijke problematiek niet te verliezen. Dit vereist 
een reflexieve ruimte en strategische bezinning op de meerwaarde van het wijkniveau in relatie tot de 
maatschappelijke opgave die centraal staat.  

Naast de aandachtspunten van reflexiviteit en optimalisatie, betreft de derde punt die van het adaptief 
vermogen. Om in te kunnen spelen op het dagdagelijkse en de context van de wijk is ruimte voor 
flexibiliteit en spontaniteit cruciaal. Het is dan ook zaak voor het wijkgestuurd werken om de organische 
dynamiek te handhaven en geen rigide structuur uit te rollen. Dit zou namelijk ten koste gaan van het 
adaptieve karakter. Nu de pilotfase tot een einde komt, verliest het een zekere symboliek/aanzien en 
de experimentele insteek en daarmee mogelijk ook de institutionele ruimte om af te wijken van 
stedelijke kaders. 

Het laatste aandachtspunt voor de doorontwikkeling van het wijkgestuurd werken is de dominantie van 
de intern gerichte beleidslogica. Tot op heden is het wijkgestuurd werken voornamelijk een ambtelijke 
en formele beweging gebleken, die bijv. weinig ondersteunend is, dan wel ruimte biedt aan directe 
bestuurlijke en democratische processen op wijkniveau. Daarom draagt een dergelijke pilot nog niet 
direct bij aan de versterking van het principe van subsidiariteit, maar versterkt het vooral de decentrale 
betrokkenheid van het ambtelijk apparaat. Dat kan nog steeds goed werken, maar het brengt een 
radicale verschuiving in de balans tussen centraal/ambtelijk en decentraal/maatschappelijk ten gunste 
van de laatste nog niet tot stand. Of deze radicale verschuiving daadwerkelijk gewenst is, is voer voor 
discussie. Maar mocht dat het geval zijn dan zal een doorontwikkeling van het wijkgestuurd werken in 

 

 

7.7 Tot slot 

Onze evaluatie onderschrijft dat het werken vanuit de wijk (maar net zo goed het gebied) een 
arena/front creëert waar botsende (bestuurs-, beleids- 
spanningen zich openbaren. We hebben geconcludeerd dat de pilot Wijkgestuurd werken een zeker 
potentieel heeft wanneer het gaat om het productief maken van inherente beleidsspanningen en 
bijdraagt aan de cultuurverandering richting een Rotterdammergericht bestuur. De centrale vraag is 
vervolgens: in hoeverre kan de pilot Wijkgestuurd werken een opmaat worden voor een continu 
leerproces op diverse lagen binnen de gemeente Rotterdam? Hiervoor biedt onze evaluatie een aantal 
bouwstenen, te weten: 

A. 
aangepakt kan worden; 

B. een herbezinning op het potentieel van het wijkniveau door maatschappelijke opgaves centraal 
te stellen; 

C. deze maatschappelijke opgaves te differentiëren naar diverse schaalniveaus; 
D. de diverse spanningen in het stadsbestuur alsmede het samenspel tussen de bestuurs-, 

beleids-  
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E. complementariteit in te bouwen tussen diverse strategieën op wijkniveau en dus verbreding van 
de pilot met andere wijk- en gebiedsinterventies; 

F. het lerend vermogen te blijven aanboren voorbij de huidige selecte groep betrokkenen, oftewel 
in te zetten op een bredere cultuuromslag binnen bestuur, beleid en maatschappij. 

Wanneer het streven is om een meer Rotterdammergericht bestuur op te tuigen, is het volgens onze 

een vrij opportunistische stellingname is. Het is slechts een maat, net zoals alle andere schalen. Met 
andere woorden, er staat ook een maat op de wijk. Echter, vanuit onze conceptualisatie kan de wel 
degelijk wijk een aangrijpingspunt vormen om maatschappelijke opgaves te adresseren door 
bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe manieren van doen, denken en organiseren.  

De huidige pilot Wijkgestuurd werken is vanuit deze optiek ook niet dé manier om wijkgestuurd te 
werken. Maar dat tracht het ook niet te zijn. Het is productiever om de pilot te zien als een leeromgeving 
waarin de 
oplossingen en het kan een puzzelstuk vormen in de omslag naar een meer Rotterdammergericht 
bestuur. De vraag is vervolgens hoe het leerproces omtrent deze puzzel op diverse lagen binnen de 
gemeente Rotterdam vorm kan krijgen in de nabije toekomst. In het volgende hoofdstuk poneren we 
hiervoor de contouren van een monitoringsraamwerk. 
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8. AANBEVELINGEN MONITORINGSRAAMWERK 

Ten tijde van de uitvoer van het onderzoek is de pilot verder uitgerold en is inmiddels een structuur 
beschreven voor een nieuwe wijze van wijkgestuurd en gebiedsgericht werken op ambtelijk niveau. Zoals 
dit rapport laat zien zijn er meerdere manieren om wijkgestuurd te werken en zit juist ook de kracht in 
de complementariteit. Er is dus niet één manier om wijkgestuurd te werken. Zowel de problemen als de 
mogelijke oplossingen zijn divers en dynamisch. Vandaar dat we in dit hoofdstuk niet zozeer stil staan 
bij de vraag hoe de pilot zich verder moet of zou kunnen ontwikkelen (de praktijk heeft overigens 
aangetoond dat dit een vrij autonoom proces is), maar hoe het wijkgestuurd werken zich in bredere zin 
kan ontwikkelen en toekomstbestendig kan zijn.  

