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Voorwoord 

 

Een universitaire studie naast het ambt van burgemeester. Dat maakte dat planning en 

organisatie cruciaal waren voor een goed resultaat. Want het werk mocht er natuurlijk niet 

onder lijden. In ruim anderhalf jaar is de spreekwoordelijke kroon op het werk gezet. De 

masterstudie is met succes afgerond.  

 

De opzet van het programma voor de studie Public Management aan de faculteit 

Managementwetenschappen van de Open Universiteit bood alle mogelijkheden het 

studietempo af te stemmen met de drukte op het werk. Vakanties werden optimaal benut. 

Iedere dag eerst een paar uurtjes studeren, daarna het vertier en de ontspanning. 

Daarnaast moesten de weekenden er aan geloven. Ook de vroege uurtjes op het werk 

waren kostbaar. En als de schwung er eenmaal inzat nam het enthousiasme progressief 

stijgend toe.  

 

Een woord van dank is op zijn plaats. Allereerst aan alle docenten die mij gedurende de 

studie hebben bijgestaan. Met de verkregen feedback werd de kennis verrijkt. In het 

bijzonder dank aan de examinatoren drs. Ger Arendsen en lic. Mimi Crijns. Hun commentaar 

op de deelproducten gaven prima richting voor het vervolg en zetten mij aan het denken. De 

bijeenkomsten van de studiekring boden de mogelijkheid voor verdieping. 

 

Verder dank aan de personen die in hun drukke agenda's tijd hebben vrijgemaakt om te 

worden geïnterviewd. Het waren stuk voor stuk interviews die de respondenten naar eigen 

zeggen de gelegenheid boden herinneringen op te halen aan een korte maar intensieve 

periode. De resultaten van de interviews leverden prima materiaal op voor het toetsen van 

de proposities. 

 

Maar bovenal gaat mijn dank uit naar mijn vrouw Marieke. Zij heeft mij de afgelopen periode 

menigmaal moeten missen. Ik dank haar vanuit mijn hart dat zij de taken die ik 

noodgedwongen heb laten liggen heeft opgepakt. Daarmee maakte zij het voor mij mogelijk 

de studie ruim binnen de normtijd af te ronden. 

 

Na een periode met een overvolle agenda moet er logischerwijs ruimte komen als de klus is 

geklaard. De tijd zal leren of dat het geval zal zijn. Ik kijk in ieder geval terug op een 

prachtige en leerzame periode met een wetenschappelijk onderzoek naar “the effectiveness 

of networks in recieving asylum seekers and housing asylum residence permit holders”. 

 

 

Grave, 23 maart 2017  

Lex Roolvink 
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Samenvatting 

 

Inleiding 

De opvang van vluchtelingen in Nederland is van alle tijden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

zochten meer dan 1.000.000 vluchtelingen vanuit België hun toevlucht in Nederland om 

bescherming te zoeken tegen het Duitse oorlogsgeweld. Meer recent, eind vorige eeuw, was 

Nederland toevluchtsoord voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Anders dan bij deze 

situaties heeft de opvang van vluchtelingen uit Afrikaanse landen en het Midden-Oosten de 

afgelopen jaren voor maatschappelijke onrust gezorgd. In een fase dat het Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers de organisatie door de dalende instroom aan het afbouwen was bood 

Nederland vanuit humanitaire overwegingen opvangplaatsen aan. Het aantal mensen dat bij 

binnenkomst in Nederland een verblijfsvergunning kreeg werd vergroot. Er lag een grote 

uitdaging hoe deze kwestie georganiseerd en gemanaged diende te worden.  

 

De commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant in zijn functie van Rijksheer, 

de provincie Noord-Brabant, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Brabantse 

gemeenten hebben in een netwerkorganisatie de uitdaging ter hand genomen. In deze 

thesis wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de effectiviteit van het daarvoor 

ingerichte netwerk. Daarvoor is een centrale onderzoeksvraag geformuleerd: "Hoe dragen 

de netwerkdeterminanten (1) Voorkomen instabiliteit en bevorderen stabiliteit, (2) Sturen van 

netwerkprocessen, (3) Samenhang en ondersteuning door de gemeenschap / participatie en 

(4) Stabiliteit van het systeem bij aan de effectiviteit van het netwerk als het gaat om de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders?"  

 

In de literatuur is ruimschoots aandacht besteed aan het werken in netwerkverband. In 

hoeverre deze vorm van samenwerken bijdraagt aan de effectiviteit is minder gemakkelijk te 

beantwoorden dan op het eerste gezicht wellicht zou lijken. Daarvoor is nog te weinig 

wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarbij is er in deze thesis nadrukkelijk voor gekozen 

om effectiviteit van een netwerk te beschouwen als het vermogen om gestelde doelen te 

bereiken. In deze thesis wordt een aanzet gegeven tot en een bijdrage geleverd aan de 

discussie over de toegevoegde waarde van opereren in netwerkverband tussen gemeenten 

en provincie, met in dit geval het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als netwerkpartner.  

 

Verder wordt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek 

geduid. De centrale onderzoeksvraag wordt met behulp van de determinanten en de 

variabelen uit het "Integrated framework of network effectiveness" van Turrini et al. (2010) 

onderverdeeld in proposities, deelvragen en operationele vragen.  

 

Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 geeft inzicht in de wetenschappelijke vorderingen op 

dit terrein. Daarin komt tot uitdrukking dat het begrip "netwerk" niet eenduidig is. Voor deze 

thesis is de definitie van Turrini et al. (2010) gehanteerd, namelijk "a set of organizations 

(and not individuals or parts of organizations) that coodinate their joint activities through 

different types of peer-to-peer relations". Daarnaast wordt ingegaan op de effectiviteit van 

een netwerk. Wetenschappers als Harrison & Weiss (1998), Agranoff & McGuire (2001), 

Provan & Milward (2001) en Whelan (2011) zijn het eens dat het werken in netwerkverband 

een toegevoegde waarde kan hebben wat betreft de effectiviteit. Dat dit mogelijkerwijs een 

negatief effect kan hebben op de efficiency dient dan geaccepteerd te worden.  
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Turrini et al. (2010) heeft een overall beeld geschetst over netwerkeffectiviteit. Door middel 

van interpretatie van door wetenschappers benoemde factoren is door hen geïdentificeerd 

welke relaties er bestaan tussen netwerkeffectiviteit en de onderscheiden determinanten, 

welke zijn uitgesplitst in karakteristieken op het terrein van structuur, functionering en 

context. Voor een nadere beschouwing is een zestal proposities geformuleerd:  

1. Een netwerk dat in staat is commitment te mobiliseren en te creëren draagt bij aan het 

 vermogen om de gestelde doelen te bereiken.  

2. Het vermogen om de context van een netwerk te creëren door het beïnvloeden van de 

 regels, de heersende waarden en normen en de percepties van de participanten binnen 

 een netwerk draagt bij aan het bereiken van vastgestelde doelen.  

3. Het tonen van leiderschap en het formuleren van een gedeelde visie dragen bij aan het 

 vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken.  

4. Ethisch verantwoorde besluitvorming draagt bij aan het vermogen van een netwerk om 

 de gestelde doelen te bereiken.  

5. De omvang en de mate van eerdere pogingen tot samenwerking en participatie van een 

 netwerk dragen bij aan het vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te 

 bereiken.  

6. Een netwerk dat niet onderhevig is aan veranderingen in het systeem draagt bij aan het 

 vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken.  

 

Methodologie 

In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd waarom door middel van een case study onderzoek is 

gedaan. Indachtig de indeling van Yin (2014) is gekozen voor een "embedded study" met 

"multiple units of analysis". Het differentiëren van de groepen bestuurders en ambtenaren 

biedt de mogelijkheid te onderzoeken of het bestuurlijke subnetwerk en het ambtelijke 

subnetwerk eenzelfde beeld hebben over het netwerk zoals bedoeld in dit onderzoek. 

Natuurlijk zijn bij het verzamelen van data de vier principes van Yin (2014) in acht genomen. 

Voor de analyse is vertrouwd op de theoretische proposities als een strategie. De door 

empirie verkregen patronen zijn vervolgens vergeleken met de voorspelde patronen. Dit 

wordt door Yin (2014) "pattern matching" genoemd. Tot slot wordt een aantal 

methodologische issues benoemd, de kwaliteitsaspecten, die essentieel zijn voor een 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Resultaten 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten. Het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken wordt blijkens het onderzoek vergroot als een netwerk in staat is commitment te 

mobiliseren en creëren, door de context van een netwerk te creëren, door leiderschap te 

tonen en het formuleren van een gedeelde visie, alsmede door ethische besluitvorming. De 

proposities 1, 2, 3 en 4 kunnen derhalve worden aangenomen. De vijfde propositie kan niet 

worden aangenomen omdat dit netwerk geen geschiedenis kent. Verwerpen van deze 

propositie is evenwel ook niet aan de orde aangezien het netwerk uiteindelijk wel succesvol 

is gebleken. Er kan met behulp van de door empirie verkregen informatie geen eenduidige 

conclusie worden getrokken. Tot slot kan, strikt geformuleerd, de zesde propositie worden 

aangenomen vanwege de positieve redactie ervan. Echter, negatief geformuleerd zou de 

propositie ook aangenomen kunnen worden. Dit zorgt samenvattend voor de conclusie dat 

de propositie kan worden aangenomen met een kanttekening.  

In het hoofdstuk wordt per propositie een nadere beschouwing gegeven.  
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Conclusies, discussie en aanbevelingen 
De afgelopen jaren stonden in het teken van een grote toestroom van vluchtelingen. Nadat 

de eerste opvang geschiedde door middel van crisisopvang in sporthallen, kazernes en 

dergelijke werd eind 2015 begonnen met een meer duurzame aanpak. In deze thesis is het 

netwerk onderzocht dat zich heeft beziggehouden met de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders. De centrale onderzoeksvraag luidt: "Hoe dragen de 

netwerkdeterminanten (1) Voorkomen instabiliteit en bevorderen stabiliteit, (2) Sturen van 

netwerkprocessen, (3) Samenhang en ondersteuning door de gemeenschap / participatie en 

(4) Stabiliteit van het systeem bij aan de effectiviteit van het netwerk als het gaat om de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders." Conclusies: 

De determinanten “Buffering instability / nurturing stability” en “Steering network processes” 

dragen volgens het onderzoek bij aan het vermogen van een netwerk om vastgestelde 

doelen te bereiken. Dit is een bevestiging van hetgeen Turrini et al. (2010) hebben gesteld. 

Dat geldt eveneens voor de determinant “System stability”, zij het met een kanttekening. Uit 

het onderzoek is niet gebleken dat de determinant “Cohesion and support from the 

community / participation” bijdraagt aan het vermogen om vastgestelde doelen te bereiken.  

  

De gekozen methode van werken is door de participanten als positief beoordeeld. 

Gedurende het proces hebben zich enige zaken voorgedaan die voor de toekomst relevant 

kunnen zijn. Het is daarom verstandig daar onderzoek naar te doen teneinde er lering uit te 

kunnen trekken. Allereerst gaat het om relationele aspecten in die gevallen dat gemeenten 

gedoken hebben in die zin dat de uitwerking van de opdracht om asielzoekers op te vangen 

en vergunninghouders te huisvesten aan andere gemeenten is overgelaten. Het vereist 

nader, prospectief, onderzoek om te kunnen beoordelen in hoeverre hier in relationele zin 

consequenties aan zijn verbonden. Verder is er in het netwerk voor gekozen om te werken 

met een indeling in subregio's, elf stuks in totaal. Velen gaven aan dat deze methode van 

werken goed is bevallen, niet alleen in inhoudelijke en procedurele zin maar ook in 

relationele zin. Overwogen kan worden om een volgende keer wederom te kiezen voor deze 

methode van werken en afstemmen. 

 

Effectiviteit van overheidsnetwerken staat nog in de kinderschoenen. Dat maakt dat 

wetenschappers de komende jaren nog vele uitdagingen dienen aan te gaan om dit 

beleidsveld aan een breder onderzoek te onderwerpen. Ook uit het voorliggende onderzoek 

komen enige zaken naar voren die onderwerp van nader onderzoek kunnen en dienen te 

zijn teneinde een meer volledig beeld te kunnen schetsen over netwerkeffectiviteit. Het 

betreft onderzoeksvragen die zich richten op de beperkingen van dit onderzoek en 

onderzoeksvragen die zich richten op de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 5 

worden deze benoemd. 
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1. Inleiding 
  

1.1. Aanleiding en probleemstelling 

De opvang van vluchtelingen in Nederland is van alle tijden. In de eerste maanden na het 

begin van de Eerste Wereldoorlog hebben volgens schattingen meer dan 1.000.000 

vluchtelingen vanuit België hun toevlucht gezocht in Nederland om bescherming te zoeken 

tegen het Duitse oorlogsgeweld. Het grootste deel van de burgervluchtelingen keerde voor 

het einde van het jaar weer terug naar België. Circa 100.000 Belgen bleven in Nederland 

achter. Degenen die niet zelf in hun levensonderhoud konden voorzien (circa 20.000) 

werden ondergebracht in vluchtoorden die onder toezicht stonden van de Nederlandse 

overheid.1 

Deze situatie is enigszins te vergelijken met de actualiteit. Volgens schattingen van 

Vluchtelingenwerk Nederland zijn er eind 2015 wereldwijd 21,3 miljoen vluchtelingen. 

Daarnaast zijn er nog de ruim 40 miljoen ontheemden, mensen die op de vlucht zijn in hun 

eigen land.2 

Bij de uitvoering van de internationaal overeengekomen afspraken worden binnenkomende 

asielzoekers na aanmelding en registratie getoetst overeenkomstig de Vreemdelingenwet.3 

In grote lijnen ontstaat hierdoor een tweetal categorieën, namelijk de vluchtelingen zonder 

en met vergunning. 

 

Asielzoekers 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigt bij schrijven van 20 

november 20154 aan de commissarissen van de Koning de tijdens een overleg met hen 

gemaakte afspraken. Een van deze afspraken is dat aan de provincies is gevraagd om in 

overleg met de gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA) voor 

1 februari 2016 de planvorming gereed te hebben om 2.500 extra opvangplekken per 

provincie te creëren. Hierbij is een nadrukkelijke rol aan de provincies toegekend. 

Het zijn de commissarissen van de Koning geweest die het Rijk het aanbod hebben gedaan 

om vanuit hun rol als Rijksheer zogenoemde “regionale regietafels” te (doen) organiseren 

waar de voorliggende opgaven gezamenlijk met alle betrokkenen kunnen worden bezien. 

 
Vergunninghouders 

In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 20155 staat dat Rijk en 

gemeenten samen staan voor een grote opgave en dat het belang van een snelle 

doorstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar huisvesting in de 

gemeenten wordt benadrukt.  

Op basis van het inwonertal krijgt elke gemeente een taakstelling, die halfjaarlijks door het 

Rijk wordt vastgesteld. De provincies houden daarop toezicht. In de praktijk spelen 

woningcorporaties een belangrijke rol bij de huisvesting van vergunninghouders. De 

verantwoordelijkheid voor de huisvesting van vergunninghouders ligt bij de gemeenten. 

  

                                                 
1
  http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen 

2
  http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/wereldwijd 

3
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2015-07-20 

4
  brief 20 november 2015, kenmerk 2015-0000669392 

5
  https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2015/20151127-bestuursakkoord-asiel.pdf 

http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen
http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/wereldwijd
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2015-07-20
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2015/20151127-bestuursakkoord-asiel.pdf
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Noord-Brabant 

In Noord-Brabant heeft de commissaris van de Koning, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, 

mede op verzoek van de drie Veiligheidsregio’s binnen de provincie, het Platform Opvang 

Vluchtelingen (POV) ingesteld. Dat platform heeft als doel om als één Brabantse overheid te 

streven naar voldoende opvangplekken voor asielzoekers en vergunninghouders en bestaat 

uit vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s namens de gemeenten, het COA, 

medewerkers van het Kabinet van de commissaris van de Koning en van betrokken 

afdelingen in het provinciaal apparaat. Dit platform werkt vanuit het besef dat de opvang van 

asielzoekers een voortdurend proces is dat vooralsnog geen einde kent. Er vindt onderzoek 

plaats naar mogelijkheden voor het versneld huisvesten van vergunninghouders waardoor 

plaatsen vrijkomen in AZC’s. De gehele keten van opvang wordt derhalve meegenomen. 

Door deze Brabantse aanpak is het mogelijk om opvanglocaties in een breder perspectief te 

zien. Deze aanpak wordt als voorbeeld genoemd in genoemde brief van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2015.6 

  

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant heeft de colleges van 

burgemeester en wethouders in die provincie gewezen op de door hem als Rijksorgaan 

ingenomen positie.7 De aantallen op te vangen asielzoekers en te huisvesten 

vergunninghouders zijn door de provincie verdeeld over de elf subregio’s binnen de 

provincie en vervolgens over de gemeenten.8 Voor iedere subregio is door de commissaris 

van de Koning een coördinerend burgemeester aangewezen die als intermediair optreedt 

tussen de provincie, de veiligheidsregio en de overige gemeenten in de subregio. Voor een 

schematisch overzicht op hoofdlijnen wordt verwezen naar een door de provincie Noord-

Brabant uitgebrachte presentatie.9 

  

De centrale vraag die in deze thesis beantwoord gaat worden is: 

Hoe dragen de netwerkdeterminanten (1) Voorkomen instabiliteit en bevorderen stabiliteit, 

(2) Sturen van netwerkprocessen, (3) Samenhang en ondersteuning door de gemeenschap / 

participatie en (4) Stabiliteit van het systeem bij aan de effectiviteit van het netwerk als het 

gaat om de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders?         

Effectiviteit dient, tenzij anders aangegeven, in deze thesis opgevat te worden als het 

vermogen om gestelde doelen te bereiken en niet als het bereiken van gestelde doelen. 