In plaats van een statische evaluatie trachten we de focus in dit hoofdstuk te verleggen naar een 
continu reflectie- en leerproces. Een dergelijke insteek op het leren vraagt dan ook om een zogenaamde 
reflexieve en lerende monitoring: een systematisch en langdurig onderzoek binnen de gemeente waarin 
op basis van gestructureerde verzameling van kennis, data maar ook meningen en interpretaties een 
reflectie wordt geformuleerd die het wijkgestuurd werken in haar bredere bestuurlijke en politieke, maar 
ook maatschappelijke context plaatst. Dit type monitoring dient vooral om de basis en ruimte te bieden 
voor meer fundamentele discussies die tegelijk zeer praktisch vertaald kunnen worden in directe acties.  

Als we de zes bouwstenen uit de conclusie van deze evaluatie als uitgangspunt nemen, dan dient een 
monitoringsraamwerk ons inziens te ondersteunen in het ontwikkelen van schaalsensitiviteit en 
handvatten bieden om complementariteit in te bouwen tussen diverse strategieën op wijkniveau. Vanuit 
de bovenstaande interpretatieve insteek en met het oog op de bredere maatschappelijke context, leidt 
dit tot een aantal heuristische tools die ingezet kunnen worden om kritisch te reflecteren op de 
verschillende interventies op wijkniveau en bredere beweging van wijkgestuurd werken. 

 

8.1 Maatschappelijke opgave en schaalsensitiviteit 

Zoals in paragraaf 7.4 is benadrukt, ontbreekt het veelal aan onderbouwde argumentatie waarom het 
wijkniveau (g)een nuttige interventieschaal is, en dat beleidsuitdagingen/-opgaven nauwelijks tot nooit 
worden gedifferentieerd naar schaalniveau. De gemeente wekt hiermee de illusie dat alles opgelost kan 
worden op het schaalniveau van de wijk. Zoals gesteld kan een differentiatie van beleidsuitdagingen/-
opgaven naar schaalniveau een rijker beeld opleveren van de probleemdefinitie. Het doel is dan ook om 
die definitie open te breken door allereerst de maatschappelijke opgave centraal31 te stellen. Vanuit het 
transitieperspectief kunnen zowel het wijkgericht als het wijkgestuurd werken instrumenten zijn om de 
grotere maatschappelijke opgaven op stedelijk, nationaal en mondiaal niveau te verbinden met het 
lokale schaalniveau van de wijk en de straat. Bijvoorbeeld als het gaat om het mobiliseren en betrekken 
van bewoners bij verduurzaming van het vastgoed in de stad; of het ontwikkelen en bespreken van een 
mobiliteitstransitie en herinrichting van de publieke ruimte; het ontwikkelen van decentrale zorg- en 
welzijn samen met sociale wijkteams; het inzetten op gezonde voeding en lokale voedselproductie, etc. 
Een voorwaarde voor dit type verbindingen is om een zekere mate van schaalsensitiviteit te ontwikkelen 
binnen de gemeente. Wellicht kan de invoering van de nieuwe Omgevingswet daarin als een 
mobiliserend vehikel fungeren. De volgende vragen kunnen gehanteerd worden als leidraad voor het 
stimuleren van schaalsensitiviteit: 

 

                                                
31 e opgaven en in 

hoeverre een interventie daar daadwerkelijk op aansluit/ondersteunend aan is. Door de inhoud, oftewel de maatschappelijke opgave, 

e structuurdiscussie vooraf gaat aan de vraag wat er eigenlijk aan taak of opgave(n) moet worden 

opgepakt en uitgevoerd.  
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Hoofdvraag Subvragen 

Wat is de maatschappelijke opgave 
in kwestie? 

Volgens wie is dit een uitdaging? Wat zijn de verschillende perspectieven? 
Zijn deze verschillende perspectieven op tafel? Wat is de onderliggende 
problematiek? Wat is het systeem dat verandert moet worden? Met welke 
andere uitdagingen interacteert de opgave? En wat zijn diverse/gewenste 

 

Hoe uit zich dit op verschillende 
schaalniveaus? 

Het maatschappelijk vraagstuk koppelen aan diverse schalen: hoe uit dit 
vraagstuk/opgave zich op diverse niveaus? Een eventuele indeling kan zijn: 
globaal / nationaal / provinciaal / stedelijk / rayon / gebied / wijk / buurt / 
straat / individueel of groepsniveau.  

Hoe kan een gelaagde aanpak van 
de opgave worden gerealiseerd? 

Hoe wordt afstemming tussen deze schaalniveaus georganiseerd? Hoe 
kunnen interventies op de diverse schaalniveaus elkaar aanvullen, 
versterken en mogelijk ook tegenwerken?  

 

Dit vragenschema stelt beleidsmakers en bestuurders in staat om te bepalen wat het meest geschikte 
schaalniveau is om zaken aan te pakken. Ook kan het een gemeentebestuur helpen om zowel oog te 

schaalniveaus af te stemmen en aan elkaar te kunnen koppelen kan een onderscheid worden gemaakt 
naar: monocentrisch bestuur, multilevel governance en adaptieve sturing (zie Dewulf & Termeer 2011 
voor een uiteenzetting van de voor- en nadelen van de verschillende bestuurssystemen). Deze variëteit 
naar type opgave en schaalniveaus maakt zowel flexibiliteit en stabiliteit in het bestuurlijke systeem 
mogelijk.  

 

8.2 Complementariteit binnen het wijkgestuurd werken 

Na deze verdiepingsslag op het niveau van probleemdefinitie en schaal, vraagt de doorontwikkeling van 
het wijkgestuurd werken om een breder begrip van de uitgangspunten en aankleding van interventies 
op wijkniveau. Dit sluit aan bij een belangrijke bevinding dat binnen het wijkgestuurd werken 
verschillende strategieën gehanteerd kunnen worden om de problemen op wijkniveau behapbaar te 
maken en te adresseren. En dat interventie
(maatschappelijke, beleids- of bestuurlijke logica). Geheel in lijn met de recente evaluatie van het 
bestuurlijk model (Loorbach et al, 2016) pleiten wij daarom voor complementariteit. Hiermee bedoelen 
we complementariteit tussen verschillende wijkaanpakken, maar ook breder dat het wijkgestuurd 
werken complementair is aan de lokale maatschappelijke dynamiek en bestaande maatschappelijke 
initiatieven en vormen van participatie. 

Om dit mogelijk te maken is inzicht nodig in de verschillende uitgangspunten en onderliggende 
assumpties van interventies op wijkniveau in relatie tot wat er al speelt in de wijk. De volgende vragen 
kunnen gehanteerd worden als leidraad: 

Hoofdvraag Subvragen 

Wat kan opgepakt worden op 
wijkniveau? 

Welke interventies kunnen worden geïmplementeerd op wijkniveau en 
volgens welk sturingsprincipe? Gewenste effecten kunnen getest dan wel 
inzichtelijk worden gemaakt middels wetenschappelijke onderbouwing 

rte termijn worden opgepakt? En wat op 
middellange en lange termijn?  

Hoe kan de opgave worden 
opgepakt op wijkniveau?  

Volgt de interventie het principe van wijkgestuurd of wijkgericht werken? 
Kan het binnen de primaire processen van een cluster worden opgepakt? 
Of is een stedelijk programma noodzakelijk? Of vraagt het thema om een 
specifieke aanpak op wijkniveau?  

Wat is de insteek van de interventie 
in relatie tot de context van de wijk?  

Wat is het handelingsperspectief? Speelt het zich meer af op strategisch, 
tactisch en of operationeel niveau? Ligt de nadruk op visievorming, van de 
interventie in relatie tot de maatschappelijke opgave 
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(systeemverandering)? Op het vormen van coalities, het afstemmen van 
 het monitoren en 

evalueren van de interventie ( structuren)? Of ligt de nadruk op het 
mobiliseren van actoren, het uitvoeren van (innovatieve) projecten en 
experimenten (praktijken)?  

Hoe kan de interventie op 
wijkniveau zich verhouden tot het 
maatschappelijke initiatief in de 
wijk (hetgeen er al in de wijk speelt)? 

Welke maatschappelijke initiatieven die zich richten op de 
maatschappelijke opgave in kwesties zijn reeds in de wijk aanwezig? Welke 
directe vormen van participatie vinden plaats? Hoe kan de interventie zich 
daartoe verhouden? 

Welke logica volgt de interventie?  Welke logica is het vertrekpunt van de wijkinterventie? Staat de beleids-, 
bestuurs-, of maatschappelijke logica centraal? Is de aanpak vooral 
gericht op het interne bestuurssysteem of juist meer gericht op de 
maatschappelijke dynamiek als vertrekpunt?  

Welke spanningen staan centraal 
binnen de interventie op 
wijkniveau? 

Wat zijn de dominante spanningen die de interventie productief tracht te 
maken? Is een interventie gericht op transitie of optimalisatie? Volgt de 
interventie een emergent proces of verloopt deze via een blauwdruk? Etc. 

 

De antwoorden op deze set aan vragen moet tot een verdere detaillering leiden van de aanpak van de 
maatschappelijke opgave op wijkniveau en hoe het zich kan verhouden tot de lokale context. Tevens 
moet het helpen om verschillende aanpakken tegen elkaar af te zetten. De vervolgstappen in het 
reflectieproces zijn eigenlijk alleen van toepassing wanneer de keuze valt voor een wijkgestuurde 
aanpak. Als blijkt dat de/een interventie(s) eerder onderdeel is van primaire processen van de gemeente 
volgens de logica van wijkgericht werken, is het onderstaande mogelijk minder relevant.  