 

1.2. Wetenschappelijke relevantie 

De inrichting van het openbaar bestuur is volop in beweging. Van de oorspronkelijk ruim 

1.200 gemeenten zijn er per 1 januari 2017 nog 388 over. Ook het aantal waterschappen is 

drastisch gedaald tot de huidige 23. Sinds de vorming van het zogeheten Huis van 

Thorbecke, waarbij voor de huidige inrichting van het openbaar bestuur is gekozen, zijn veel 

initiatieven genomen die moeten voorzien in maatschappelijke en bestuurlijke behoeften.  

                                                 
6
  brief 20 november 2015, kenmerk 2015-0000669392, bijlage pagina 5 

7
  https://www.brabant.nl/subsites/huisvesting-asielzoekers/media/   

 4016F35D5CE34BACBB4EAECB4375DB5E.pdf 
8
  https://www.brabant.nl/subsites/huisvesting-asielzoekers/-media/ 

 D85229358D6848FD9E3FA5B23BC67EB0.pdf en https://www.brabant.nl/subsites/ huisvesting-

 asielzoekers/-/media/ D6F3091C4C8F4A279D77423430E61EE8.pdf 
9
  https://www.brabant.nl/subsites/ huisvesting-asielzoekers/media/ 

 61DB6BF8B14D4B728FA27FF0CB6A589E.pdf 

https://www.brabant.nl/subsites/huisvesting-asielzoekers/-/media/
https://www.brabant.nl/subsites/huisvesting-asielzoekers/-/media/
https://www.brabant.nl/subsites/
https://www.brabant.nl/subsites/
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De Wet gemeenschappelijke regelingen10 is zo’n voorbeeld. Op basis van deze wet kunnen 

gemeenten in nader te bepalen vormen samenwerken.  

De rol van de provincies is ook wel eens ter discussie gesteld. Laatstelijk is dat gebeurd in 

2012 toen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn plan presenteerde 

voor de vorming van de Noordvleugelprovincie, het landsdeel dat zou gaan bestaan uit de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.11 Dit plan sneuvelde echter korte tijd later.12 

Dit zijn alle uitingen van structuurdiscussies.  

  

Daarnaast, en eigenlijk interessanter, zijn de inhoudsdiscussies. Zijn provincies en 

gemeenten bestuursorganen met strikt gescheiden verantwoordelijkheden of dienen zij 

samen het openbaar bestuur? Kunnen zij in netwerkverband beter en effectiever de 

gewenste maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen halen? Sommige prominente 

bestuurders hebben daar een uitgesproken mening over zoals de voormalige burgemeester 

van Eindhoven die pleitte voor het afschaffen van provincies en gemeenten.13 

  

In de literatuur, en zeker van de laatste decennia, is ruimschoots aandacht besteed aan het 

werken in netwerkverband. De vraag in hoeverre deze vorm van samenwerken bijdraagt aan 

de effectiviteit, in deze thesis als gezegd bedoeld als het vermogen om gestelde doelen te 

bereiken, is minder gemakkelijk te beantwoorden dan op het eerste gezicht wellicht zou 

lijken. Daarvoor is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Voor instituties als 

provincie en gemeente is het effect van het realiseren van maatschappelijke doelstellingen 

minder gemakkelijk te meten dan van het meten van de doelstellingen van een profit-

organisatie omdat het in het eerste geval niet om louter bedragen gaat. Ook zaken als 

(veiligheids)gevoelens komen dan om de hoek kijken. Bij de meting daarvan spelen 

subjectieve factoren een grote rol. De vraag of het opereren in netwerkverband tussen 

dergelijke instituties daarboven een toegevoegde waarde heeft is nog lastiger te 

beantwoorden. Met het onderzoek in het kader van deze thesis wil ik een aanzet geven tot 

en een bijdrage leveren aan de discussie over de toegevoegde waarde van opereren in 

netwerkverband tussen gemeenten en provincie.  

  

1.3. Maatschappelijke relevantie 

Rijksbeleid heeft meestal zijn directe weerslag op het dagelijks leven. De effecten van 

rijksbeleid zijn meetbaar in de samenleving. De vraag is evenwel hoe deze effecten kunnen 

worden bereikt. Kan dit door een simpele opdrachtverstrekking aan gemeenten door 

vaststelling van de benodigde wet- en regelgeving? Of is er meer voor nodig om verzekerd 

te zijn van de juiste effecten? Kunnen netwerken een bijdrage leveren aan het vergroten van 

de effectiviteit van besluitvorming? En meer toegespitst op deze thesis: “Kan de provincie 

vanuit haar rol als “lead organization” een toegevoegde waarde hebben bij het vergroten van 

de effectiviteit van een te vormen netwerk als het gaat om het vermogen om 

gemeenschappelijke doelen te bereiken? 

                                                 
10

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2015-01-01 
11

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33047-10 en 

 https://www.internetconsultatie.nl/noordvleugelprovincie 
12

  https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140623/brief_regering_ 

 beeindiging/document3/f=/vjl4n3if4dia.pdf 
13

  http://www.ed.nl/regio/eindhoven/ burgemeester-van-gijzel-provincies-en-gemeenten-afschaffen-

 1.4190345 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2015-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33047-10
https://www.internetconsultatie.nl/noordvleugelprovincie
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140623/brief_regering_
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/
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Er is sinds het eind van de vorige eeuw veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van 

netwerken en de verschijningsvormen. Daarop zal in het volgende hoofdstuk nader worden 

ingegaan. Waar blijkens de beschikbare literatuur nog te weinig onderzoek naar is gedaan is 

de effectiviteit (in de zin van het vermogen om gestelde doelen te bereiken) van een 

netwerk, en zeker voor publieke organisaties. Dat is op zijn minst verbazingwekkend te 

noemen. Overheden worden afgerekend op het bereiken van maatschappelijke 

doelstellingen. Dat gebeurt meestal op organisatieniveau (de individuele gemeente of 

provincie), zijnde het niveau van de individuele deelnemer aan een netwerk. Wat bij die 

onderzoeken nog onvoldoende wordt onderkend is dat voor de beleidsontwikkeling en -

uitvoering van taken vaak voor samenwerkingsvormen wordt gekozen, ook wel netwerken 

genaamd.  

  

Interessant is dat in een in juni 2016 uitgebracht rapport van de Commissie Toekomstgericht 

lokaal bestuur onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning van Noord-Brabant, 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, het rapport “Op weg naar meervoudige democratie”,14 

gesproken wordt over de horizontale netwerksamenleving. Het begrip netwerk wordt in dat 

rapport als tegenhanger gebruikt voor de bestaande op representatieve democratie 

gebaseerde overheidsinrichting. Het begrip netwerk zal daarom nader worden geduid. 

  

Veelal zijn de doelstellingen niet helder geformuleerd waardoor effectmeting wordt 

bemoeilijkt. Dit speelt al op organisatieniveau. De moeilijkheidsfactor van het meten van 

effectiviteit van netwerken in de non-profitsector laat zich dientengevolge raden. Turrini et al. 

(2010) hebben dertien determinanten en veertig factoren in kaart gebracht die van invloed 

zijn op de effectiviteit van een netwerk. Er worden zes structuurkenmerken van een netwerk 

onderscheiden, vier karakteristieken die verband houden met het functioneren van een 

netwerk en drie contextuele karakteristieken van een netwerk. Dit “Integrated framework of 

network effectiveness” zal in het volgende hoofdstuk worden toegelicht. 

 

Voor dit onderzoek is gekozen voor twee functioneringskenmerken, te weten “buffering 

instability and nurturing stability” en “steering network processes”. De contextuele 

karakteristiek betreft “cohesion support from the community/participation”. Het bijbehorende 

“type of performance” is de “network capacity of achieving stated goals”.  

Alhoewel er nog geen wetenschappelijke publicatie is over een verband tussen de 

contextuele karakteristiek “system stability” en “network capacity of achieving stated goals” 

als type of performance heb ik de uitdaging gevoeld te onderzoeken of, met de beperktheid 

van dit onderzoek in het achterhoofd, enig verband kan worden aangetoond. 

 

1.4. Probleemstelling 

Hiervoor is reeds de vraag geformuleerd die centraal zal staan in dit onderzoek, te weten:  

Hoe dragen de netwerkdeterminanten (1) Voorkomen instabiliteit en bevorderen stabiliteit, 

(2) Sturen van netwerkprocessen, (3) Samenhang en ondersteuning door de gemeenschap / 

participatie en (4) Stabiliteit van het systeem, bij aan de effectiviteit van het netwerk als het 

gaat om de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders?            

                                                 
14

 https://vng.nl/files/vng/2016_van_den_donk_op-weg-naar_20160603.pdf 



5 
 

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt allereerst in hoofdstuk 2 een beschouwing 

gegeven over de relevante literatuur. Vervolgens zal aan de hand van het “Integrated 

framework of network effectiveness” van Turrini et al. (2010) en de geselecteerde 

determinanten met bijbehorende factoren een aantal proposities worden geformuleerd, die 

verder uitgewerkt zijn in deelvragen. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Van centrale vraag (probleemstelling) naar operationele vragen. 

 

De proposities kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

Determinant A. Buffering instability / nurturing stability 

Proposition 1:  Een netwerk dat in staat is commitment te mobiliseren en te creëren draagt 

bij aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 

Determinant A. Buffering instability / nurturing stability  

Proposition 2: Het vermogen om de context van een netwerk te creëren door het 

beïnvloeden van de regels, de heersende waarden en normen en de percepties van de 

participanten binnen een netwerk draagt bij aan het bereiken van vastgestelde doelen. 

Determinant B. Steering network processes 

Proposition 3:  Het tonen van leiderschap en het formuleren van een gedeelde visie 

dragen bij aan het vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

Determinant B. Steering network processes 

Proposition 4:  Ethisch verantwoorde besluitvorming draagt bij aan het vermogen van een 

netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

Determinant C. Cohesion and support from the community / participation 

Proposition 5:  De omvang en de mate van eerdere pogingen tot samenwerking en 

participatie van een netwerk dragen bij aan het vermogen van een netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken. 

Determinant D. System stability 

Proposition 6:Een netwerk dat niet onderhevig is aan veranderingen in het systeem draagt 

bij aan het vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 
 

Centrale vraag 

Determinanten 

Variabelen 

Deelvragen 

Operationele vragen 

Proposities 
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2. Literatuuronderzoek 
  

2.1. Inleiding 

Om een wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van netwerken te kunnen verrichten is 

het noodzakelijk eerst te komen tot een definiëring van het begrip netwerk. Paragraaf 2.2. is 

hieraan gewijd. In de daarop volgende paragraaf zal een nadere beschouwing worden 

gegeven over effectiviteit van netwerken en hoe onderzoek naar effectiviteit zich in de 

afgelopen decennia heeft ontwikkeld. In deze masterthesis is er overigens voor gekozen om 

de Engelse en Nederlandse taal naast elkaar te gebruiken. Dit komt naar mijn mening de 

kwaliteit ten goede. 

  

2.2. Definiëring van het begrip netwerk 

Ontstaan van netwerken 

De wereld is gekarakteriseerd door extreme complexiteit en diversiteit (Dunsire 1993; 

Kooiman 1993, in Agranoff & McGuire, 2001, p. 319). De samenleving is complexer aan het 

worden en vraagt wereldwijd om grotere vrijheid en individualisering, meer dan om 

integratie. Dat maakt dat er steeds meer zogeheten “wicked problems” zijn die vragen om 

een meer geïntegreerde aanpak van alle betrokkenen. Dit vereist samenwerking tussen 

organisaties in de vorm van een netwerk (Agranoff & McGuire, 2001, p. 319). Ook Van 

Bueren, Klijn & Koppenjan (2003, p. 193) melden dat beleidsmakers in de hedendaagse 

netwerksamenleving in toenemende mate worden geconfronteerd met “complex and wicked 

policy problems that require collective action”. 

 

Het gebruik van netwerken in publiek management neemt toe (Agranoff & McGuire, 2001, p. 

295). Pogingen van politici om de bureaucratie en de verantwoordelijkheid van de overheid 

voor het bereiken van publieke doelen te verminderen hebben een impuls gegeven aan het 

ontstaan van netwerken (O”Toole 1996, in Agranoff & McGuire, 2001, p. 320). Een zelfde 

ontwikkeling wordt door Isett et al. (2011, p. 159) beschreven daar waar gesteld wordt dat 

netwerken een antwoord zijn op tekortkomingen van het New Public Management. 

Netwerken kunnen daarbij zorgen voor flexibele structuren met grote bronnen en buiten het 

directe zicht van bureaucratische controles (Isett et al, 2011, p. 159).  

Van Bueren, Klijn & Koppenjan schrijven dat in de door hen onderscheiden drie vormen van 

onzekerheid beslissingen alleen adequaat kunnen worden genomen “by enhancing and 

intensifying interactions between stakeholders” (Van Bueren, Klijn & Koppenjan, 2003, p. 

194). Samenwerking in het openbaar bestuur is noodzakelijk om resultaten te bereiken. Dat 

is ook de reden waarom het initiëren van en werken in netwerken inmiddels gemeengoed is 

geworden.  

Lewis (2005) gaat zelfs een stap verder. Hij beargumenteerde dat netwerken cruciaal zijn 

geworden als alternatief voor “hierarchies and markets as governance mechanisms” (in: 

Robins, Bates & Pattison, 2011, p. 1293). Het ontstaan van netwerken kan derhalve 

gekenschetst worden als een resultante van ontwikkelingen in de samenleving. Ook wordt 

nog beschreven dat “the motivation and rationale for cooperative, interorganizational 

integration of activities and services is at the organizational level, either for reasons of 

efficiency related to reduced transaction costs (Williamson, 1985) or to gain resources and 

power (Pfeffer & Salancik, 1978)” (Provan & Milward (1995, pp. 1-2). 
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Gevolgen van netwerken 

Deze toename van netwerken zorgt vanzelfsprekend voor organisatorische vraagstukken. 

Onder meer speelt de vraag of er ten opzichte van het traditionele management een 

functionele netwerkequivalent valt te onderscheiden. De capaciteiten om in netwerkverband 

succesvol te opereren verschillen immers van de kwaliteiten die nodig zijn om een enkele 

organisatie aan te sturen. Agranoff & McGuire (2001, pp. 297-301) brengen daartoe een 

aantal kwaliteiten naar voren: “activation, framing, mobilizing and synthesizing”. 

 

De studie naar de relatie tussen organisaties was volgens Provan & Milward (1995, p.1) 

overigens al sinds de jaren zeventig een “major concern of organization theorists”. Powell 

(1990) beargumenteerde dat “networks were not some hybrid form of organization, resting 

on a continuum somewhere between markets and hierarchies, but were instead a distinct 

organizational form” (Powell, 1990; in Lewis, 2011, p. 1223). Het is dus een specifieke vorm 

van bestuur in tegenstelling tot de ideaaltypes van hiërarchieën en markten, en tevens een 

vorm met een aantal voordelen ten opzichte van deze andere vormen (Powell 1990; in 

Whelan, 2011, p. 276). 

Dat deze vorm van samenwerking serieus genomen moet worden beschreef O”Toole in 

1997. Naar zijn mening vragen ambitieuze en complexe problemen, die een vaste plaats op 

de agenda zullen houden, om een netwerkbenadering. Daarnaast kent overheidsingrijpen 

ook zijn beperkingen (O”Toole, 1997, p. 46). Inmiddels mag worden geconstateerd dat het 

fenomeen “netwerk” niet meer weg te denken is in onze maatschappij. 

  

Omschrijvingen 

Met deze inleidende woorden is nog niets gezegd over wat de definitie van een netwerk nu 

is. Vele wetenschappers gebruiken verschillende beschrijvingen. Een eenduidige opvatting 

hierover bestaat niet. Wel is een rode draad te ontdekken die bruikbaar is in deze thesis. 

 

De bijdrage van Provan & Milward (1995, pp. 1-33) kan daarbij geen uitsluitsel bieden. Hun 

“preliminary theory of interorganizational network effectiveness” wordt uitvoerig beschreven 

zonder het begrip netwerk toe te lichten, anders dan het gebruik van het woord “systems” 

(Provan & Milward (1995, p. 1).  

 

Whelan onderscheidt een tweetal gebruiken van het woord netwerk: als een methode van 

analyse en als een eenheid van analyse (Whelan, 2011, pp. 276-277). Bij de methode van 

analyse wordt een netwerk gedefinieerd als een “set of actors, or nodes, that have 

relationships, or ties” (Whelan, 2011, p. 276).  

 

Als een vorm van organisatie refereert een netwerk volgens Powell (1990) “to a specific form 

of governance in contrast to the ideal-types of hierarchies and markets, and a form which 

has a number of advantages over these other forms” (Powell, 1990; in Whelan, 2011, p. 

276). Hiermee geeft Powell het netwerk de eigenstandige status. Dit is van groot belang 

geweest aangezien daarmee richting werd gegeven aan wetenschappelijk onderzoek voor 

dit onderscheiden vakgebied. Gelet op de probleemstelling als omschreven in paragraaf 1.4. 

is met name de laatste benadering van het begrip netwerk bruikbaar. 
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Provan & Lemaire (2012, p. 639) onderscheiden “organizational service delivery networks”, 

als direct afgeleide van onderzoek naar en theorie over sociale netwerken met een focus op 

relaties tussen individuen, en “policy networks”, waarbij hun bijdrage zich richt op 

eerstgenoemde. Daarbij gebruiken ze voor een netwerk dezelfde formulering als Provan, 

Fish & Sydow: “a group of three or more organizations connected in ways that facilitate 

achievement of a common goal” (Provan, Fish & Sydow, 2007, p. 482). 

 

Een netwerk wordt door Agranoff & McGuire (2001, p. 296) omschreven als 

“multiorganizational arrangement for solving problems that cannot be achieved, or achieved 

easily, by single organizations”. Netwerken zijn in die visie derhalve gericht op een probleem 

dat een individuele organisatie niet of niet gemakkelijk zelf kan oplossen. Maatschappelijke 

problemen vereisen dan ook vaak een multidisciplinaire aanpak. De aanpak van het 

vluchtelingenvraagstuk is bij uitstek een issue dat door middel van een netwerkaanpak tot 

een oplossing kan worden gebracht. Brass et al. (2004) definiëren een netwerk in algemene 

zin als “a set of nodes and the set of ties representing some relationship, or lack of 

relationship, between the nodes.” Zij signaleren dat “the content of the relationships between 

nodes is limited only by a researcher’s imagination” (Brass et al., 2004, p. 795). Deze 

omschrijving geeft alle ruimte aan actoren binnen netwerken om doelstellingen te formuleren 

en te bereiken, zowel voor de individuele organisaties als voor het netwerk als geheel. 