 

8.2.1 Het doel en de functie van een interventie op wijkniveau 

De insteek van het handelingsperspectief en de onderliggende logica kunnen vervolgens gekoppeld 
worden aan de bredere functie van interventies op wijkniveau. In de praktijk kunnen wijkaanpakken of 
interventies op wijkniveau meerdere functies vervullen. Dit is belangrijk om in kaart te brengen omdat 
uit onze bevindingen blijkt dat de perspectieven en interpretaties van direct betrokkenen op 
verschillende interventies op wijkniveau van elkaar kunnen verschillen en interventies vaak diffuse en 
niet uitgesproken doelstellingen kennen. Willen de interventies op wijkniveau daadwerkelijk 
complementair zijn aan elkaar en aan de maatschappelijke context dan is het belangrijk de 
doelstellingen en functies op een lijn te brengen. Dit kan tevens bijdragen aan het uitgangspunt van een 
transparante beleidsvoering. De onderstaande tabel koppelt de functie, de insteek en de logica aan 
interventies op wijkniveau. 

 

Type interventie Functie Insteek Logica  

Arena voor 
democratische actie 

Instrument om binnen wijken maatschappelijke discussies 
aan te wakkeren 

Strategisch Maatschappelijk/ 
bestuurlijk 

Buitenboordmotor 
voor beleidsinnovatie 

Instrument om te experimenteren met innovatieve en 
alternatieve beleidsaanpak 

Strategisch Beleidsmatig 

Integrale 
wijkontwikkeling 

Instrument om vanuit een strategische visie een wijk te 
(her)ontwikkelen / revitaliseren 

Strategisch, 
tactisch, 
operationeel 

Bestuursmatig/ 
beleidsmatig 

Leeromgeving Instrument voor ambtenaren die sensibiliteitstraining 
krijgen met de maatschappelijke logica 

Tactisch Beleidsmatig 

Beleidscheck Instrument om effectiviteit van beleid te meten/ 
onderzoeken. Als check & balance, geweten, reality check 

Tactisch Beleidsmatig 

Wijkidentiteit, 
gemeenschapsgevoel 

Instrument om sociale cohesie en eigenaarschap in de wijk 
te versterken 

Tactisch, 
operationeel 

Bestuursmatig/ 
maatschappelijk 

Netwerkopbouw Instrument voor het creëren van overzicht, samenwerking, 
maatschappelijk initiatief (governance) 

Operationeel Maatschappelijk/ 
beleidsmatig/ 
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bestuursmatig 

Uitvoeringsinstrument 
van beleid 

Instrument voor implementatie van beleidsmaatregelen op 
operationeel niveau vanuit efficiency en 
effectiviteitsinsteek 

Operationeel Beleidsmatig 

Controlemechanisme Instrument voor beheersing, controle en sturing van 
deviante verschijnselen 

Operationeel Beleidsmatig/ 
bestuursmatig 

Tabel 5. Functies van diverse wijkinterventies gekoppeld aan insteek en logica 

 

8.2.2 Het meten van de spanningen 

Tevens hebben we in deze evaluatie acht spanningen geïdentificeerd die onder beleidsvoering op 
wijkniveau zitten. De wijkaanpakken pogen deze spanningen op verschillende wijze productief te maken. 
In de praktijk blijkt dit weerbarstig en contextafhankelijk te zijn. Om grip te krijgen op het potentieel van 
verschillende wijkaanpakken en de langdurige beweging richting gebiedsgericht werken, is het 
noodzakelijk om grip te krijgen op de wijze waarop de verschillende wijkaanpakken deze paradoxen 
productief maken. Ook om een stap richting complementariteit te kunnen zetten en te reflecteren op 
het type verandering binnen de gemeente die nodig is om wijkgericht werken verder te ontwikkelen. De 

 de dynamiek van een 
wijkaanpak inzichtelijk te maken.  

 

 

Figuur 9. Spanningsthermometer voor beleidsinterventies 

 

Het is zaak om te bediscussiëren welke spanningen in meerdere of mindere mate geadresseerd dienen 
te worden binnen een bepaalde interventie. Hierbij kan de linkerzijde worden gezien als een representatie 
van de dominante manier van denken, doen en organiseren binnen het stedelijk bestuur in algemene zijn 
en de rechterzijde de meer veranderingsgezinde dimensie vertegenwoordigd. We kunnen stellen dat hoe 
meer de standaard naar rechts wordt geschoven hoe omvangrijker de veranderopgave wordt voor de 
gemeente.  

 

8.3 Veranderopgave voor de gemeente  

De vervolgvraag is welke type gemeentelijke verandering(en) vereist is/zijn om de gekozen interventie 
effectief te kunnen implementeren. Wat vraagt het wijkgestuurd werken qua omslagen van het 
gemeentelijk bestuur en beleid? Inclusief de ambtelijke organisatie en de clusters. Om in te zetten op 
een bredere omslag binnen de gemeente richting het wijkgestuurd werken is het noodzakelijk om de 
implicaties van de voorgaande paragrafen om te zetten in een set aan vragen die deze implicaties in 
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kaart brengen. Op basis van het onderscheid in structuur, cultuur en werkwijzen kunnen de volgende 
vragen gehanteerd worden als leidraad in deze discussie: 

 

Hoofdvraag Subvragen 

In hoeverre vraagt de interventie 
om een structuurverandering 

In hoeverre vraagt de aanpak een om beleggen van mandaat, het creëren 
van een extra bestuurslaag, het vrijmaken van capaciteit en budget het 
inzetten van extra mensen?  