 

O”Toole beschouwt netwerken als “structures of interdependence involving multiple 

organizations or parts thereof, where one unit is not merely the formal subordinate of the 

others in some larger hierarchical arrangement” (O”Toole, 1997, p. 45). Het gaat in zijn visie 

om organisaties of delen daarvan die niet in een hiërarchische relatie tot elkaar staan. Een 

gemeenschappelijk doel van een dergelijk netwerk wordt daarbij niet aangegeven, anders 

dan dat er wel een vorm van onderlinge afhankelijkheid, “interdependence”, dient te zijn. 

Op basis van het vorenstaande komen Turrini et al. (2010) tot de volgende kenmerken die 

van toepassing zijn op alle netwerken: “a set of organizations (and not individuals or parts of 

organizations) that coordinate their joint activities through different types of peer-to-peer 

relations” (Turrini et al., 2010, p. 529). In tegenstelling tot O”Toole nemen Turrini et al. 

uitsluitend gehele organisaties mee in de definiëring en niet “organizations or parts thereof”. 

De definitie zoals door Turrrini et al. geformuleerd zal gehanteerd worden in dit onderzoek. 

Daarmee wordt tevens voorkomen dat dit onderzoek zich op individuen gaat richten, 

hetgeen in dit kader ongewenst zou zijn. 

  

2.3. Effectiviteit van een netwerk 

Hiervoor, in paragraaf 1.2., is al aan de orde gekomen dat het meten van effecten bij 

overheidsorganisaties lastig blijkt te zijn. Er wordt gedurende het jaar namelijk niet gewerkt 

naar een bedrag onder de streep aan het eind van het jaar zoals dat in profit-organisaties 

gebeurt. Oftewel "... we cannot define or measure the effectiveness of governance networks 

in the same way that we define and measure the effectiveness of hierarchies and markets” 

(Jessop, 2002, p. 236, in SØrensen & Torfing, 2009, p. 239). Het doel van de overheid is 

primair het voorzien in maatschappelijke behoeften zoals het zorgen voor veiligheid, het 

creëren van een goed woon-, werk- en leefklimaat, het stimuleren van de economie en het 

zorgen voor de infrastructuur. Deze zijn wat betreft de effecten moeilijk in geld uit te drukken. 

  



9 
 

Toegevoegde waarde 

Agranoff & McGuire (2001, p. 318) stellen de vraag of netwerken noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van resultaten in specifieke probleemgebieden. Onderzoek door Harrison & Weiss 

bevestigt dat door een meer inclusieve benadering meer effect kan worden behaald 

(Harrison & Weiss, 1998, in Agranoff & McGuire, 2001, p. 320). Agranoff & McGuire stellen 

dat beslissingen van netwerken niet per definitie betere beslissingen zijn in de zin van 

efficiency maar wel beter in de zin van effectiviteit, zijnde het vermogen om gestelde doelen 

te bereiken, aangezien niet alleen bestuurders maar ook andere stakeholders bij dergelijke 

beslissingen betrokken zijn (Agranoff & McGuire, 2001, p. 321). In deze constatering kan 

een bevestiging worden gezien van het nut van netwerken. Ook Whelan (2011, pp. 277-278) 

signaleert “tensions between effectiveness, as a measure of the quality of outputs, and 

efficiency, as a measure of the quantity of outputs”. Hij onderscheidt daarbij drie niveaus 

waarop de effectiviteit kan worden gemeten, namelijk op (individueel) organisatieniveau, op 

netwerkniveau en op het niveau van de “community”, net zoals Provan & Milward in 2001 al 

deden (Provan & Milward, 2001, pp. 414-423). Alle hiervoor genoemde wetenschappers zijn 

het er mitsdien over eens dat het werken in netwerkverband een toegevoegde waarde kan 

hebben wat betreft de effectiviteit. Dat dit mogelijkerwijs een negatief effect kan hebben op 

de efficiency dient dan geaccepteerd te worden.  

  

Beperkende factoren 

Provan & Kenis hebben zich eveneens bezig gehouden met het bestuderen van de 

effectiviteit van een netwerk (Provan & Kenis, 2007, pp. 1-21). Zij hebben een theoretische 

redenering opgebouwd waarbij wordt aangegeven welke vorm van netwerk in welke situatie 

het meest passend is voor het bereiken van de gewenste “outcomes”, de zogeheten 

“network effectiveness”. Verondersteld wordt dat de adoptie van een bepaalde vorm van 

“governance” afhangt van vier factoren, namelijk vertrouwen, grootte van het netwerk, 

doelconsensus en noodzaak voor netwerkcompetenties. Schematisch ziet dit er in tabel 1 

als volgt uit: 

 

Governance 

forms 

Trust Number of 

participants 

Goal consensus Need for 

networklevel 

competencies 

Shared 

governance 

High density Few High Low 

Lead 

organization 

Low density, 

highly centralized 

Moderate number Moderately low Moderate 

Network 

administrative 

organization 

Moderate density, 

NAO monitored 

by members 

Moderate to many Moderately high High 

 

Tabel 1: Key predictors of effectiveness of network governance forms 

 

Op basis van vorenstaande tabel formuleren zij acht proposities wat betreft de belangrijkste 

indicatoren voor effectiviteit van netwerkvormen en de door hen onderscheiden spanningen 

tussen “governance” en “network”.  
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Hiervoor is al gesproken over de “preliminary theory of interorganizational effectiveness” van 

Provan & Milward (1995). Deze theorie is gebaseerd op een jaren durend onderzoek in de 

gezondheidszorg in Amerika, waarbij cliënten, familie van de cliënten, casemanagers en 

therapeuten waren betrokken. Onderzocht is of het succes van het netwerk afhangt van de 

structuur en de context van de “community-based networks for mental illness”. Zij stelden 

vast dat de netwerkeffectiviteit een combinatie is van de actuele verbetering van de 

gezondheidstoestand van de cliënten en zijn welbevinden zoals dat door twee typen 

stakeholders in het netwerk wordt waargenomen, namelijk familie en therapeuten. De 

generale conclusie vanuit dit onderzoek was dat de effectiviteit van het netwerk afhangt van 

de netwerkstructuur (mate van integratie en direct, niet gefragmenteerd extern toezicht) en 

de netwerkcontext (systeemstabiliteit en beschikbaarheid bronnen) waarbinnen gewerkt 

wordt. De netwerkeffectiviteit wordt derhalve hoofdzakelijk gezien door verbetering van het 

welbevinden van cliënten en van de totale kwaliteit van serviceverlening (Provan & Milward, 

1995, p. 23). Visueel ziet hun model er als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een drietal opmerkingen kan hierbij worden gemaakt. Netwerkintegratie, over het algemeen 

beschouwd als de interconnectiviteit en verbinding tussen knooppunten van het netwerk, die 

door centrale aansturing wordt bereikt vergroot de effectiviteit van een netwerk. 

Daarentegen wordt de effectiviteit belemmerd door gedecentraliseerde middelen. Een 

tweede kenmerk is dat direct, gecentraliseerd en niet-gefragmenteerd bestuur van 

netwerkorganisaties op het gebied van de geestelijke gezondheid een positief effect heeft op 

de netwerkeffectiviteit. Tot slot is contextuele stabiliteit van het systeem belangrijk voor de 

“outcomes” van het netwerk, maar alleen als bepaalde aan een netwerk gerelateerde 

factoren aanwezig zijn (Turrini et al, 2010, pp. 530-531). 

  

Als gezegd blijft er voor het beoordelen van de effectiviteit een spanning bestaan tussen de 

effectiviteit voor de deelnemers aan een netwerk en voor het netwerk als geheel. Provan & 

Lemaire (2012, p. 642) beklemtonen dat managers, en met name in de sfeer van overheid 

en non-profit, “should be committed to the success of the network as a whole”. Zij 

onderscheiden vijf brede karakteristieken van effectieve netwerken, namelijk betrokkenheid 

op meerdere niveaus, het ontwerp van het netwerk, adequaat bestuur, opbouwen en 

handhaven legitimiteit en stabiliteit (Provan & Lemaire, 2012, pp. 642-646).  

Network context 
- System stability 
- Resources munificence 

Figuur 2. Determinanten van netwerkeffectiviteit 

 

Network structural 
characteristics 

- Centralized integration 
 through a broker 
- Strong integration among 
 some network cliques 
- Direct non fragmented 
 external control 

 
 

Network 

effectiveness 
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Aan de hand van deze karakteristieken kan tot een beoordeling worden gekomen, ook al 

onderkennen zij dat nog meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. 

Saxton (1997, pp. 453-456) stipuleert dat verbeteringen in het optreden of van operationele 

effectiviteit van organisaties mogen worden beschouwd als een teken van een “overall 

network success”.  

 

Overall beeld 

Turrini et al. hebben in 2010 een overall beeld geschetst over netwerkeffectiviteit. Daartoe 

hebben ze allereerst in beeld gebracht welke wetenschappelijke literatuur is gewijd aan 

netwerkeffectiviteit. Vervolgens hebben zij systematisch de gebruikte definities van 

netwerkeffectiviteit opgesomd, alsmede de belangrijkste factoren die door auteurs als 

determinanten naar voren worden gebracht. Nadat deze determinanten zijn gecategoriseerd 

is door middel van interpretatie geïdentificeerd welke relaties er bestaan tussen 

netwerkeffectiviteit en de onderscheiden determinanten. Dit onderzoek heeft tot twee types 

van “outcomes” geleid. Enerzijds betrof dit een verrijking in de conceptualisatie van 

netwerkeffectiviteit. Anderzijds ging het om de identificatie van twee brede categorieën van 

determinanten in netwerkeffectiviteit, namelijk “structural and functioning”. 

De conceptualisatie van netwerkeffectiviteit is onderscheiden in een drietal niveaus, namelijk 

“client level, community level, network level”. Wat betreft deze laatste categorie is een 

onderverdeling gemaakt in: 

a. vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te bereiken; 

b. vermogen tot innovatie en verandering; 

c. de duurzaamheid en levensvatbaarheid van het netwerk. 

 
Figuur 3. Integrated framework of network effectiveness 
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2.4. Toepassing voor de masterthesis 

Het netwerk dat onderwerp van onderzoek is in deze thesis heeft als taak de opvang van 

asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders te regelen. Daarbij is gekozen voor 

het netwerk zoals dat in de provincie Noord-Brabant functioneert. Reden hiervoor is dat de 

werkmethode zoals die in deze provincie wordt toegepast als voorbeeld is genoemd door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie ook paragraaf 1.1.). Een 

volledige toets aan de dertien door Turrini et al. (2010) onderscheiden determinanten met 

veertig variabelen is in het kader van deze thesis niet mogelijk vanwege de complexiteit en 

de tijdsinvestering. Zeventien variabelen hebben volgens deze theorie een effect op het 

netwerkvermogen om vastgestelde doelen te bereiken. De focus van dit onderzoek ligt daar 

op. Binnen de reële mogelijkheden van dit onderzoek is een nadere selectie aangebracht 

die hieronder wordt toegelicht. Derhalve is de keuze gemaakt een beperking aan te brengen 

in dit onderzoek. Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle determinanten en variabelen. 

Voor dit onderzoek is gekozen voor twee functioneringskenmerken, te weten “buffering 

instability and nurturing stability” en “steering network processes”. De contextuele 

karakteristiek betreft “cohesion support from the community/participation”. Van de drie 

niveaus van netwerkeffectiviteit die door Turrini et al. (2010) worden onderscheiden speelt, 

gelet op de centrale vraag, de effectiviteit van het netwerk. Het bijbehorende “type of 

performance” is daarom de “network capacity of achieving stated goals”.  

Alhoewel er blijkens Turrini et al. (2010) geen wetenschappelijke publicatie is over een 

verband tussen de contextuele karakteristiek “system stability” en “network capacity of 

achieving stated goals” als type of performance heb ik de uitdaging gevoeld te onderzoeken 

of, met de beperktheid van dit onderzoek in het achterhoofd, enig verband kan worden 

aangetoond. Gekozen is voor de variabele “no change in the regime where the network 

works”. Voor de overzichtelijkheid gaat het om de volgende determinanten met variabelen, 

waarbij naast de determinanten ook de proposities zijn vermeld met de daarbij behorende 

motivering. 

  

Determinant/variables Propositions References 

A. Buffering instability/  

nurturing stability  

A1. Mobilizing and creating 

commitment  
  

Proposition 1:   
Een netwerk dat in staat is 

commitment te mobiliseren en te 

creëren draagt bij aan het 

vermogen om de gestelde doelen 

te bereiken.  

Conrad et al. (2003) 

Mandell & Keast (2006) 

McGuire (2002) 

Mitchell & Shortell (2000) 

Zacocs & Edwards (2006) 

A2. Shaping the operating 

context of the network by 

influencing its operating rules, its 

prevailing values and norms and 

the perceptions of the network 

participants  

Proposition 2:  
Het vermogen om de context van 

een netwerk te creëren door het 

beïnvloeden van de regels, de 

heersende waarden en normen 

en de percepties van de 

participanten binnen een netwerk 

draagt bij aan het bereiken van 

vastgestelde doelen. 

Kickert et al. (1997) 

Koppenjan & Klijn (2004) 

Mandell & Keast (2006) 

O”Toole (1997) 

Page (2003) 

Weiner et al. (1998) 

Weiss et al. (2002) 

 

Tabel 2a: Determinant “Buffering instability/ nurturing stability” 
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Motivering: 

De opvang van vluchtelingen zorgt in Nederland, maar zeker ook daarbuiten, voor onrust in 

de samenleving. Uitlatingen van politieke partijen en stigmatiserende opmerkingen zijn daar 

mede debet aan. Binnen een dergelijke rumoerige omgeving is het moeilijk om bepaalde 

politiek-bestuurlijk ingewikkelde opgaven zoals hiervoor omschreven te verwezenlijken. Het 

netwerk dat in deze thesis onderwerp van onderzoek is heeft direct met deze omgeving te 

maken. De intrigerende vraag in deze is of dit netwerk, ondanks de turbulente omgeving, in 

staat is voor een doorbraak te zorgen. Slaagt dit netwerk er in om door het mobiliseren en 

creëren van commitment en het beïnvloeden van de context van het netwerk de gestelde 

doelen te behalen? 

 

Deelvragen: 

A1.1. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten het vermogen om commitment binnen 

het netwerk te mobiliseren en te creëren? 

A1.2. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken? 

A2.1. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten inzicht in de regels en de heersende 

waarden en normen binnen het netwerk? 

A2.2. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten inzicht in de percepties van andere 

participanten? 

A2.3. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten het vermogen om de heersende 

waarden en normen en de percepties van andere participanten binnen het netwerk te 

veranderen? 

A2.4.  In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken? 

 

Determinant/variables Propositions References 

B. Steering network processes  

B1. Leadership - activating Proposition 3:   
Het tonen van leiderschap en het 

formuleren van een gedeelde 

visie dragen bij aan het vermogen 

van een netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken.  

Conrad et al. (2003) 

Fawcett et al. (2000) 

Hasnain-Wynia (2003) 

Klijn (1996) 

Lasker et al. (2001) 

Page (2003) 

Shortell et al. (2002) 

Weiss et al. (2002) 

B2. Ethical decision making  
  

Proposition 4:   
Ethisch verantwoorde 

besluitvorming draagt bij aan het 

vermogen van een netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken.  

Hasnain-Wynia (2003) 

 

 

Tabel 2b: Determinant “Steering network processes” 
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Motivering: 

Hiervoor, in paragraaf 1.3., is de provincie al genoemd als “lead organization” van het 

onderzochte netwerk. Echter, zonder de andere stakeholders kunnen de gestelde doelen 

niet gehaald worden. Dat vraagt het nodige leiderschap, zowel van de “lead organization” als 

van de elf coördinerende burgemeesters binnen hun eigen regio. Maar ook van de andere 

organisaties en stakeholders wordt leiderschap gevraagd. Tevens worden er eisen gesteld 

aan de besluitvorming. Het werken binnen het openbaar bestuur vraagt nu eenmaal om 

integere en zuivere besluitvorming teneinde in het openbaar hier verantwoording over af te 

kunnen leggen. De proposities gaan er van uit dat het tonen van leiderschap en een ethisch 

verantwoord besluitvormingsproces bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen. 

Maar is dat ook aantoonbaar? 

 

Deelvragen: 

B1.1. In hoeverre beschikken de netwerkparticipanten over de vereiste 

leiderschapskwaliteiten? 

B1.2. In hoeverre zijn een heldere visie en missie vastgesteld door het netwerk? 

B1.3. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken? 

B2.1. In hoeverre vindt besluitvorming binnen het netwerk op een integere en zuivere 

manier plaats? 

B2.2. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken? 

 

Determinant/variables Propositions References 

C. Cohesion and support from 

 the community / participation  

C1. Extent and measure of 

previous efforts of collaboration / 

participation  

  

  

Proposition 5:   
De omvang en de mate van 

eerdere pogingen tot 

samenwerking en participatie van 

een netwerk dragen bij aan het 

vermogen van een netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken. 

Hasnain-Wynia (2003) 

Mitchell & Shortell (2000) 

Sofaer (2003) 

Zacocs & Edwards (2006) 

 

Tabel 2c: Determinant “Cohesion and support from the community / participation” 

 

Motivering: 

De instituties provincies en gemeenten bestaan al eeuwen. De rollen en posities ten 

opzichte van elkaar variëren, afhankelijk van de taken. Zo vervullen de provincies een 

toezichthoudende rol, onder meer ten aanzien van de begroting en jaarverslag/jaarrekening. 

Anderzijds zijn er ook deelterreinen waarbij provincies en gemeenten gezamenlijk optrekken, 

bijvoorbeeld bij de ruimtelijke inrichting en de infrastructuur. Er bestaan dus vele ervaringen 

tussen beide instituties.  

Maar er zijn meer stakeholders. Onder meer het COA en de woningcorporaties in de 

provincie Noord-Brabant nemen deel aan dit netwerk. Vele gemeenten hebben met deze 

organisaties een (bestendige) relatie. Er zijn evenwel ook gemeenten die voor dit actuele 

vraagstuk voor het eerst kennis maken met het COA. 
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De vraag is in hoeverre, voor zover van toepassing, al deze ervaringen van invloed zijn 

geweest bij het aanpakken van het vluchtelingenvraagstuk in Noord-Brabant. De propositie 

veronderstelt een positieve correlatie tussen de determinant en variabele enerzijds en het 

vermogen om het gestelde doel te bereiken als “outcome”. 

 
Deelvragen: 

C1.1. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten met onderdelen van het netwerk eerder 

samengewerkt in netwerkverband?  

C1.2. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten als totaal eerder samengewerkt in dit 

netwerkverband? 

C1.3. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken? 

 

Determinant/variables Propositions References 

D. System stability  

D1. No change in the regime 

where the network works  
Propositon 6: 

Een netwerk dat niet onderhevig 

is aan veranderingen in het 

systeem draagt bij aan het 

vermogen van het netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken. 

Volgens Turrini geen 

wetenschappelijke literatuur. 

Verwante literatuur: 

Provan & Milward (1995) 

Provan & Milward (2001) 

Milward & Provan (2003) 

 

Tabel 2d: Determinant “System stability” 

 

Motivering: 

Het eeuwenlange bestaan van gemeenten in Nederland is al eerder gememoreerd. Dat 

betekent dat deze instituties zich een vaste plaats hebben verworven in het openbaar 

bestuur, ook al zijn er, zeker in de afgelopen decennia, de nodige herindelingen waar te 

nemen. De zesde propositie veranderstelt dat als een netwerk niet aan verandering 

onderhevig is dit bijdraagt aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. Als gezegd 

bestaat er volgens Turrini et al. (2010) geen verband tussen deze determinant en variabele 

en de netwerkeffectiviteit ten aanzien van het vermogen gestelde doelen te bereiken. Het is 

passend geacht deze theorie nader te bestuderen, vandaar deze zesde propositie.  

 

Deelvragen: 

D1.1. In hoeverre zijn er binnen het netwerk veranderingen in het systeem die van invloed 

zijn op het functioneren van het netwerk? 

D1.2. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen 

te bereiken? 

 

Motivering algemeen:  

De keuze zoals hiervoor beschreven is gemaakt vanwege de actualiteit en dynamiek op dit 

beleidsterrein. Daarbij speelt een grote tijdsdruk om de opvang van asielzoekers en 

huisvesting van vergunninghouders te regelen. Het uitgangspunt van Nederland is immers 

dat niemand op straat hoeft te slapen. Tot slot speelt de maatschappelijke impact, getuige 

de vele turbulente raadsvergaderingen over dit onderwerp (onder andere in de gemeenten 

Steenbergen en Geldermalsen). 
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3. Methodologie 
 

3.1. Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken van deze thesis zijn de proposities, deelvragen en 

operationele vragen geformuleerd die van belang zijn voor het beantwoorden van de 

centrale onderzoeksvraag. Hierbij is uitvoerig gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur, 

waaronder het “Integrated framework of effectiveness” van Turrini et al. (2010) met de daarin 

beschreven determinanten en variabelen. 

 

Met behulp van empirische gegevens dienen de gestelde vragen van een antwoord te 

worden voorzien teneinde een wetenschappelijk verantwoord oordeel te kunnen geven over 

de centrale onderzoeksvraag. Eisenhardt (1989) heeft in haar bijdrage schematisch 

weergegeven hoe te komen van het begin van een case study naar het trekken van 

conclusies. In onderstaande paragrafen zal dit proces worden toegelicht. 

 

Basis hierbij is de definiëring van de eenheid van analyse, oftewel de “case”. Yin (2014, pp. 

31-34) spreekt daarbij van “defining” en “bounding”. Het gaat in dit onderzoek als gezegd om 

het netwerk dat zich richt op de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders. Dit netwerk bestaat uit bestuurlijke en ambtelijke leden van de provincie 

Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten en het COA. Daarmee is het netwerk gedefinieerd 

en tevens begrensd. Door de beperkingen van dit onderzoek, met name de factor tijd, is het 

aantal interviews beperkt tot dertien. Dat maakt dat een rapportage per participant, om 

eventueel bestaande verschillen te duiden, niet aan de orde is vanwege mogelijke 

herleidbaarheid van standpunten naar functionarissen. Wel kan binnen dit netwerk een 

onderscheid worden gemaakt tussen het bestuurlijke en het ambtelijke subnetwerk. Dit zijn 

voor dit onderzoek dan ook de twee analyse-eenheden. De geïnterviewden zijn bevraagd 

naar hun persoonlijke percepties. Indien binnen een der participanten aan het netwerk 

vooraf afstemming zou zijn geweest over het interview zou de validiteit zijn aangetast. 

 

3.2. Methode van onderzoek 

In de literatuur worden verschillende methoden van onderzoek beschreven. 

Zo onderscheidt Yin (2014, pp. 9-14) het experiment, de survey, “archival analysis”, “history” 

en case study. Daarbij zet hij de methodes af tegen een drietal relevante condities, namelijk 

de vorm van de vraag, de invloed die een onderzoeker heeft op de case en of er een focus 

is op hedendaagse gebeurtenissen. 

 

De centrale onderzoeksvraag richt zich op de netwerkeffectiviteit bij de opvang van 

asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. Dit betreft een actuele, 

hedendaagse gebeurtenis. Gelet op de aard van het netwerk heeft de onderzoeker geen 

controle over de gebeurtenis. Door deze twee criteria komen de survey en de case study als 

onderzoeksstrategieën in beeld. Een verschil tussen survey en case study wordt overigens 

vaak geduid als een keuze tussen kwantitatief en kwalitatief. Zo wordt een survey gezien als 

een kwantitatieve methode en een case study als een kwalitatieve methode.15  

                                                 
15

  https://studienet.ou.nl/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id 

 =_159202_1&course_id=_1191_1&framesetWrapped=true 

https://studienet.ou.nl/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id
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Dul & Hak (2007, p. 4) onderschrijven dit door hun formulering dat een case study “is a study 

in which a) one case (single case study) or a small number of cases (comparative case 

study) in their real life context are selected, and b) scores obtained from these cases are 

analysed in a qualitative manner”.  

Ghauri (2004, p. 109) daarentegen stelt dat “case studies can be both quantitative and 

qualitative”, overigens zonder dit nader te onderbouwen. Bij het kwalitatieve type gaat het 

om het verzamelen van data op basis van verschillende bronnen, zoals mondelinge 

rapportages, persoonlijke interviews, observaties en schriftelijke verslagen. Het belangrijkste 

kenmerk is derhalve diepte van en de focus op het onderzoeksobject.  

 

Vervolgens is gekeken naar de centrale onderzoeksvraag en het type vragen dat is 

geformuleerd, met de constatering dat deze zich met name laten kenmerken als hoe-vragen 

en waarom-vragen. Om die reden is in dit onderzoek voor de case study als 

onderzoeksstrategie gekozen. Met Yin (in Ghauri, 2004, p. 110) kan worden gesteld dat 

“case studies are a preferred approach when "how" and "why" questions are to be 

answered, when the researcher has little control over events and when the focus is on a 

current phenomenon in a real-life context”. 

Het interview is een onderzoeksmethode die uitstekend past bij een case study. 

Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat Yin (2014, pp. 6-7) een drietal vormen 

van case studies onderscheidt. 

 

Keuze model 

Yin (2014, p. 50) heeft een differentiatie aangebracht in typen ontwerpen van case studies. 

De matrix toont daarbij aan dat elk type ontwerp de wens inhoudt om de casus in zijn 

context te bezien. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

 

 
 

Figuur 4. Basic types of designs for case studies 
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Het hoofdonderscheid wordt daarbij gemaakt tussen “single-case designs” en “multiple-case 

designs”. Yin (2014, pp. 49-67) beschrijft in zijn boek beide modellen.  

 
Hij geeft aan dat eerstgenoemd model op vijf grondgedachten is gebaseerd, namelijk bij een 

kritieke, ongebruikelijke, gemeenschappelijke, onthullende en longitudinale casus, hetgeen 

betekent dat het mogelijk is een fenomeen te observeren en bestuderen dat eerder niet 

toegankelijk was en nuttige inzichten kan verschaffen.  

Deze motiveringen zijn niet direct toepasbaar op het tweede model. Desalniettemin worden 

beide modellen door Yin (2014, p. 56) varianten genoemd binnen hetzelfde 

methodologische framewerk. Daar komt bij dat de bedenkingen tegen het ene model niet per 

definitie zijn weggenomen door voor het andere model te kiezen. Mocht evenwel een keuze 

mogelijk zijn dan opteert Yin voor “multiple-case designs” (2014, pp. 63-64).  

Binnen deze hoofdindeling van Yin (2014, p. 50 en pp. 53-56) wordt een verdeling gemaakt 

in holistisch (één analyse-eenheid) en “ingesloten” (meerdere analyse-eenheden). Voor het 

vergelijken van eenheden binnen een “case” is een “embedded case study” gewenst dan 

wel noodzakelijk.  

 

Een keuze voor een multi-case design zou mogelijk zijn geweest indien het onderzoek zich 

bijvoorbeeld zou uitstrekken over alle twaalf provincies en de wijze waarop zij invulling 

hebben geven aan de taak voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders. Een dergelijk uitvoerig en tijdrovend onderzoek paste evenwel niet 

binnen de kaders van deze thesis. 

 

Het betreft in deze thesis een casus die kenmerkend is voor het beschreven netwerk. Het 

gaat om het samenspel van de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten en het 

COA teneinde het vraagstuk rond de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders het hoofd te kunnen bieden. Er is dus sprake van één case. Deze 

uniciteit maakt een vergelijk in breder verband, bijvoorbeeld met andere provincies, lastig. 

Daarom is in dit onderzoek voor een “single-case design” gekozen. In het netwerk wordt 

zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau samengewerkt, los van de interactie tussen 

beide groepen natuurlijk. Het differentiëren van beide groepen in deze “case” en dit 

onderzoek is mogelijk. Er zijn immers meerdere bronnen beschikbaar. Het biedt de 

mogelijkheid te onderzoeken of het bestuurlijke subnetwerk en het ambtelijke subnetwerk 

eenzelfde beeld hebben. Daarom zullen de te interviewen personen als actoren binnen dit 

subnetwerk worden bevraagd. Dit impliceert vervolgens dat het gaat om een “embedded”-

vorm (“multiple units of analysis”).  

 

3.3. Dataverzameling 

In een case study vormen de interviews de belangrijkste bron van informatie. 

Interviewvragen hebben een beduidend ander karakter dan de vragen in een survey in die 

zin dat de vragen bij een interview meer een leidraad zijn voor het te voeren gesprek met 

voldoende ruimte voor het inspelen op de antwoorden en het geven van een toelichting 

indien gewenst of noodzakelijk. 
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Vanuit de drie participanten aan het netwerk zijn zowel bestuurders als ambtenaren 

geïnterviewd (van de provincie en het COA beide een bestuurder en twee ambtenaren, van 

de gemeenten in Noord-Brabant vijf bestuurders en twee ambtenaren; totaal dertien 

interviews). Bij de keuze van te interviewen personen is goed gekeken naar de mate van 

representativiteit. Doel was immers om binnen het multiple embedded design een 

onderscheid tussen de bestuurlijk en de ambtelijk geïnterviewden te kunnen maken. Daarbij 

zijn de geïnterviewde personen, zoals hiervoor ook al vermeld, nadrukkelijk bevraagd als 

actoren binnen het subnetwerk. De medewerking door betrokkenen was vroegtijdig 

toegezegd. De beschreven zwakheden (Yin, 2014, p. 106) zijn daarbij goed in het oog 

gehouden.  

 
Er wordt een drietal vormen van interviews onderscheiden (Yin, 2014, pp. 110-112): 

a. “Prolonged case study interviews”. Dit zijn diepte-interviews die als doel hebben het 

bevragen van geïnterviewden over hun interpretaties en meningen over personen of 

gebeurtenissen, dan wel hun inzichten, verklaringen en meningen gerelateerd aan 

bepaalde gebeurtenissen. Des te meer een geïnterviewde meewerkt aan het onderzoek, 

des te meer zal hij opschuiven van participant naar informant. 

b. “Shorter case study interviews”. Dergelijke interviews hebben een bepaalde focus en 

richten zich op een onderdeel van het onderzoek. Soms kan het immers nodig zijn een 

bepaalde bevinding ter bevestiging voor te leggen aan te interviewen personen. 

c. “Survey interviews in a case study”. Dit is een interview op basis van een gestructureerde 

vragenlijst en zal kwantitatieve data opleveren. 

 

In dit onderzoek is de basis gevormd door het houden van diepte-interviews zoals hiervoor 

beschreven. Daartoe zijn de proposities uitgewerkt in deelvragen en vervolgens in 

interviewvragen. De resultaten waren van dien aard dat het niet nodig is geweest aanvullend 

nog een gefocust interview te houden.  

De vragenlijst zelf is als bijlage 2 bij dit onderzoeksplan gevoegd. 

 

Om de te interviewen personen de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op het 

interview was een samenvatting van het onderzoeksplan gemaakt. Deze was bij het maken 

van de afspraken toegezonden. Met de te interviewen personen was een afspraak van 

anderhalf uur ingepland. 

 
Bij het verzamelen van data dienen de vier principes in acht te worden genomen die door 

Yin zijn beschreven (2014, pp. 118-129): 

a. Gebruik meerdere bronnen van data. 

Hoe meer bewijs er beschikbaar is des te wetenschappelijker kan het resultaat worden 

onderbouwd. Door triangulatie kan hiervoor de basis worden gelegd. Vier vormen van 

triangulatie worden onderscheiden: databronnen, beoordelaars, theorie en methoden. 

b. Creëer een case study database. 

Een wetenschappelijk onderzoek dient zodanig te worden ingericht dat het mogelijk is het 

onderzoek over te doen. Het is om die reden van het grootste belang de gegevens, 

analoog en digitaal, op een juiste en overzichtelijke wijze te ordenen en te bewaren. 
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c. Handhaaf een keten van bewijs. 

Een ieder die zich geroepen voelt de thesis te lezen dient meegenomen te worden in de 

logica van het onderzoek. Alle stappen dienen gevolgd te kunnen worden zonder dat er 

hiaten zijn ontstaan.  

d. Pas op met het gebruik van data van elektronische bronnen. 

Het is algemeen bekend dat via de digitale snelweg veel informatie beschikbaar is. 

Echter, niet van alle bronnen is de betrouwbaarheid aantoonbaar. Dat maakt dat er 

prudent met dergelijke gegevens omgegaan dient te worden. 

Door de opzet van het onderzoek werd invulling gegeven aan deze vier punten. Door 

onderscheid te maken tussen bestuurders en ambtenaren zijn meerdere bronnen gebruikt 

voor het verzamelen van data.  

Daarmee is niet alleen voldaan aan de vereiste triangulatie volgens Yin (2014, pp. 118-123) 

maar ook aan de “triangulation by data source” en “triangulation by method” zoals door Miles 

& Huber (1984, in Vermeulen, 2013, p. 23) worden genoemd bij de onderscheiden typen van 

triangulatie in kwalitatief onderzoek. 

Ook is een zogeheten “case study database” gecreëerd. De te nemen stappen zijn op een 

overzichtelijke manier te volgen in deze thesis. De waarschuwing voor het gepaste gebruik 

van elektronische bronnen is terecht. Daarom voldoen de bronnen, voor zover mogelijk en 

nodig, aan wetenschappelijke eisen teneinde in de thesis gebruikt te kunnen worden. 

 

3.4. Data-analyse 

Hiervoor is de centrale onderzoeksvraag vermeld. Op basis van deze vraag en de 

theoretische beschouwing zijn proposities met deelvragen geformuleerd. Door middel van 

interviews zijn data verzameld teneinde te kunnen beoordelen of de proposities 

aangenomen of verworpen dienen te worden. 

 

De probleemstelling en de verzamelde data bepalen de analysetechniek. Het betreft hier 

een kwalitatief onderzoek. Derhalve is voor een case study gekozen.  

 

Yin (2014, pp. 136-142) beargumenteert dat er vier algemene strategieën zijn die kunnen 

worden gebruikt voor de analyse van case study bewijs. In deze case study is vertrouwd op 

de theoretische proposities als een strategie. Reden hiervoor is dat deze studie het causale 

verband onderzoekt tussen de eerder genoemde determinanten en de mogelijkheid van het 

bereiken van vooraf vastgestelde doelen. Theoretische proposities zijn buitengewoon 

behulpzaam voor dat doel. 

 

Volgens Yin (2014) zijn vijf technieken beschikbaar voor het analyseren van de data. 

Hij noemt “pattern matching” als “one of the most desirable techniques” (Yin, 2014, p. 143). 

In dit onderzoek is gekozen voor “pattern matching”. Daarbij worden de door empirie 

verkregen patronen vergeleken met de voorspelde patronen. Voor dit onderzoek betekende 

dit dat de verzamelde data uit de interviews zijn afgezet tegen de proposities die eerder zijn 

geformuleerd. Ghauri (2004, p. 118) spreekt overigens van zes technieken voor “case study 

analysis”. Gelet op de grote overlap tussen de door Yin (2014) en Ghauri (2004) beschreven 

technieken, het feit dat gekozen is voor “pattern matching” en het gegeven dat deze techniek 

bij beiden voorkomt is een verdere duiding achterwege gelaten. 
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3.5. Methodologische issues 

 

Kwaliteitsaspecten 

Een wetenschappelijk onderzoek heeft geen waarde als dat niet met de nodige waarborgen 

is omgeven. Daarom is het goed hier in het onderzoeksplan aandacht aan te besteden. 