In hoeverre vraagt de interventie 
om een cultuurverandering? 

In hoeverre vraagt de aanpak om een verandering van gedrag, rollen, 
houding, competenties van betrokkenen?  

In hoeverre vraagt de interventie 
om een verandering in werkwijzen 

In hoeverre vraagt de aanpak om een verandering in organiseren van 
netwerken, teamvorming, data verzamelen, onderzoeken/consulteren?  

 

Verschillende interventies op wijkniveau vragen om een ander type ondersteuning of verandering. 
Bijvoorbeeld een interventie gericht op netwerkopbouw vraagt om andere type veranderingen, dan een 
wijkaanpak die functioneert als check op beleid. In bredere zin vraagt wijkgestuurd werken ons inziens 
om een andere houding en gedrag. Complementair werken 
om ambtenaren die zowel weten te verbinden, mobiliseren en, faciliteren. En die binnen de complexiteit 
keuzes weten te maken, zaken kunnen regelen en weerstand bieden tegen zowel ambtelijke druk als 
druk vanuit bewoners en lokale belanghebbenden zoals ondernemers en wijkpartners. In onderstaande 
tabel hebben we een impressie gegeven van de omvang in veranderingsopgaven. Hiermee trachten we 
duidelijke te maken dat een keuze voor een interventie op wijkniveau geen vrijblijvende oefening is, maar 
soms vergaande implicaties heeft voor de gemeente en de betrokkenen. 

 

Type interventie Structuurverandering Cultuurverandering Werkwijzen-
verandering 

Arena voor democratische actie Middel Hoog Middel 

Buitenboordmotor voor beleidsinnovatie Laag Middel Hoog 

Integrale wijkontwikkeling Hoog Hoog Hoog 

Leeromgeving Laag Hoog Middel 

Beleidscheck Laag Laag Middel 

Wijkidentiteit, gemeenschapsgevoel Laag Laag Hoog 

Netwerkopbouw Laag Middel Middel 

Uitvoeringsinstrument van beleid Laag Laag Hoog 

Controlemechanisme Laag Middel Hoog 

Tabel 6. Type interventie op wijkniveau gekoppeld aan noodzakelijke gemeentelijke verandering 

 

De verandering naar een gemeentelijke apparaat waarbinnen wijkgestuurd werken gemeengoed is, 
staat nog in de kinderschoenen. Om niet in oude gewoonten terug te vallen en nieuwe praktijken en 
werkwijze verder te laten institutionaliseren (zie Loorbach et al, 2016), is het belangrijk systematisch te 
leren van de ervaringen die  versnipperd  worden opgedaan. Niet alleen van de pilot Wijkgestuurd 
werken, maar ook van de andere interventies op wijkniveau die gebiedsgerichte uitgangspunten 
omarmen en verspreid door Rotterdam plaatsvinden. Zoals onze vergelijking van de drie wijkaanpakken 
toont, zouden de verschillende interventies gebaat zijn bij elkaars strategische, tactische of 
operationele wijsheden. Bovendien vraagt de dynamiek van maatschappelijke veranderingen om een 
adaptief en flexibel systeem dat gemakkelijk op weet in te spelen op deze diversiteit. Werken vanuit 
maatschappelijke opgaven zou wel eens een breder scala aan werkwijzen en interventies kunnen 
opleveren die telkens op maat ingezet zouden kunnen worden. Dit betekent voor de gemeente dat zij 
een proces op gang brengt en een context creëert waarin de leerervaring van ambtenaren en andere 
stakeholders gefaciliteerd en geborgd wordt. En waarin die leerervaring in een breder perspectief wordt 
geplaatst en handvatten worden aangeboden om tot een doorontwikkeling van het wijkgestuurd werken 
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te komen. De drie sets aan vragen  die zijn gebundeld in bijlage 3  bieden hiervoor een 
handelingskader. 
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BIJLAGE 1: RESPONDENTENLIJST & OBSERVATIES 

Hieronder zijn alle respondenten benoemd die we hebben gesproken in interviews, waarbij ook enige 
overlap met het Evaluatieonderzoek Bestuurlijk Model Rotterdam (EBMR) is meegenomen. Van dit 
onderzoek zijn alleen de interviews opgenomen in deze lijst waarin we met de respondenten expliciet 
over de pilot Wijkgestuurd werken hebben gesproken.  