McCutcheon & Meredith (1993) beschrijven het als volgt: “However, regardless of their 

purposes, case study research need to be conducted in a manner that assures maximum 

measurement reliability and theory validity”.16  Ook Miles & Huberman (1994, p. 277, in 

Vermeulen, 2015, p. 31) zijn eenzelfde mening toegedaan. Yin (2014, pp. 45-49) heeft hier 

invulling aan gegeven door vier testen te beschrijven die de kwaliteit van ieder empirisch 

onderzoek borgen. Deze worden onderstaand toegelicht, waarbij de tactieken weergegeven 

zijn en de fasen van het onderzoek waarin deze tactieken een rol spelen. Een vijfde test van  

Miles & Huberman (1994, p. 278-280, in Vermeulen, 2015, p. 31) is ook opgenomen. 

 

a. De construct validiteit is gericht op het identificeren van correcte operationele kenmerken 

voor de concepten die worden bestudeerd (Yin, 2014, p. 46). Of beter gezegd “the accuracy 

with which a case study’s measures reflect the concepts being studied” (Yin, 2014, p. 238). 

De construct validiteit van een procedure “refers to the extent to which a study investigates 

what it claims to investigate, that is, to the extent to which a procedure leads to an accurate 

observation of reality” (Denzin & Lincoln, 1994, in Gibbert & Ruigrok, 2010, p. 3). 

Triangulatie, dataverzameling via diverse bronnen, is een van de belangrijkste kenmerken 

van een case study. Groot voordeel van triangulatie is dat het een meer compleet, holistisch 

en contextueel portret van het onderzoeksobject kan opleveren. Het is wel van belang om de 

verzamelde informatie te checken en te valideren (Ghauri & Grønhaug, 2002, in Ghauri, 

2004, p. 115). Het kan zijn dat de resultaten die verzameld zijn met verschillende bronnen 

en methoden niet consistent zijn. Het kan leiden tot een beter begrip of tot nieuwe vragen 

die voor een vervolgonderzoek interessant zijn (Ghauri, p. 116).  

 

Test Case study tactic Phase of research in 

which tactic occurs 

Construct validity  Use multiple sources of evidence 

 Establish chain of evidence 

 Have key informants review draft case study report 

Data collection 

Data collection 

Composition 

 

 

Tabel 3a.Case study tactics for construct validity 

 

Alle drie de tactieken zijn in dit onderzoek gebruikt. Er zijn interviews gehouden met zowel 

de bestuurlijke als de ambtelijke deelnemers aan het netwerk. De data die tijdens het 

onderzoek werden vergaard zijn op een systematische wijze gerangschikt. De opnames van 

de interviews en de uitgewerkte en geaccordeerde gespreksverslagen zijn bewaard. De 

vragenlijst voor de interviews is als bijlage 2 bij het rapport worden gevoegd. Verder zijn 

twee sleutelinformanten gevraagd om een kritische blik te werpen op de conceptrapportage 

van deze case study.  

                                                 
16

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0272696393900027 
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Door de systematische rapportage kan de lezer analyseren welke stappen zijn gezet om tot 

resultaat te komen en een oordeel te vellen over de geformuleerde proposities en de 

centrale vraag. 

 

b. De tweede test betreft de interne validiteit, ook wel logische validiteit genoemd. Hiermee 

wordt getest of er een causaal verband bestaat tussen de hoe-vraag en de waarom-vraag 

enerzijds en de gebeurtenis anderzijds. Of zoals Yin het omschrijft: “The strength of a cause-

effect link made by a case study, in part determined by showing the absence of spurious 

relationships and the rejection of rival hypotheses (Yin, 2014, p. 239). Voorkomen moet 

immers worden dat mogelijkerwijs een derde factor een bepalende rol heeft gespeeld. Dit 

aspect is met name een probleem bij verklarende case studies (Yin, 2014, p. 47). 

 
Test Case study tactic Phase of research in 

which tactic occurs 

Internal validity  Do pattern matching 

 Do explanation building 

 Address rival explanations 

 Use logic models 

Data analysis 

Data analysis 

Data analysis 

Data analysis 

 

Tabel 3b.Case study tactics for internal validity 

 

Om die reden is in dit onderzoek gekozen voor “pattern matching”, waarbij patronen die uit 

de case naar voren komen zijn vergeleken met patronen die in de proposities zijn 

geformuleerd. 

 

c. Externe validiteit of “generalizability” wordt als derde test genoemd. Het onderzoek naar 

deze validiteit is gericht op het beoordelen van de mate van generaliseerbaarheid van de 

bevindingen, die verder gaat dan het onderzoek en ongeacht de onderzoeksmethode. Yin 

(2014, p. 238) omschrijft het als “the extent to which the findings from a case study can be 

analitically generalized to other situations that were not part of the original study”. Binnen dit 

begrip wordt nog een onderscheid gemaakt tussen “statistical generalization” (bij surveys 

onder een grote populatie) en “analytical generalization” (bij case studies). 

 

Test Case study tactic Phase of research in 

which tactic occurs 

External validity  Use theory in single-case studies 

 Use replication logic in multiple-case studies 

Research design 

Research design 

 

Tabel 3c.Case study tactics for external validity 

 

Het onderzoek dient door anderen overgedaan te kunnen worden, oftewel de mogelijkheid 

van “replication”. Teneinde dit mogelijk te maken is in deze thesis beschreven hoe vanuit de 

theorie een model is opgebouwd en hoe de proposities, deelvragen en interviewvragen tot 

stand zijn gekomen. De beschrijving van het empirisch onderzoek maakte eveneens deel uit 

van deze thesisl., evenals de wijze van toetsing van de proposities.  

Ook is een “case study database” opgezet, waarbij resultaten systematisch zijn vastgelegd. 
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d. Als vierde is er de test wat betreft de betrouwbaarheid oftewel de “reliability”. De 

kernwoorden hierbij zijn transparantie en replicatie (Gibbert & Ruigrok, 2010, p. 6). Yin heeft 

het over “the consistency and repeatability of the research procedures used in a case study 

(Yin, 2010, p. 240). Ook: “the absence of random error, enabling subsequent researchers to 

arrive at the same insights if they conducted the study along the steps again 

(Denzin & Lincoln, 1994, in Gibbert & Ruigrok, 2010, p. 6).  

 

Test Case study tactic Phase of research in 

which tactic occurs 

Reliability  Use case study protocol 

 Develop case study database 

Data collection 

Data collection 

 

Tabel 3d. Case study tactics for reliability 

 

In deze thesis zijn alle stappen van het onderzoek beschreven. In combinatie met de “case 

study database” is dit onderzoek door een ieder opnieuw uit te voeren. 

 

e. Een vijfde test is door Miles & Huberman (1994) toegevoegd en wordt de test van de 

pragmatische validiteit genoemd. Dit aspect speelt niet tijdens het onderzoek als wel op het 

moment dat het is afgerond. Het is dus niet een test die de onderzoeker gedurende het 

onderzoek kan meenemen. Daarom staan in onderstaand schema geen tactieken vermeld. 

De vraag bij deze test is of het onderzoek iets opgeleverd heeft voor de deelnemers, de 

onderzoeker en de lezers (Miles & Huberman, 1994, p. 280, in Vermeulen, 2015, p. 31). 

Naar analogie van een bekend gezegde: “The proof of the pudding is in the eating”.  

 

Test Case study tactic Phase of research in 

which tactic occurs 

Pragmatic validity  Rapport 

 

Tabel 3e.Case study tactics for pragmatic validity 

 

f. Tot slot speelden nog enkele issues die bij het verdere onderzoek van belang waren. 

Als eerste de non-response. Het gaat dan om personen die niet bereid zijn om mee te 

werken aan het onderzoek. Daar is geen sprake van geweest aangezien alle te interviewen 

personen vroegtijdig reeds hun medewerking hadden toegezegd. 

Verder het risico van het geven van sociaal-wenselijke antwoorden. Tijdens de interviews is 

daar goed acht op geslagen. De mogelijkheid van het geven van dergelijke antwoorden is 

immers altijd aanwezig. Mocht dit zich voorgedaan hebben dan zou dat leiden tot een onjuist 

beeld van de werkelijkheid en derhalve de kwaliteit van het onderzoek hebben aangetast. 

Het onderzoek richtte zich op een bestaand netwerk dat ook in de toekomst als zodanig kan 

blijven functioneren. Daarom is het van belang dat de anonimiteit van de te interviewen 

personen gewaarborgd blijft. 

Tot slot zouden zich bij de interpretatie van de data problemen kunnen voordoen. De 

interviewer dient de meningen en inzichten van de geïnterviewden op een juiste wijze te 

verwoorden. Om dergelijke interpretatieproblemen te voorkomen zijn de gespreksverslagen 

ter accordering aan de geïnterviewden voorgelegd. 
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4. Resultaten 
 

4.1. Inleiding 

De resultaten van de case study naar de netwerkeffectiviteit bij de opvang van asielzoekers 

en de huisvesting van vergunninghouders worden in dit hoofdstuk beschreven. Allereerst zal 

verantwoording worden afgelegd over de gegevensanalyse. Daarbij komt de kwaliteit van de 

verzamelde gegevens en het proces dat tot verzameling van gegevens heeft geleid aan de 

orde. Vervolgens wordt antwoord gegeven op de probleemstelling en de daarbij behorende 

deelvragen, met verwijzingen naar de codes in het Analysedocument (bijlage 4), waarbij "b" 

staat voor bestuurders en "a" voor ambtenaren, met vermelding van de aantallen. 

 

4.2. Verantwoording van de gegevensanalyse 

Overeenkomstig de opzet zijn in totaal dertien interviews gehouden met personen uit drie bij 

dit netwerk betrokken organisaties. Alle geïnterviewde personen (zie bijlage 5 voor het 

overzicht) hadden zoals hiervoor is geschreven in een vroegtijdig stadium hun medewerking 

toegezegd. De interviews zijn gehouden van 7 december 2016 tot en met 6 februari 2017.  

Van de zijde van de provincie en het COA werden ieder drie personen geïnterviewd (beide 

een bestuurder en twee medewerkers), terwijl van de gemeenten vijf bestuurders en twee 

ambtenaren werden bevraagd. Dit zorgde voor een evenredige verdeling tussen bestuurders 

en ambtenaren, zoals eerder gezegd de twee onderzoekseenheden. 

De interviews zijn alle opgenomen met behulp van een speciale app op de iPad. Van ieder 

interview is een verslag gemaakt dat aan de geïnterviewde is toegezonden. Met 

inachtneming van een enkele redactionele correctie zijn alle verslagen akkoord bevonden. 

Aan de geïnterviewden is vertrouwelijkheid gegarandeerd teneinde in alle openheid 

medewerking te kunnen verlenen. De compleetheid van beantwoording maakte dat het niet 

noodzakelijk is geweest aanvullende interviews te plannen bij participanten. 

 

Gebleken is dat de vooraf toegezonden samenvatting in alle gevallen meer dan voldoende is 

geweest voor het op een goede manier medewerking kunnen verlenen aan het interview. 

Alle geïnterviewden hebben dezelfde vragen voorgelegd gekregen. Deze operationele 

vragen zijn een uitwerking van de op de proposities gebaseerde deelvragen. Na een eerste 

gesloten vraag werden open vragen gesteld voor de noodzakelijke verdieping. 

Per deelvraag heeft een analyse plaatsgevonden van de door de dertien geïnterviewde 

personen gegeven antwoorden. In de volgende paragraaf zal per deelvraag een weergave 

worden gegeven. Overigens heeft als uitgangspunt gegolden dat de antwoorden op de 

gestelde vragen in beginsel dezelfde waarde hebben gehad. Dat betekent dat het ene 

antwoord niet zwaarder heeft gewogen dan het andere antwoord. Enige uitzondering hierop 

was indien een geïnterviewde specifieke kennis had die is ingebracht tijdens het onderzoek. 

 

Tijdens de interviews bleek op enig moment dat een specifieke vraag meer dimensies kende 

dan gedacht. Dat maakte dat tijdens de interviews die daarop volgden op dat onderdeel 

specifiek is doorgevraagd. Beperking hierbij was natuurlijk dat zulks niet heeft kunnen 

plaatsvinden bij de reeds gehouden interviews. Uiteindelijk is gebleken dat door de analyse 

van antwoorden voldoende kennis is vergaard om een oordeel te geven op de betreffende 

propositie. Het expliciet voorleggen van bedoelde extra dimensie aan diegenen die reeds 

waren geïnterviewd is dan ook niet overwogen. 
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4.3. Beperkingen van het onderzoek 

Het onderzoek in het kader van deze thesis kent een aantal beperkingen. Allereerst heeft 

het onderzoek zich geconcentreerd op de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant en het netwerk dat daarvoor beschikbaar 

was. Een vergelijk met de handelwijze in de overige provincies is niet gemaakt. Verder is het 

houden van interviews een tijdrovende bezigheid, niet alleen wat betreft de voorbereiding en 

het gesprek zelf maar ook als het gaat om de uitwerking en verantwoording. Om die reden is 

in overleg met de examinatoren het aantal te houden interviews bepaald op dertien. Deze 

beide aspecten in samenhang bezien maakt dat geen volledig beeld van de werkelijkheid 

kan worden gepresenteerd. De generaliseerbaarheid is derhalve beperkt. 

 

4.4. De resultaten 

 

Propositie 1. 

Een netwerk dat in staat is commitment te mobiliseren en te creëren draagt bij aan het 

vermogen om de gestelde doelen te bereiken.  

 
Deelvraag 1a. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten het vermogen om commitment 

binnen het netwerk te mobiliseren en te creëren? 

Alle partijen geven aan dat zich spanningen hebben voorgedaan tussen de participanten, al 

spreekt een respondent liever van spannende momenten (code 1a1, 7xb, 6xa). Die 

spanningen zaten onder meer in de uitgangspunten waarmee partijen aan tafel zaten. Er 

was een situatie ontstaan die niet was voorzien. Meerdere respondenten gaven aan dat de 

spanning niet zozeer op het doel zat als wel op de condities waaronder dat doel gerealiseerd 

dient te worden. Het COA was de vragende partij die medewerking van de gemeenten nodig 

had voor het uitvoeren van een gevoelig, politiek geladen, onderwerp. Het COA had voor 

zich bepaalde uitgangspunten geformuleerd waarbinnen de huisvesting van asielzoekers 

diende te worden gerealiseerd. Daarbij werd een budgetsystematiek gehanteerd die leidend 

was voor het COA. Het zorgde voor spanning tussen COA en gemeenten indien de 

maatschappelijke en lokale werkelijkheid maakte dat door gemeenten noodzakelijkerwijs 

werd ingestoken op kleinere locaties. Het COA werd ook wel eens gezien als een politiek 

orgaan van de staatssecretaris, al was het de facto een uitvoeringsorganisatie. 

Er waren ook spanningen rondom de cijfers. Daarbij kwam nadrukkelijk de vraag aan de 

orde welk getal nu bepalend was voor de verder te voeren discussie. Er was een spanning 

tussen gemeenten onderling indien niet alle gemeenten hun verantwoordelijkheid leken te 

nemen voor het leveren van een bijdrage aan dit grote maatschappelijke probleem. 

Het beeld dat door allen wordt gegeven is dat deze spanningen (op een goede manier) 

werden opgelost (code 1a3, 7xb, 3xa; code 1a5, 6xb, 3xa). Enkele respondenten gaven aan 

dat nog enkele spanningen resteerden op het moment van afbouwen. In de diverse gremia 

of in de marge daarvan werden deze spanningen bespreekbaar gemaakt. De commissaris in 

zijn functie van Rijksheer had daarbij nog een bijzondere positie (code 1a4, 7xb, 5xa) . Door 

deze aanpak is het vertrouwen tussen de participanten gegroeid (code 1a6, 6xb, 6xa). Een 

respondent gaf daarbij nog aan dat het duikgedrag van sommige collega's ook iets met het 

vertrouwen heeft gedaan. Participanten hebben elkaar leren kennen. Er kwam inzicht in hoe 

zaken werken bij de andere participanten, bewustwording derhalve. Dit wordt door de 

respondenten aangegeven.  
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Deelvraag 1b. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

Aangegeven is dat er sprake was van een acuut probleem en dat het om mensen ging. Er 

was een goede motivatie om dit aan te pakken. Om dit type doelen te bereiken moet er 

commitment zijn en doorzettingsvermogen. Je moet het kunnen en vooral ook willen. Of, 

zoals een geïnterviewde formuleerde, talent x passie = succes. Ook werd aangegeven dat 

de deelnemers aan dit netwerk niet geïsoleerd maar ook in andere netwerken opereren. Dat 

heeft ook zijn voordelen. Het vermogen is dus aanmerkelijk vergroot (code 1b1, 7xb, 6xa). 

 

Kan de propositie worden aangenomen of verworpen? 

De respondenten van de drie participanten, verdeeld over bestuurders en ambtenaren, 

hebben een beeld geschetst van spanningen of spannende momenten waarbij een grote 

mate van consensus bestond over de aard van het maatschappelijke probleem. Er was 

(uiteindelijk) begrip voor elkaars handelen en denkwereld, al geven een bestuurder en drie 

ambtenaren aan dat nog niet alle spanningen (op een goede manier) zijn opgelost. Het 

afbreken van het proces door de lagere instroom is daar mede debet aan. Het netwerk is 

volgens alle betrokkenen in staat gebleken commitment te mobiliseren en te creëren. Het 

vermogen om de gestelde doelen te bereiken is daardoor volgens alle respondenten 

vergroot. Op basis van de verkregen informatie kan de propositie worden aangenomen.  

 
Propositie 2. 

Het vermogen om de context van een netwerk te creëren door het beïnvloeden van de 

regels, de heersende waarden en normen en de percepties van de participanten binnen een 

netwerk draagt bij aan het bereiken van vastgestelde doelen. 

 
Deelvraag 2a. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten inzicht in de regels en de 

heersende waarden en normen binnen het netwerk? 

Uit de interviews komt als beeld naar voren dat inzicht in de heersende waarden en normen 

een grote mate van overeenstemming kent (code 2a1, 6xb, 6xa; code 2a4, 7xb, 5xa). Het 

adagium dat het niet gaat over aantallen asielzoekers die opgevangen dienen te worden 

maar om de mensen achter die getallen wordt door een ieder gedeeld. Vanuit de traditie die 

Nederland kent dienen de waarden tolerantie en gastvrijheid voorop te staan. Maar ook 

integriteit, openheid, democratische rechtsorde, transparantie en betrouwbaarheid zijn 

essentieel in dit verband. Over de mate waarin vanaf de start dat volledige inzicht bestond 

wordt door bijna alle respondenten gemeld dat dit eerst gaandeweg het proces is gegroeid. 

De vraagstelling maakte geen onderscheid tussen inzicht aan de voorzijde van het proces 

en inzicht dat is opgebouwd gedurende het proces. Voor sommigen is dat gemis aan inzicht 

aan de voorzijde van het proces reden geweest om bij de start van het werken in subregio’s 

hier expliciet aandacht aan te besteden. Dat maakte dat sommigen reeds inzicht hadden 

zoals hier bedoeld, terwijl anderen van heel ver moesten komen. De bevindingen en 

uiteindelijke resultaten zijn voor enkele respondenten van dien aard dat gekeken wordt om 

deze als gelegenheidsnetwerk begonnen structuur in stand te houden. 

 

Deelvraag 2b. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten inzicht in de percepties van 

andere participanten? 

In de hectiek van de dag werd door een der participanten van het netwerk primair gekozen 

voor de getallen, aldus een der respondenten. Dit was de meer financieel-economische 
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politiek van vastgoed bedrijven. Daarnaast bestond er een humanitaire insteek. Beide lijnen 

waren bij de overige participanten bekend (code 2b1, 6xb, 6xa). Voor de meeste gemeenten 

was de opvang van asielzoekers nieuw, voor het COA was dit min of meer "business as 

usual". Spanningen ontstonden op het moment dat gemeenten voorstellen deden die niet 

strookten met de oorspronkelijk geformuleerde uitgangspunten, de regels, vanuit het COA.  

 
Deelvraag 2c. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten het vermogen om de heersende 

waarden en normen en de percepties van andere participanten binnen het netwerk te 

veranderen? 

In de loop van de tijd kwam de mens achter de getallen meer in beeld. De waarden en 

normen, onder meer ten aanzien van humaniteit en solidariteit, bleven gedurende het proces 

overeind maar de percepties veranderden met de ontwikkelingen mee (code 2c1, 7xb, 6xa). 

Er lag een wens voor een planmatiger aanpak. De tijd daarvoor was evenwel niet 

beschikbaar. Toen de situatie veranderde door de lagere instroom van asielzoekers kwamen 

de tegenstellingen meer aan bod. Door deze steeds bespreekbaar te maken werd 

oplossingsgericht gewerkt. De verhoudingen werden beter volgens een respondent omdat 

de participanten zij aan zij hebben gestaan voor deze opgave (code 2c3, 7xb, 6xa). 

 

Deelvraag 2d. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

Alle respondenten geven aan dat het een fijn netwerk is om zaken mee te delen. De focus 

ligt niet op het benadrukken van de verschillen maar op het zoeken naar de verbinding 

tussen de participanten. Wrijving zorgt immers voor glans. Oftewel, zonder mantra zijn er 

geen gedeelde normen en waarden. Het vertrouwen en het respect is gegroeid. De 

handelwijze, waarbij is gekozen voor subregio's, heeft het vermogen van het netwerk om 

doelen te bereiken vergroot. Iedereen stond aan de lat en iedereen is ook aangesproken op 

de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden (code 2d1, 7xb, 6xa). 

 

Kan de propositie worden aangenomen of verworpen? 

Alle participanten gaven aan dat er voldoende inzicht bestond in de regels en de heersende 

waarden en normen, hetzij vanaf de start van het proces, hetzij gaandeweg ontwikkeld. De 

normen en waarden, alhoewel divers geformuleerd, werden in grote mate gedeeld. Ook het 

inzicht in de percepties van de participanten was aanwezig. Gaandeweg het proces werden 

deze bijgesteld. De positieve grondhouding van de “key participants” was daarbij essentieel. 

Alle respondenten, bestuurlijk en ambtelijk, gaven aan dat het vermogen om de context van 

het netwerk te creëren door de wijze van werken is vergroot. 

Gelet daarop kan de propositie worden aangenomen. 

 
Propositie 3. 

Het tonen van leiderschap en het formuleren van een gedeelde visie dragen bij aan het 

vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 
Deelvraag 3a. In hoeverre beschikken de netwerkparticipanten over de vereiste 

leiderschapskwaliteiten? 

Respondenten gaven aan dat leiderschapskwaliteiten met name bij provincie en gemeenten 

van belang zijn (code 3a2, 6xb, 5xa, waarbij twee respondenten aangaven dergelijke 
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kwaliteiten bij bepaalde personen te hebben gemist). Het COA was immers de vragende 

partij en had de acceptatie zich te voegen in het proces. Voor leiders is het van groot belang 

om boven de partijen te blijven staan. Onafhankelijkheid is immers een kernvereiste. Door 

nadrukkelijk als Rijksheer op te treden markeerde de commissaris van de Koning zijn 

positie. Het fenomeen Rijksheer is overigens niet voor iedereen vanaf het begin duidelijk 

geweest. Dat zal, interpretatief, te maken kunnen hebben met het gegeven dat het in 

Nederland een bestuurlijk zeldzaam fenomeen is. Van de respondenten gaven een 

bestuurder en een ambtenaar aan bij enkelen leiderschap te hebben gemist, overigens bij 

verschillende participanten. Dit speelde zodra gemeenten zich onttrokken aan hun 

verantwoordelijkheid, aldus de respondenten. 

 

Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, passie, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en 

empathie worden genoemd als essentiële leiderschapskwaliteiten (code 3a1, 7xb, 6xa). Ook 

moreel gezag en een dikke huid zijn genoemd. Het gaat er om het algemeen belang voor 

ogen te houden. Een leider moet zijn eigen doelstelling helder hebben, een goed plan 

hebben, weten wat de opgave is, waar de eigen organisatie goed in is en er begrip voor 

hebben dat het bij anderen anders is. Partners dienen gerespecteerd te worden. Daarbij 

dienen alle belangen goed in het oog te worden gehouden. Een mooie uitspraak, gedaan 

tijdens een van de interviews, is dat de functie groter is dan de persoon zelf. 

 

Deelvraag 3b. In hoeverre zijn een heldere visie en missie vastgesteld door het netwerk? 

Er was volgens de meeste respondenten in het begin geen andere visie dan sec het getal. 

Wel lag er een opdracht van de bewindspersoon richting de commissarissen van de Koning 

in de functie van Rijksheer. Met de Brabantse aanpak is een heldere visie ontstaan (code 

3b1, 7xb, 6xa). Kernbegrippen daarbij waren humane opvang, evenredige verdeling, 

saamhorigheid en eigenschaligheid (code 3b3, 7xb, 6xa). Die visie is na de startbijeenkomst 

in een beperkte tijd uitgerold (code 3b2, 7xb, 6xa). Al snel werd ingestoken op investeren in 

draagvlak en werken aan integratie. Teneinde de asielzoekers een toekomst te kunnen 

bieden moest dat georganiseerd zijn alvorens de toestroom op gang zou komen. In 

sommige subregio's werden om die reden ook wethouders volkshuisvesting en wethouders 

welzijn betrokken bij de planvorming. Op het moment dat de instroom werd ingeperkt diende 

de visie te worden bijgesteld. Dat heeft enige maanden geduurd. Dat zou sneller moeten 

kunnen, aldus een respondent. De geformuleerde visie, soms met een verdieping per 

subregio, gaf voor de participanten voldoende richting bij de verdere planvorming (code 3b4, 

7xb, 6xa). Menig respondent merkte op het eigenlijk jammer te hebben gevonden dat het 

proces op enig moment is gestopt. Dat voelde als het deelnemen aan een training zonder 

dat de wedstrijd gespeeld mocht worden.  

 

Deelvraag 3c. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

Het was de eerste keer dat dit proces zo werd gevoerd. Er werd een structuur bedacht om 

een en ander uit te werken. Door het gegeven dat dit nog nooit eerder was gepresteerd en 

dat de structuur kennelijk heeft gewerkt formuleert een der respondenten de conclusie dat 

het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te bereiken is vergroot. Een ander 

meldde dat als je als doelstelling formuleert om in korte tijd plannen van aanpak in te dienen 

die leiden tot voldoende reële opties voor de opvang van de instroom die werd verwacht dan 
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is het doel bereikt. Door de leiderschapskwaliteiten konden de participanten zich blijven 

focussen op het resultaat. Een ieder nam vanuit zijn verantwoordelijkheid de leiderschapsrol 

ook waar, niet alleen in het netwerk maar ook in het eigen systeem (code 3c1, 7xb, 6xa). 

 

Kan de propositie worden aangenomen of verworpen? 

Leiderschapskwaliteiten zijn volgens alle bestuurlijke en ambtelijke respondenten aanwezig. 

Vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid speelde dit met name bij provincie en 

gemeenten. Het COA was immers een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. 

In het begin was volgens de meeste respondenten de visie beperkt tot het getal. Later vond 

een verdieping plaats. Uiteindelijk heeft dit voldoende gewerkt als leidraad voor alle 

betrokkenen. Gelet op deze constateringen kan de propositie worden aangenomen. Het feit 

dat twee respondenten aangaven leiderschapskwaliteiten gemist te hebben bij enkelen doet 

niets af aan deze conclusie aangezien de doelstelling wat betreft voldoende plannen voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders uiteindelijk gehaald is.  

 

Propositie 4. 

Ethisch verantwoorde besluitvorming draagt bij aan het vermogen van een netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken. 

 
Deelvraag 4a. In hoeverre vindt besluitvorming binnen het netwerk op een integere en 

zuivere manier plaats? 

Bij alle participanten waren het oplossen van het maatschappelijke probleem en het 

voorkomen dat mensen op straat moesten slapen de grootste belangen (code 4a1, 7xb, 

6xa). Een ethisch ingestoken discussie derhalve met het oog op menselijkheid en 

barmhartigheid. Het COA kende ook een organisatiebelang. Het belang van de Rijksheer 

was het uitvoering geven aan de opdracht. De provincie wilde daarnaast niet als slechtste 

jongetje van de klas te boek komen te staan, aldus een respondent. De gemeenten wensten 

op een maatschappelijk verantwoorde manier de doelstellingen te realiseren. 

Naar de mening van bijna alle respondenten is bij de besluitvorming (uiteindelijk) met de 

belangen van alle participanten rekening gehouden (code 4a2, 6xb, 6xa). Een respondent 

gaf aan dat soms een voorbehoud moest worden gemaakt. Een respondent gaf daarbij aan 

dat dit niet per definitie impliceerde dat er dan ook voldoende gewicht aan kon worden 

toegekend. Volgens enkele ambtelijke respondenten overigens totdat bleek dat het 

benodigde aantal opvangplekken drastisch naar beneden bijgesteld diende te worden. Het 

werken in subregio's, een gouden vondst volgens sommige respondenten, droeg daar zeker 

aan bij. Deze methode zou vaker toegepast moeten worden bij dergelijke maatschappelijke 

vraagstukken, aldus een respondent. Besluitvorming heeft op ethische wijze 

plaatsgevonden. Alle respondenten zijn betrokken bij de besluitvorming (code 4a3, 7xb, 

6xa). 

Besluitvorming is openbaar geweest voor zover dat in de diverse stadia kon (code 4a4, 7xb, 

5xa, waarbij een respondent aangaf dat het allemaal transparanter had gemogen). Dat 

maakte dat het voor de bevolking, zeker in het begin, geen helder proces was. Het betrof 

ook moeilijk materiaal met een grote publicitaire en politieke gevoeligheid. Als er vanaf het 

begin volledige openheid was geweest dan had dat volgens meerdere respondenten zeker 

geleid tot lastige discussies waarbij de zaak in het gezicht had kunnen ontploffen. Geen der 

respondenten gaf overigens aan dat het adagium dat de overheid altijd transparant dient te 
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zijn door de gekozen handelwijze is geschonden (code 4a5, 0xb, 0xa). Moet een overheid 

altijd transparant zijn als men nog in een denkfase zit over een buitengewoon gevoelig 

onderwerp met een grote impact? Overigens blijkt uit de interviews dat er van ambtelijke 

zijde meer een neiging is om transparanter te zijn dan bij bestuurders, al hebben zij begrip 

voor de bestuurlijke en politieke impact waardoor voorzichtig moest worden geopereerd. 

 

Deelvraag 4b. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

Terugkijkend geven respondenten aan dat de gekozen wijze van werken zeker heeft 

bijgedragen aan het vermogen van het netwerk om gestelde doelen te bereiken. Nooit heeft 

een partij belangen doorgedrukt. Het netwerk is bedoeld gewest om elkaar beter te laten 

presteren. Dat is vooral een interbestuurlijk proces en minder op de bevolking gericht. Met 

de erkenning van de wederzijdse belangen is het vermogen vergroot. De werkwijze in 

beslotenheid geeft een zekere mate van veiligheid om grondig na te kunnen denken over 

locaties. Achter gesloten deuren kun je iets verkennen en toezeggen. Als alles vanaf het 

begin op straat had gelegen dan zouden meer functionarissen in hun schulp zijn gekropen. 

Het geeft de mogelijkheid alles in te brengen om dan gefundeerd keuzen te maken. 

De opdracht was helder gecommuniceerd. Gemeenten konden zelf het moment kiezen voor 

openbaarheid. De heldere doorvertaling van de opdracht van de Rijksheer naar de 

subregio's maakte het in een aantal gevallen gemakkelijker om tot besluitvorming te komen. 

Sommigen geven aan deze opdracht als prettig te hebben ervaren. Binnen die opdracht 

diende dan het democratische besluitvormingsproces binnen de individuele gemeenten 

plaats te vinden. Interessant is de opmerking van een geïnterviewde bestuurder over 

gemeenten die zijn gedoken, oftewel geen verantwoordelijkheid hebben genomen. De vraag 

die gesteld werd is of dit iets met de relaties tussen gemeenten heeft gedaan en of dit in de 

toekomst bespreekbaar dient te worden gemaakt aan het begin van een traject (code 4b1, 

7xb, 6xa). 

 

Kan de propositie worden aangenomen of verworpen? 

Respondenten gaven aan dat alle participanten hun rol hebben kunnen spelen in het 

netwerk. Ook is het netwerk zelf transparant geweest over de besluitvorming en over de 

belangen die alle partijen hadden. Daarbij werd door allen aangegeven dat het noodzakelijk 

was de plannen in relatieve beslotenheid voor te bereiden tot het moment dat deze 

publiekelijk gemaakt konden worden. De zaak zou anders in het gezicht zijn ontploft 

vanwege de grote gevoeligheid.  

Uit dit onderzoek blijkt dat aan de veronderstellingen van Turrrini et al. (2010) is voldaan. Op 

basis hiervan kan de propositie worden aangenomen. 

 
Propositie 5. 

De omvang en de mate van eerdere pogingen tot samenwerking en participatie van een 

netwerk dragen bij aan het vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 
Deelvraag 5a. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten met onderdelen van het netwerk 

eerder samengewerkt in netwerkverband?  

Enkele gemeentelijke respondenten gaven aan al eerder met het COA samengewerkt te 

hebben vanwege een reeds gerealiseerde locatie in die betreffende gemeente voor een 
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asielzoekerscentrum dan wel een noodopvanglocatie (code 5a1, 4xb, 0xa). De opgedane 

contacten worden in alle gevallen als goed bestempeld (code 5a2, 4xb, 0xa). Van de zijde 

van het COA wordt gemeld dat er nog geen innige relatie met de provincie bestond omdat 

tot voor kort slechts zaken rechtstreeks met gemeenten werden gedaan. Wel heeft de 

provincie een toezichthoudende rol bij de huisvesting van vergunninghouders.  

 

Het gegeven dat diverse participanten nog geen ervaring hadden met het COA maakte dat 

hier aan het begin van het proces in geïnvesteerd is. Snel werd helder dat het COA een 

uitvoeringsorganisatie was en dat de politieke verantwoordelijkheid bij de staatssecretaris 

lag. Er zaten derhalve twee bestuursorganen aan tafel met eigen verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden en verder het COA als uitvoeringsorganisatie. In de loop van het proces is 

meer begrip gekomen voor die status van het COA. Het werken in netwerkverband werd 

door allen als zeer positief ervaren.  

 

Deelvraag 5b. In hoeverre hebben de netwerkparticipanten als totaal eerder samengewerkt 

in dit netwerkverband? 

Het netwerk had in deze samenstelling nog niet eerder samengewerkt (code 5b1, 0xb, 0xa). 

Tussen individuele participanten bestonden wel contacten. Er werd aangegeven dat op 

individuele basis snel tot afspraken gekomen kon worden tussen gemeente en COA. Voor 

het netwerk als totaal heeft de indeling met subregio's versnellend gewerkt.  

 

Alle geïnterviewden geven aan dat door werken in een netwerk de kwetsbaarheid wordt 

verminderd (code 5b2, 5xb, 6xa). De opgave kan groter worden gemaakt, er kan op 

meerdere manieren worden gekeken naar de opdracht en er zijn meer oplossingen mogelijk. 

In een netwerk leer je ook te denken in waar de valkuilen van elkaar liggen, wat je kunt 

delen en waar je elkaar kunt helpen en behoeden. Een ieder heeft immers zijn sterke en 

zwakke kanten. Door werken in netwerken kan tot een bredere manier van kijken worden 

gekomen. Daarbij werd ook aangegeven dat je het eigen domein niet voorop stelt, je 

kwetsbaar opstelt en bereid bent water bij de wijn te doen. Sommigen vonden het zelfs een 

eer in een dergelijk netwerk te hebben mogen functioneren. 

Een der respondenten gaf overigens aan dat het antwoord op deze vraag afhangt van de 

aard van de kwetsbaarheid, terwijl een andere respondent aangaf dat de kwetsbaarheid ook 

kan worden vergroot, namelijk als de beste oplossing voor het gedefinieerde probleem in de 

eigen gemeente blijkt te liggen waardoor die gemeente meer moet doen dan zij anders had 

moeten doen. Omdat de gemeente meegewerkt heeft aan die beste oplossing maakt dat 

haar kwetsbaar.  