De informatie in dit rapport over Mooi Mooier Middelland is gebaseerd op data die verzameld is in het 
kader van de evaluatie van Mooi Mooier Middelland die DRIFT van januari tot mei 2016 heeft uitgevoerd. 
Deze data is verzameld aan de hand van een tiental diepte-interviews met bewoners, professionals, 
gebiedsambtenaren en clusterambtenaren en twee collectieve leersessies in de wijk. Deze interviews 
en sessies zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

 

Interviews 

Naam Functie/rol Gebied 

Aart van Zevenbergen Gebiedscommissie Feijenoord 

Afke Wesselink Wijkmanager Vreewijk / 
gebiedsmanager 

Feijenoord 

Alfons ten Velde Inkoop MO   

Andre de Wit Stadsontwikkeling Verkeer & Vervoer 
Gebiedscoördinator centrum, 
Verkeersveiligheid 

Centrum 

Andre Hammink Gebiedsdirecteur Hillegersberg-Schiebroek, 
Overschie 

Anneke de Rijk Adviseur Leren & Ontwikkeling  Stad 

Arjen Oranje Stadsontwikkeling Verkeer & Vervoer, 
Stedelijk Verkeersplan 

 Stad 

Carmen Sjardijn BRIM (interim), Leren & Ontwikkeling 
(DISCO-team) 

 Stad 

Danielle Kleijweg Werk & Inkomen  Stad 

Erik Pover Gebiedsaccounthouder Directie Veilig Hillegersberg-Schiebroek, 
Overschie 

Evelien Schilperoord Maatschappelijke Ontwikkeling Feijenoord 

Frans de Jong Gebiedsaccounthouder 
Stadsontwikkeling 

Feijenoord 

Fred Baartman Gebiedscommissie Overschie 

Ger Roelofs Stadsontwikkeling Verkeer & Vervoer 
Coördinator verkeersveiligheid 

 Stad 

Hans van Mastrigt Strategisch adviseur Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DISCO-team) 

 Stad 

Henk Alkema (x2) Gebiedsaccounthouder Stadsbeheer Hillegersberg-Schiebroek, 
Overschie, Prins-Alexander 

Hestia Reukema (x2) Directeur Gebieden (DISCO-team)  Stad 

Hetta Schultz Gebiedsaccounthouder 
Maatschappelijke Ontwikkeling 

Feijenoord 

Igbal Din Gebiedscommissie Feijenoord 

Ingrid Koenraats Gebiedsdirecteur (& onderzoekstafel) Hoogvliet 

Jaap van den Berg Gebeidsaccounthouder 
Stadsontwikkeling 

Hillegersberg-Schiebroek, Prins-
Alexander 

Jan Pierweijer Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 
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Janco Alblas Verandermanager (DISCO-team) Stad 

Jeroen Maijers Stadsontwikkeling Verkeer & Vervoer 
teamleider Zuid, Verkeersveiligheid 

Feijenoord, IJsselmonde, Charlois 

Jon Meijer Concerndirecteur Dienstverlening Stad 

Latif Tali Gebiedscommissie Overschie 

Linda Molenaar Directeur Stadsbeheer  Stad 

Louisa Boulchrif Vrijwilliger De Brink Feijenoord 

Nathalie Jack-de Jong Wijkmanager Bloemhof / Stadsbeheer Feijenoord 

Nico van Esch Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 

Pieke van Gemert Gebiedsaccounthouder Stadsbeheer Feijenoord 

Rita Joosten Werk & Inkomen (DISCO-team) Stad  

Roderick Dubbeld DOCK  Feijenoord 

Rolf Bleeker Gebiedsaccounthouder 
Maatschappelijke Ontwikkeling / 
wijkmanager Schiebroek 

Hillegersberg-Schiebroek, 
Overschie 

Ronald Bosken Teamleider Wijkveiligheid (Veilig) Stad 

Saida Labraimi Inkoop MO Stad 

Steven Scheer Afdelingshoofd Stadszaken Directie 
Veiligheid 

Stad 

Maurice Schweitzer Gebiedsmanager, wijkmanager 
Hillesluis 

Feijenoord 

Vincent Florijn Gebiedsdirecteur Feijenoord 

 

Observaties 

Bijeenkomst Aanwezigen Wijk/gebied 

L&O-bijeenkomst 
Wijkmanagers 

Wijkmanagers  

Tussenevaluatie Bloemhof WAT Bloemhof Bloemhof 

Tussenevaluatie Overschie GNI Overschie Overschie 

Tussenevaluatie WAT 
Feijenoord 

WAT Feijenoord Feijenoord (wijk) 

Tussenevaluatie WAT 
Hillegersberg 

GNI HIS & WAT-leden 
Hillegersberg  

Hillegersberg 

Tussenevaluatie WAT 
Schiebroek 

GNI HIS & WAT-leden Schiebroek  Schiebroek 

Tussenevaluatie 
Afrikaanderwijk 

WAT Afrikaanderwijk Afrikaanderwijk 

Tussenevaluatie Vreewijk WAT Vreewijk Vreewijk 

Feestelijke opening WAT-
seizoen 

WAT-leden, DISCO-team, etc.  