 
Er kan volgens de geïnterviewden in een netwerk sneller worden geschakeld, al blijft duiding 

en gebruik van informatie persoonlijk (code 5b3, 7xb, 6xa). Daarom is communicatie in 

netwerkverband cruciaal. Moderne communicatiemiddelen als WhatsApp-groepen hielpen 

daarbij uitstekend. 

De opdracht ging volgens sommige respondenten aanvankelijk moeizaam omdat Nederland 

niet was voorbereid op een dergelijke grote instroom. Het COA was een partij die het jaar 

voor de grote instroom aan het krimpen was en binnen een jaar enorm moest groeien. Dat 

veroorzaakte veel ruis en vroeg veel aandacht. Het intensieve contact maakte dat alle 

participanten elkaar snel leerden kennen. Het feit dat het voor participanten nieuw was om in 
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dit verband samen te werken maakte niets uit. Er lag een probleem en dat moest worden 

opgelost. Dat vereiste schakelvermogen. 

Bijna unaniem gaven de respondenten aan een volgende keer wederom voor een 

subregionale benadering te willen kiezen voor het oplossen van dergelijke maatschappelijke 

problemen (code 5b4, 6xb, 6xa). Daarbij maakt het volgens een respondent niet echt uit of 

de commissaris als zodanig optreedt of als Rijksheer, vanwege het gegeven dat diversen 

niet bekend zijn met het echte onderscheid tussen beide. Het gaat daarnaast om het morele 

gezag dat wordt uitgestraald. Door betrokkene wordt wel onderkend dat het voor de 

commissaris zelf wel een groot onderscheid maakt vanwege de onderscheidene 

verantwoordingsplicht. Een respondent heeft een voorbehoud gemaakt omdat de 

vraagstelling uitgaat van de assumptie dat er iets te kiezen valt. 

 

Deelvraag 5c. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

Volgens de respondenten wordt het vermogen van een netwerkorganisatie om vastgestelde 

doelen te halen vergroot als het gaat om maatschappelijke problemen waarbij schaarste 

verdeeld dient te worden en waar het probleem van collectieve acties en het prisoner's 

dilemma erg groot is. Ook werd opgemerkt dat het Rijksheerschap als troef in de binnenzak 

belangrijk is geweest. Er is geopereerd als een overheid en dat wordt als kracht ervaren. Dat 

kwam met name door het grote gevoel van urgentie. Er heerste een gevoel van samen 

doen. Het was een logisch netwerk maar geen vanzelfsprekend netwerk.  

Een geïnterviewde gaf aan te overwegen of instandhouding van netwerken opweegt tegen 

het organiseren van een netwerk op het moment dat zich een maatschappelijk probleem 

aandient. De ervaring leerde immers dat zo'n netwerk snel georganiseerd kon worden (code 

5c1, 7xb, 6xa).  

 

Kan de propositie worden aangenomen of verworpen? 

Voor de meeste respondenten was dit netwerk de eerste kennismaking met het COA. Voor 

het COA was dit netwerk feitelijk de eerste kennismaking met de provincie en de meeste 

gemeenten. Het gevoel van urgentie maakte dat participanten snel aan de slag gingen en 

elkaar tijdens het proces leerden kennen. Het netwerk wordt door allen gezien als een 

informeel samenwerkingsverband waarin de kwetsbaarheid van allen wordt verminderd en 

waarin sneller geschakeld kan worden. De ervaringen zijn dermate positief geweest dat men 

een volgende keer wederom voor werken in netwerkverband zal kiezen.  

Op basis van deze gegevens kan de propositie niet worden aangenomen. Voor de meeste 

partijen was dit netwerk immers de eerste kennismaking met elkaar. Ook kan de propositie 

niet worden verworpen omdat het netwerk uiteindelijk wel succesvol is gebleken. De 

opdracht is met het aanbieden van de deelplannen per subregio immers volbracht. Het 

gegeven dat men elkaar niet kende is kennelijk niet van doorslaggevende negatieve invloed 

geweest. 
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Propositie 6. 

Een netwerk dat niet onderhevig is aan veranderingen in het systeem draagt bij aan het 

vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 
Deelvraag 6a. In hoeverre zijn er binnen het netwerk veranderingen in het systeem die van 

invloed zijn op het functioneren van het netwerk? 

Alle respondenten hebben aangegeven dat zich geen personele wisselingen hebben 

voorgedaan op "cruciale" functies (code 6a1, 0xb, 0xa). Deze aanscherping is tijdens de 

interviews aangebracht Weliswaar is de voorzitter van het POV vanwege functieverandering 

tussentijds teruggetreden maar dat geschiedde op een moment dat de toestroom van 

vluchtelingen al drastisch aan het afnemen was en daarmee de rol van het POV. 

 

Op de vraag of verandering in personele zin binnen een netwerk disfunctioneel is gaven de 

eerste respondenten van interviews nadrukkelijk een bevestigend antwoord. Daarbij werd 

genoemd dat binnen het netwerk een vertrouwensband was ontstaan. Het zou energie en 

tijd hebben gekost om bij een verandering weer op dezelfde golflengte te komen. Dan mag 

je hopen dat het netwerk zo stevig in elkaar zit dat dergelijke veranderingen soepel kunnen 

worden opgevangen, al zul je altijd een stapje terug doen omdat er eerst geïnvesteerd dient 

te worden in de relatie, aldus deze respondent. Weer een andere respondent gaf aan dat uit 

ervaring bij een ander netwerk is gebleken dat bereikte doelen zijn gerealiseerd met 

compleet andere vertegenwoordigers van participanten dan waarmee oorspronkelijk was 

gestart. Dat heeft duidelijk vertragend gewerkt (code 6a5, 3xb, 5xa voor de score +) 

Enkele respondenten, vier van bestuurlijke en een van ambtelijke zijde, gaven aan dat een 

verandering juist niet disfunctioneel hoeft te zijn. Sterker nog, ze gaven aan dat een 

bepaalde persoon in een bepaalde fase van het proces heel belangrijk kan zijn maar dat in 

een volgende fase andere competenties kunnen worden gevraagd. Dan kan het helpen 

iemand naar voren te schuiven die minder belast is met het verleden. Ook bij veranderingen 

op cruciale functies kan het spelen, afhankelijk van hoe verlammend een netwerk 

functioneert en hoe sterk men in het moeras terecht was gekomen zonder wisseling. Als 

partijen merken dat men elkaar gevangen houdt kan wisseling van personen leiden tot 

nieuwe inzichten, uitgangspunten en invalshoeken die het proces een nieuwe dynamiek 

kunnen geven. Tot slot werd opgemerkt dat een wisseling zeker ook functioneel kan zijn als 

er personen zijn die eigenlijk minder functioneren en zich minder willen committeren aan de 

doelstellingen van een netwerk (code 6a5, 4xb, 1xa voor de score +/-). 

 

Deelvraag 6b. In hoeverre draagt dit bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

Het zou niet zo moeten zijn dat door het vertrek van iemand het vermogen van het netwerk 

afneemt. Mocht dat wel gebeuren dan zegt dat iets over de persoon die dan vertrekt. Een 

stabiel netwerk zonder veranderingen op cruciale functies draagt nadrukkelijk bij aan 

bedoeld vermogen. Geen veranderingen heeft een positief effect. Je kunt dan stappen 

zetten omdat niet zaken opnieuw ter discussie worden gesteld. Je hebt elkaar leren kennen 

en bent bereid een extra stapje te zetten buiten de reguliere uurtjes code 6b1, 7xb, 6xa). 
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Kan de propositie worden aangenomen of verworpen? 
Het netwerk heeft volgens alle respondenten geen veranderingen in personele zin op 

cruciale functies gekend. Dat heeft bijgedragen aan het vermogen om de gestelde doelen te 

bereiken. Op basis daarvan kan de propositie strikt genomen worden aangenomen. 

Kanttekening hierbij is de door enkele respondenten gemaakte opmerking over het 

mogelijkerwijs ook functioneel kunnen zijn van dergelijke veranderingen. Dit speelt als 

degene die vervangen wordt een niet passende invloed heeft op het netwerk als geheel. In 

zo’n geval kan een vervanging juist functioneel zijn. Dat zou weer impliceren dat een 

negatief geformuleerde propositie ook aangenomen zou kunnen worden.  

Om deze redenen kan de geformuleerde propositie noch aangenomen noch verworpen 

worden. 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 

5.1. Conclusies 

De afgelopen jaren stonden in het teken van een grote toestroom van vluchtelingen. Nadat 

de eerste opvang geschiedde door middel van crisisopvang in sporthallen, kazernes en 

dergelijke werd eind 2015 begonnen met een meer duurzame aanpak. In deze thesis is het 

netwerk onderzocht dat zich heeft beziggehouden met de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders. De centrale onderzoeksvraag luidt: "Hoe dragen de 

netwerkdeterminanten (1) Voorkomen instabiliteit en bevorderen stabiliteit, (2) Sturen van 

netwerkprocessen, (3) Samenhang en ondersteuning door de gemeenschap / participatie en 

(4) Stabiliteit van het systeem bij aan de effectiviteit van het netwerk als het gaat om de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders." Conclusies: 

  

Determinant Buffering instability / nurturing stability 

 

Propositie 1. Een netwerk dat in staat is commitment te mobiliseren en te 

creëren draagt bij aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Aangenomen.  

 

Propositie 2. Het vermogen om de context van een netwerk te creëren 

door het beïnvloeden van de regels, de heersende waarden en normen en 

de percepties van de participanten binnen een netwerk draagt bij aan het 

bereiken van vastgestelde doelen. 

 

Aangenomen. 

 

Determinant  Steering network processes 

 

 

Propositie 3. Het tonen van leiderschap en het formuleren van een 

gedeelde visie dragen bij aan het vermogen van een netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken. 

 

Aangenomen. 

 

Propositie 4. Ethisch verantwoorde besluitvorming draagt bij aan het 

vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Aangenomen. 

 

Determinant Cohesion and support from the community / participation 

 

 

Propositie 5. De omvang en de mate van eerdere pogingen tot 

samenwerking en participatie van een netwerk dragen bij aan het 

vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Niet 

aangenomen 

en niet 

verworpen. 

 

Determinant System stability 

 

 

Propositie 6. Een netwerk dat niet onderhevig is aan veranderingen in het 

systeem draagt bij aan het vermogen van een netwerk om de doelen te 

bereiken. 

 

Aangenomen 

met een 

kanttekening. 
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Algemene conclusies 

De determinanten “Buffering instability / nurturing stability” en “Steering network processes” 

dragen volgens het onderzoek bij aan het vermogen van een netwerk om vastgestelde 

doelen te bereiken. Dit is een bevestiging van hetgeen Turrini et al. (2010) hebben gesteld. 

Dat geldt eveneens voor de determinant “System stability”, zij het met een kanttekening. Uit 

het onderzoek is niet gebleken dat de determinant “Cohesion and support from the 

community / participation” bijdraagt aan het vermogen om vastgestelde doelen te bereiken.  

  

5.2. Discussie 

Algemeen 

In het "Integrated framework of network effeciveness" van Turrini et al. (2010) worden 

dertien determinanten en veertig variabelen beschreven in relatie tot netwerkeffectiviteit. 

Zeventien van de veertig variabelen houden direct verband met het bereiken van vooraf 

gestelde doelen. Vijf proposities in deze thesis zijn rechtstreeks gekoppeld aan dergelijke 

variabelen. Eén propositie kent niet een verband met het bereiken van gestelde doelen. 

Daarover bestaat volgens Turrini et al. (2010) en blijkens nader onderzoek in het kader van 

deze thesis geen literatuur. Deze zesde propositie is dan ook gekarakteriseerd als een soort 

bijvangst in dit onderzoek. De proposities zullen alle worden beschouwd. 

  

Beschouwing 

De eerste twee proposities zijn gebaseerd op de determinant "Buffering instability / nurturing 

stability". Dit zijn volgens Turrini et al. (2010) bestuurlijke en leidinggevende acties en 

gedragingen die helpen om een netwerk te laten functioneren. Drie kwaliteiten worden hierbij 

onderscheiden, te weten het vermogen om spanningen tussen participanten in een netwerk 

op te lossen teneinde verbindingen tussen de organisaties van die participanten te 

verstevigen, het veranderen van algemene gebruiken en regels en het overwinnen van 

heersende waarden en normen en de percepties, alsmede het vermogen om commitment te 

ontwikkelen. Agranoff & McGuire (2001) hebben het hierbij over "mobilizing". 

Alle participanten hebben aangegeven dat er, in verschillende intensiteiten, spanningen 

waren binnen het netwerk. Die spanningen waren mede ontstaan doordat er sprake was van 

een maatschappelijk probleem dat niet was voorzien. Betrokkenen hadden evenwel de 

kwaliteiten om deze spanningen op te lossen door commitment te creëren. Over de 

heersende waarden en normen bleek een grote mate van overeenstemming te bestaan. Ook 

bestond er goed inzicht in de regels, hetzij vanaf het begin hetzij ontwikkeld lopende het 

proces. Er bestond grote waardering en begrip voor elkaars handelen en manier van 

denken. Opmerkelijk is dat uit de interviews geen onderscheid kon worden gemaakt tussen 

de bestuurlijke en ambtelijke deelnemers aan het netwerk. Een grote mate van 

overeenstemming derhalve. Daarmee is voldaan aan de condities die door Turrini et 

al. (2010) zijn benoemd. Door hen is een positieve correlatie beschreven tussen de twee 

variabelen "Mobilizing and creating commitment" en "Shaping the operating context of the 

network by influencing its operating rules, its prevailing values and norms, and the 

perceptions of the network participants" en de netwerkeffectiviteit in de zin van de 

netwerkcapaciteit voor het bereiken van vastgestelde doelen. Deze correlatie is met dit 

onderzoek bevestigd. 
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De volgende twee proposities zijn gebaseerd op de determinant "Steering network 

processes". Volgens Turrini et al. (2010) hebben wetenschappers op het gebied van 

netwerkmanagement drie groepen van vaardigheden onderscheiden die cruciaal zijn voor 

een succesvolle sturing van netwerken: het beheersen van besluitvormingsprocessen en -

stijlen, het activeren van actoren en bronnen en de vaardigheid tot het bijstellen van de 

doelen als de omstandigheden daarom vragen. 

  

Het verrichte onderzoek leert dat alle respondenten hebben aangegeven dat de vereiste 

leiderschapskwaliteiten op diverse niveaus en bij diverse functionarissen aanwezig waren 

om de doelstellingen van het netwerk te kunnen behalen. Wel gaven een bestuurder en een 

ambtenaar aan bij enkelen leiderschap te hebben gemist, overigens bij verschillende 

participanten. Dit speelde zodra gemeenten zich onttrokken aan hun verantwoordelijkheid. 

In korte tijd werd een netwerk geformeerd waarbinnen alle participanten hun rol konden 

spelen. Er was begrip voor elkaar. De visie beperkte zich aanvankelijk tot het getal. 

Gaandeweg vond de verdieping plaats. Toen de instroom afnam kon snel geschakeld 

worden. Een bijgesteld doel was een feit. Aangaande de besluitvorming hebben alle 

respondenten verklaard dat er overeenstemming heeft bestaan over het moment waarop de 

besluitvorming openbaar kon worden gemaakt. Tot dat moment werd er, vanwege de grote 

publicitaire en politieke gevoeligheid, achter de schermen gewerkt. 

Ook bij deze twee variabelen kon geen onderscheid worden gemaakt tussen de bestuurders 

en de ambtenaren. Ook hier derhalve een grote mate van overeenstemming. 

Door Turrini et al. (2010) werd een positief verband aangegeven tussen de variabelen 

"Leadership - activating" en "Ethical decision making" en de netwerkeffectiviteit in de zin van 

de netwerkcapaciteit voor het bereiken van vastgestelde doelen. Dit positieve verband is in 

dit onderzoek bevestigd.  

  

De vijfde propositie is gebaseerd op de determinant "Cohesion and support from the 

community / participation". De onderzochte variabele betreft "Extent and measure of 

previous efforts of collaboration / participations". Uit eerder onderzoek van Mitchell & 

Shortell (2000), Hasnain-Wynia et al. (2003) en Zacocs & Edwards (2006) is gebleken dat 

netwerken die een geschiedenis kennen van samenwerken beschikken over een "loop" 

waarbij positieve ervaringen binnen een netwerk het totaal functioneren van een netwerk 

versterkt en verbetert.  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat veel participanten elkaar nog niet kenden. Dat 

betrof vooral de relatie tussen het COA en gemeenten. Slechts enkele gemeenten hadden al 

ervaring opgedaan met het COA. Ook de relatie tussen het COA en de provincie was 

behalve voor het deelterrein vergunninghouders, betrekkelijk nieuw. Als totaal hadden de 

drie participanten nog niet eerder met elkaar samengewerkt. Er bestond dus geen 

geschiedenis in deze. Dat maakt dat de resultaten van het onderzoek niet getoetst kunnen 

worden volgens de theorie van Turrini et al. (2010).  

 

Er speelt evenwel een tweede aspect. Alle elf subregio's hadden hun plannen rond de 

afgesproken datum ingediend. En dat terwijl er geen samenwerkingsgeschiedenis bestond 

tussen de drie participanten gezamenlijk. Kennelijk heeft het ontbreken van een dergelijke 

geschiedenis aan het tot stand komen van die plannen niet in de weg gestaan. Een 

geschiedenis van samenwerking zoals hiervoor benoemd is kennelijk niet cruciaal voor het 
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behalen van doelstellingen. Zonder nader wetenschappelijk onderzoek kan hier evenwel 

geen nadere uitspraak over worden gedaan. Ook waren het nadrukkelijk nog plannen op 

papier. Weliswaar had er een toets plaatsgevonden door het COA maar de benoemde 

locaties waren nog niet openbaar gemaakt.  

De lagere instroom van vluchtelingen heeft er toe geleid dat de plannen in de ijskast zijn 

gezet. De test in de praktijk heeft dan ook (nog) niet plaatsgevonden. Niet met 

wetenschappelijke zekerheid kan dan ook gesteld worden dat de ingediende plannen als 

succesvol kunnen worden aangemerkt. Ook om die reden kan geen uitspraak worden 

gedaan over de propositie.  