Interne sessie MO 
gebiedsgericht werken 

MO Accounthouders, 
beleidsstrategen, kennismakelaars 

 

WAT-overleg Hillesluis WAT Hillesluis Hillesluis 

Bijeenkomst externe partners 
Hillesluis 

Wijkmanager Hillesluis, externe 
partners 

Hillesluis 

Bijeenkomst samenwerking 
cluster MO, gebiedsorganisatie, 
wijkactieteam en 
welzijnspartijen 

Wijkmanager, gebiedsdirecteur, 
directeur MO, beleidsmedewerker 
MO, twee welzijnspartijen 

Hillesluis 

WAP-  Wijkmanager, gebiedsadviseur 
Jeugd, externe projectmanager 

Schiebroek 

GNI-overleg WAP Schiebroek GNI HIS Schiebroek 
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EBMR-sessie Prins-Alexander 
(casus Programma Oost) 

Commissieleden, accounthouder 
Veilig, gebiedsnetwerker en 
manager 

Prins-Alexander 

EBMR-sessie Feijenoord (casus 
Huizen van de Wijk) 

Commissieleden, Gebiedsadviseur 
MO, Gebiedsmanager, Vrijwiliger, 
Welzijn 

Feijenoord 

 

Onderzoekstafels Wijkgestuurd werken 

Bijeenkomsten:   

7 april 2016   

23 juni 2016   

20 oktober 2016   

2 november 2016   

30 januari 2017   

20 maart 2017   

30 mei 2017   
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BIJLAGE 2: INTERVIEWFORMAT 

Hieronder is een overzicht met vragen opgenomen die aan respondenten in dit onderzoek zijn gesteld 
(met uitzondering van respondenten binnen het EBMR en MMM-onderzoek, zie vorige bijlage). Veelal is 
voor de definitieve set aan vragen een selectie gemaakt op basis van de achtergrond van de 
respondent. Zo heeft een wijkmanager of lid van het wijkactieteam een diepgaander set vragen over de 
pilot Wijkgestuurd werken gekregen (deel 3 en 4) dan een clustermedewerker, waar de set aan vragen 
ook meer inging over de ervaringen binnen het cluster en de samenwerking met andere clusters alsmede 
de wijkactieteams (deel 5 en 6). 

 

DEEL 1: PERSONALIA 

In dit deel gaat het om vragen als:  

 Hoe lang bent u al werkzaam in Rotterdam (als ambtenaar, wijkprofessional, lokale politiek, raad, 
college)? In welke functies? In welke gebieden? 

 

DEEL 2: DE WIJK ALS MAAT 

In dit deel gaat het om vragen als:  

 Wat is volgens u het ideale schaalniveau voor het Rotterdammergericht werken? (wijk, gebied, 
rayon, etc.) 

 Wat is volgens u het nut van de wijk als schaalniveau voor interventies, etc. Is dit voor jullie 
cluster/team nieuw? En van meerwaarde? Waarom? 

 Wat is volgens u het verschil/verhouding tussen wijkgestuurd en gebiedsgericht werken?  

 

DEEL 3: PILOT WIJKGESTUURD WERKEN 

In dit deel gaat het om vragen als: 

 Waaruit bestond volgens u de urgentie om over te stappen naar een nieuwe manier van werken, 
te weten wijkgestuurd? 

 Stelt de pilot u in staat wijkgestuurd en/of Rotterdammergericht te werken in de gebieden? Zo 
ja/nee, waarom? 

 Is de pilot WGW een meerwaarde voor jullie als cluster? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom? En 
hoe kan het dat evt. wel worden? 

 

DEEL 4: WIJKACTIETEAM & WIJKACTIEPLAN 

In dit deel gaat het om vragen als: 

 Hoe verloopt de samenwerking binnen het WAT? In hoeverre is dit een nieuwe setting voor u? 

 Welk type interactie is er tussen clusters, gebied en externe partners? In hoeverre sprake van 
samenwerking en aanvulling? In hoeverre sprake van gezamenlijke belang en urgentiegevoel? 

 

met bewoners en gebiedspartners? In hoeverre is er ruimte voor dagdagelijkse kwesties? In 
hoeverre is het een middel om Rotterdammergericht te werken? Wat is het democratisch 
gehalte van de plannen (e.g. interactie met de gebiedscommissies)? 
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DEEL 5: FUNTIONEREN CLUSTER RICHTING GEBIED/WIJK 

In dit deel gaat het om vragen als: 

 In hoeverre krijgt stedelijk beleid momenteel een gebiedsgerichte implementatie? In hoeverre 
staat het gebied centraal in jullie activiteiten? In hoeverre de wijk? 

 Hoe proberen jullie deze prioriteiten uit de wijk te borgen? Hoe matchen jullie deze prioriteiten 
uit wijk X met de prioriteiten van wijk Y? 

 Hoe verhoudt het WAP zich tot het gebiedsplan en het uitvoeringsplan? En de stedelijke 
 

 Hoe kan flexibiliteit worden georganiseerd in bestaande processen? En in budgetten? 

 Hoe kan voeding worden gegeven aan gebiedsgericht en wijkgestuurd werken richting de 
toekomst? Wat moet er vooral wel/niet gebeuren? 

 

DEEL 6: FUNCTIONEREN CLUSTER RICHTING STAD 

In dit deel gaat het om vragen als: 

 In dit deel gaat het om vragen als: 

 Hoe verloopt de samenwerking met de andere clusters? Hoe trachten jullie integraliteit te 
bevorderen? Wellicht behandelen aan de hand van een specifieke casus/wijkprioriteit? 

 Hoe geven jullie vorm aan 
cluster? In hoeverre worden deze gebiedsgericht geïmplementeerd? 

 Hoe zijn andere wijkaanpakken te vergelijken met de pilot WGW? Hoe vindt de besluitvorming 
rondom prioriteiten hier plaats? Hoe vindt hier borging/doorwerking plaats binnen de clusters? 
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST MONITORING WIJKGESTUURD WERKEN 

Hoofdvraag Deelvragen 

 

DEEL 1 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE & SCHAAL 

Wat is de maatschappelijke 
opgave in kwestie? 

Volgens wie is dit een uitdaging? Wat zijn de verschillende 
perspectieven? Zijn deze verschillende perspectieven op tafel? 
Wat is de onderliggende problematiek? Wat is het systeem dat 
verandert moet worden? Met welke andere uitdagingen 
interacteert de opgave? En wat zijn diverse/gewenste 

 

Hoe uit zich dit op 
verschillende 
schaalniveaus? 

Het maatschappelijk vraagstuk koppelen aan diverse schalen: 
hoe uit dit vraagstuk/opgave zich op diverse niveaus? Een 
eventuele indeling kan zijn: globaal / nationaal / provinciaal / 
stedelijk / rayon / gebied / wijk / buurt / straat / individueel of 
groepsniveau.  

Hoe kan een gelaagde 
aanpak van de opgave 
worden gerealiseerd? 

Hoe wordt afstemming tussen deze schaalniveaus 
georganiseerd? Hoe kunnen interventies op de diverse 
schaalniveaus elkaar aanvullen, versterken en mogelijk ook 
tegenwerken?  

 

DEEL 2 

 

 

FUNCTIES EN DOELEN INTERVENTIES OP WIJKNIVEAU 

Wat kan opgepakt worden 
op wijkniveau? 

Welke interventies kunnen worden geïmplementeerd op 
wijkniveau en volgens welk sturingsprincipe? Gewenste 
effecten kunnen getest dan wel inzichtelijk worden gemaakt 

Wat kan op korte termijn worden opgepakt? En wat op 
middellange en lange termijn?  

Hoe kan de opgave worden 
opgepakt op wijkniveau?  

Volgt de interventie het principe van wijkgestuurd of wijkgericht 
werken? Kan het binnen de primaire processen van een cluster 
worden opgepakt? Of is een stedelijk programma noodzakelijk? 
Of vraagt het thema om een specifieke aanpak op wijkniveau?  

Wat is de insteek van de 
interventie in relatie tot de 
context van de wijk?  

Wat is het handelingsperspectief? Speelt het zich meer af op 
strategisch, tactisch en of operationeel niveau? Ligt de nadruk 
op visievorming, van de interventie in relatie tot de 
maatschappelijke opgave (systeemverandering)? Op het 
vormen van coalities, het afstemmen van processen, het 

valueren 
van de interventie ( structuren)? Of ligt de nadruk op het 
mobiliseren van actoren, het uitvoeren van (innovatieve) 
projecten en experimenten (praktijken)?  
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Hoe kan de interventie op 
wijkniveau zich verhouden 
tot het maatschappelijke 
initiatief in de wijk (hetgeen 
er al in de wijk speelt)?  

Welke maatschappelijke initiatieven die zich richten op de 
maatschappelijke opgave in kwesties zijn reeds in de wijk 
aanwezig? Welke directe vormen van participatie vinden 
plaats? Hoe kan de interventie zich daartoe verhouden? 

Welke logica volgt de 
interventie?  

Welke logica is het vertrekpunt van de wijkinterventie? Staat 
de beleids-, bestuurs-, of maatschappelijke logica centraal? Is 
de aanpak vooral gericht op het interne bestuurssysteem of 
juist meer gericht op de maatschappelijke dynamiek als 
vertrekpunt?  

Welke spanningen staan 
centraal binnen de 
interventie op wijkniveau? 

Wat zijn de dominante spanningen die de interventie productief 
tracht te maken? Is een interventie gericht op transitie of 
optimalisatie? Volgt de interventie een emergent proces of 
verloopt deze via een blauwdruk? Etc. 

 

DEEL 3 

 

 

VERANDERINGSOPGAVE GEMEENTE 

In hoeverre vraagt de 
interventie om een 
structuurverandering 

In hoeverre vraagt de aanpak een om beleggen van mandaat, 
het creëren van een extra bestuurslaag, het vrijmaken van 
capaciteit en budget het inzetten van extra mensen?  

In hoeverre vraagt de 
interventie om een 
cultuurverandering? 

In hoeverre vraagt de aanpak om een verandering van gedrag, 
rollen, houding, competenties van betrokkenen?  

In hoeverre vraagt de 
interventie om een 
verandering in werkwijzen 

In hoeverre vraagt de aanpak om een verandering in 
organiseren van netwerken, teamvorming, data verzamelen, 
onderzoeken/consulteren?  
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