Samenvattend kan een positief verband tussen de variabele "Extent and measure of 

previous efforts of collaboration / participations" en de netwerkeffectiviteit in de zin van de 

netwerkcapaciteit voor het bereiken van vastgestelde doelen op basis van dit onderzoek niet 

worden aangetoond. De propositie kan niet worden aangenomen en niet worden verworpen. 

 

Tot slot wordt ingegaan op de zesde propositie. Deze is gebaseerd op de determinant 

"System stability". In het voorgaande is al aangegeven dat er geen wetenschappelijke 

literatuur bestaat over een mogelijk verband tussen de variabele "No change in the regime 

where the network works" en de netwerkeffectiviteit in de zin van "Network capacity of 

achieving stated goals". Vanuit persoonlijke interesse is desalniettemin onderzoek gedaan 

naar een mogelijk verband.  

Het onderzoek leverde op dat de propositie in de gekozen formulering aangenomen kan 

worden. Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen in het systeem voorgedaan terwijl het 

doel van het netwerk, het maken van plannen voor de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders, is behaald. In hoeverre deze plannen ook daadwerkelijk 

realiseerbaar zouden zijn geweest staat in de sterren geschreven. Door de fors lagere 

instroom van asielzoekers is de uitvoering van de plannen namelijk "on hold" gezet. 

Tijdens de interviews diende zich op enig moment een verrassende wending aan. Enkele 

respondenten, vier bestuurders en een ambtenaar, gaven namelijk aan dat ook een netwerk 

dat wel onderhevig is aan veranderingen zoals bedoeld in deze propositie kan bijdragen aan 

het vermogen van een netwerk om de doelen te bereiken. Dit speelt expliciet indien het 

betreffende netwerk niet functioneert door de niet passende invloed van iemand op het 

netwerk waardoor dit netwerk niet optimaal kan presteren.  

Geconcludeerd moet dan ook worden dat zowel een positief geformuleerde propositie, zoals 

in dit onderzoek, als een negatief geformuleerde propositie aangenomen zou kunnen 

worden. Vanwege de gekozen redactie betekent dit dat de propositie strikt genomen kan 

worden aangenomen met de kanttekening zoals hiervoor geformuleerd. 

 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

De gekozen methode van werken is door de participanten als positief beoordeeld. 

Gedurende het proces hebben zich enige zaken voorgedaan die voor de toekomst relevant 

kunnen zijn. Het is daarom verstandig daar onderzoek naar te doen teneinde er lering uit te 

kunnen trekken. De volgende kunnen worden genoemd. 

1. Gemeenten zijn in veel netwerken met elkaar verbonden. In enkele interviews is 

opgetekend dat een aantal gemeenten heeft gedoken in die zin dat de uitwerking van de 

opdracht om asielzoekers op te vangen en vergunninghouders te huisvesten aan andere 
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gemeenten is overgelaten. Het vereist nader, prospectief, onderzoek om te kunnen 

beoordelen in hoeverre hier in relationele zin consequenties aan zijn verbonden.  

2. In het netwerk is er voor gekozen om te werken met een indeling in subregio's, elf stuks 

in totaal. Velen gaven aan dat deze methode van werken goed is bevallen, niet alleen in 

inhoudelijke en procedurele zin maar ook in relationele zin. Hierbij past wel de opmerking 

dat de gekozen indeling niet altijd als even logisch werd ervaren. Overwogen kan worden 

om een volgende keer wederom te kiezen voor deze methode van werken en afstemmen. 

 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Effectiviteit van overheidsnetwerken staat nog in de kinderschoenen. Dat maakt dat 

wetenschappers de komende jaren nog vele uitdagingen dienen aan te gaan om dit 

beleidsveld aan een breder onderzoek te onderwerpen. Ook uit het voorliggende onderzoek 

komen enige zaken naar voren die onderwerp van nader onderzoek kunnen en dienen te 

zijn teneinde een meer volledig beeld te kunnen schetsen over netwerkeffectiviteit. Deze 

kunnen als volgt worden benoemd. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

1. In de provincie Noord-Brabant is voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders gekozen voor de zogeheten Brabantse aanpak. Deze aanpak is door 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook aanbevolen voor de 

andere provincies. Bekend is evenwel dat iedere provincie een eigen, bij die provincie 

passende, methode heeft gebruikt. Het gaat derhalve om een beperking wat betreft de 

"analytical generalization" (Yin, 2014). Vervolgonderzoek onder alle twaalf provincies is 

essentieel alvorens een gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over het verschil in 

netwerkeffectiviteit.  

2. Van de veertig door Turrini et al. (2010) onderscheiden variabelen hebben er zeventien, 

exclusief of in combinatie, betrekking op netwerkeffectiviteit voor zover het betreft het 

bereiken van vastgestelde doelen. Andere vormen van netwerkeffectiviteit zijn niet nader 

onderzocht. Teneinde een volledig beeld te kunnen schetsen van netwerkeffectiviteit is 

vervolgonderzoek met andere variabelen noodzakelijk. 

 

Resultaten van het onderzoek 

1. Onderwerp van het onderzoek was het netwerk waarin het COA, de provincie Noord-

Brabant en de Brabantse gemeenten participeren. Dat netwerk heeft in korte tijd de 

gevraagde producten opgeleverd, ook al kenden niet alle participanten elkaar bij de 

formering van het netwerk. Interessant is te onderzoeken of een dergelijk netwerk, 

waarbij in plaats van het COA een andere participant aanschuift voor het oplossen van 

een maatschappelijk probleem, eenzelfde netwerkeffectiviteit aan de dag legt. 

2. Tijdens het onderzoek werd aangegeven dat de kwetsbaarheid door het samenwerken in 

een netwerk weliswaar wordt verkleind maar dat dit ook kan worden vergroot, namelijk 

als de beste oplossing voor het gedefinieerde probleem in de eigen gemeente blijkt te 

liggen waardoor die gemeente meer moet doen dan zij anders had moeten doen. Het 

vereist nader onderzoek in hoeverre het algemeen maatschappelijke belang opweegt 

tegen dit individueel gemeentelijke belang. 
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Bijlage 1: Determinants of network effectiveness (Turrini et al., 2010). 
 

Determinant Variable Relationship Type of performance 

1. Resource munificence 1. Existence of local financial resources Some effects/positive Client level effectiveness 

  2. Existence of local financial resources Positive Community level effectiveness 

  3. Existence of local financial resources 

(lack) 

Negative Community level effectiveness 

  4. Existence of local financial resources Positive Network level performance (capacity of 

achieving stated goals) 

  5. Technical assistance systems Positive Network level performance (sustainability 

and viability) 

2. Cohesion and support 

from the community/ 

participation 

6.  Extent and measure of previous efforts 

of collaboration/participation 

Positive Community level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals) 

  7. Extent of geographic and cultural 

diversity 

Positive Community level effectiveness 

3. System stability 8. No change in the regime where the 

network works 

Positive Client level effectiveness 

  9. Provision of electronic client service 

systems 

Mildly positive Client level effectiveness 

  10. Adjusting administrative systems Positive Community level effectiveness 

Network level performance (innovation and 

change) 

4. Traditional managerial 

work 

11. Establishing consequences to 

motivate staff performances 

Positive Community level effectiveness 

Network level performance (innovation and 

change) 

  12. Management capacity (different from 

managerial networking) 

Positive Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals) 

  13. Appropriateness of service delivered Positive Network level performance (sustainability 

and viability) 

  14. Time spent in interaction among 

network constituencies 

Positive Client level effectiveness 
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5. Generic networking 15. Behavioral networking activity (time 

spent in interaction among network 

constituencies) 

Positive Network level performance (innovation and 

change) 

 

  16. Ability to solve tensions - Finding a way 

to blend various participants to fulfil 

the strategic purpose of the network 

Positive Community level effectiveness 

Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability, innovations and change) 

6. Buffering instability / 

nurturing stability 

17. Mobilizing and creating commitment Positive Community level effectiveness 

Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability, innovations and change) 

  18. Shaping the operating context of the 

network by influencing its operating 

rules, its prevailing values and norms, 

and the perceptions of the network 

participants 

Positive Community level effectiveness 

Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability, innovation and change) 

7. Steering network 

processes 

19. Leadership – activating Positive Community level effectiveness 

Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability, innovations and change) 

  20. Ethical decision making Positive Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability) 

  21. Centralization of external control Positive Client level effectiveness 

  22. Stakeholders influence on managers 

network activity 

Positive Community level effectiveness 
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8. External control 23. State regulatory agency control Some effects Network level performance (capacity of 

achieving stated goals) 

  24. Existence of a central coordinating 

agency 

Positive Client level effectiveness 

9. Integration mechanisms 

and tools 

25. Information and communication 

systems 

Mildly positive Client level effectiveness 

Network level performance (sustainability 

and viability capacity of achieving stated 

objectives) 

  26. Joint staff activities (marketing, 

funding, planning) 

Mildly positive Client level effectiveness 

  27. Coordination at the service level 

(seamless continuum of care) 

Positive Client level effectiveness 

Community level effectiveness 

  28. Existence of a steering committee Positive Community level effectiveness 

  29. Joint staff activities (marketing, 

funding, planning) 

Positive Network level performance (capacity of 

achieving stated goals) 

  30. Partnership synergy (combination of 

perspectives, knowledge and skills) 

Positive Network level performance (capacity of 

achieving stated goals) 

10. Size 31. Cap to growth by selecting participants 

that are new 

Positive Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability) 

  32. Breath and heterogeneity of 

membership 

Some effects/positive Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability) 

11. Formalization 33. Formalized rules, meeting 

organization, written agenda and 

decision-making procedures 

Some effects/positive Client level effectiveness 
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12. Accountability 34. Use explicit ongoing outcome 

measurement 

Positive Community level effectiveness 

Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability, innovation and change) 

  35. Incorporate diverse community voices 

in partnerships 

Positive Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability) 

  36. Management personnel stability, 

tenure of network management 

Positive Client level effectiveness 

  37. Life-time spent in network Positive Client level effectiveness 

13. Network inner stability 38. Trust, reciprocity, norms of 

cooperation 

Positive Community level effectiveness 

Client level effectiveness 

Network level performance (capacity of 

achieving stated goals, sustainability and 

viability) 

  39. Competitiveness among staff Negative Community level effectiveness 

  40. Presence of institutional, resource 

and structural links 

Positive Network level performance (innovation and 

change) 
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Bijlage 2: Vragenlijst case study (van operationele vragen naar interviewvragen). 

 

Determinant: Buffering instability / nurturing stability 

 

 

Propositie 1 Een netwerk dat in staat is commitment te mobiliseren en te creëren draagt bij aan het 

vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Literatuurbasis 

 1a. In hoeverre hebben de 

netwerkparticipanten het 

vermogen om 

commitment binnen het 

netwerk te mobiliseren en 

te creëren? 

 

1a1. 

 

1a2. 

1a3. 

1a4. 

 

1a5. 

 

1a6. 

 

1a7. 

Hebben zich tussen de participanten in het netwerk 

spanningen voorgedaan? 

Kunt u daar voorbeelden van noemen? 

Hoe werden deze spanningen opgelost? 

Nam een van de participanten het voortouw bij het 

oplossen van deze spanningen? 

Vindt u dat deze spanningen op een goede manier 

werden opgelost? 

Is door dit handelen het vertrouwen tussen de 

participanten gegroeid? 

Kunt u dat toelichten? 

 

Conrad et al. (2003, pp. 95S-129S) 

Mandell & Keast (2006, pp. 1-25) 

McGuire (2002, pp. 599-609) 

Mitchell & Shortell (2000, pp. 241-

289) 

Zacocs & Edwards (2006, pp. 351-

361) 

 1b. In hoeverre draagt dit bij 

aan het vermogen van het 

netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

 

1b1. 

 

 

1b2. 

Is hierdoor het vermogen van het netwerk dat zorgt 

voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders vergroot? 

Kunt u dat toelichten? 

 

N.v.t. 
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Indicatoren 1a1. 

 

1a3. 

1a4. 

 

 

1a5. 

 

1a6. 

 

1b1. 

De mate waarin zich spanningen hebben 

voorgedaan tussen de participanten in het netwerk. 

De mate waarin deze spanningen werden opgelost. 

De mate waarin een van de participanten het 

voortouw nam bij het oplossen van deze 

spanningen. 

De mate waarin de spanningen op een goede 

manier werden opgelost. 

De mate waarin het vertrouwen tussen de 

participanten is gegroeid. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

Conrad et al. (2003, pp. 95S-129S) 

Mandell & Keast (2006, pp. 1-25) 

McGuire (2002, pp. 599-609) 

Mitchell & Shortell (2000, pp. 241-

289) 

Zacocs & Edwards (2006, pp. 351-

361) 
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Determinant: Buffering instability / nurturing stability 

 

 

Propositie 2 Het vermogen om de context van een netwerk te creëren door het beïnvloeden van de regels, 

de heersende waarden en normen en de percepties van de participanten binnen een netwerk 

draagt bij aan het bereiken van vastgestelde doelen. 

 

Literatuurbasis 

 2a. In hoeverre hebben de 

netwerkparticipanten 

inzicht in de regels en de 

heersende waarden en 

normen binnen het 

netwerk? 

 

2a1. 

 

2a2. 

2a3. 

 

2a4. 

 

2a5. 

Heeft u inzicht in de regels en de heersende 

waarden en normen binnen het netwerk? 

Kunt u deze benoemen? 

Welke waarden en normen zijn voor u essentieel 

binnen dit netwerk? 

Beschikken de andere participanten naar uw 

mening eveneens over een dergelijk inzicht? 

Kunt u voorbeelden noemen van situaties waaruit 

blijkt dat dit niet het geval is geweest? 

 

Kickert et al. (1997) 

Koppenjan & Klijn (2004) 

Mandell & Keast (2006, pp. 1-25) 

O”Toole (1997, pp. 45-52) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Weiner et al. (1998, pp. 39-55) 

Weiss et al. (2002, 683-698) 

 

 2b. In hoeverre hebben de 

netwerkparticipanten 

inzicht in de percepties 

van andere participanten? 

 

2b1. 

 

2b2. 

Heeft u inzicht in de percepties van andere 

participanten in het netwerk? 

Kunt u voorbeelden noemen van situaties waaruit 

blijkt dat dit niet het geval is geweest? 

 

Kickert et al. (1997) 

Koppenjan & Klijn (2004) 

Mandell & Keast (2006, pp. 1-25) 

O”Toole (1997, pp. 45-52) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Weiner et al. (1998, pp. 39-55) 

Weiss et al. (2002, 683-698) 

 

 2c. In hoeverre hebben de 

netwerkparticipanten het 

vermogen om de 

heersende waarden en 

normen en de percepties 

van andere participanten 

binnen het netwerk te 

veranderen? 

 

2c1. 

 

 

 

2c2. 

2c3. 

Hebben netwerkparticipanten het vermogen om de 

heersende waarden en normen en de percepties 

van andere participanten binnen het netwerk te 

veranderen aangewend? 

Kunt u beschrijven hoe de participanten dat deden? 

Vindt u dat dit op een goede en verantwoorde 

manier is gebeurd? 

 

Kickert et al. (1997) 

Koppenjan & Klijn (2004) 

Mandell & Keast (2006, pp. 1-25) 

O”Toole (1997, pp. 45-52) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Weiner et al. (1998, pp. 39-55) 

Weiss et al. (2002, 683-698) 
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 2d. In hoeverre draagt dit bij 

aan het vermogen van het 

netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

 

2d1. 

 

 

2d2. 

Is hierdoor het vermogen van het netwerk dat zorgt 

voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders vergroot? 

Kunt u dat toelichten? 

 

N.v.t. 

Indicatoren 2a1. 

 

2a4. 

 

 

2b1. 

 

2c1. 

 

 

 

2c3. 

 

2d1. 

De mate waarin er inzicht bestaat in de regels en 

heersende waarden en normen binnen het netwerk. 

De mate waarin volgens de geïnterviewden de 

andere participanten eveneens over een dergelijk 

inzicht beschikken. 

De mate waarin inzicht bestaat in de percepties van 

andere participanten in het netwerk. 

De mate waarin netwerkparticipanten het vermogen 

om de heersende waarden en normen en de 

percepties van andere participanten binnen het 

netwerk te veranderen hebben aangewend. 

De mate waarin dit vermogen op een goede en 

verantwoorde manier is aangewend. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

Kickert et al. (1997) 

Koppenjan & Klijn (2004) 

Mandell & Keast (2006, pp. 1-25) 

O”Toole (1997, pp. 45-52) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Weiner et al. (1998, pp. 39-55) 

Weiss et al. (2002, 683-698) 
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Determinant: Steering network processes 

 

 

Propositie 3 Het tonen van leiderschap en het formuleren van een gedeelde visie dragen bij aan het 

vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Literatuurbasis 

 3a. In hoeverre beschikken 

de netwerkparticipanten 

over de vereiste 

leiderschapskwaliteiten? 

 

3a1. 

 

 

3a2. 

 

3a3. 

 

 

3a4. 

Kunt u voor dit netwerk benoemen over welke 

leiderschapskwaliteiten netwerkparticipanten 

dienen te beschikken? 

Hebben de netwerkparticipanten de kwaliteiten die 

in deze van hen worden gevraagd? 

Valt hierbij een onderscheid te maken tussen de 

drie groepen participanten (provincie, gemeenten, 

COA)? 

Kunt u dat toelichten? 

 

Conrad et al. (2003, pp. 95S-129S) 

Fawcett et al. (2000, pp. 174-179) 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

Klijn (1996, pp. 90-119) 

Lasker et al. (2001, pp. 179-205) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Shortell et al. (2002, pp. 49-91) 

Weiss et al. (2002, pp. 683-698) 

 

 3b. In hoeverre zijn een 

heldere visie en missie 

vastgesteld door het 

netwerk? 

 

3b1. 

 

3b2. 

3b3. 

3b4. 

 

3b5. 

Is voor de doelstelling van het netwerk als geheel 

een heldere visie vastgesteld? 

Wordt deze visie door alle participanten gedeeld? 

Kunt u de hoofdlijnen van deze visie benoemen? 

Geeft deze visie voldoende richting voor de 

uitvoerenden? 

Kunt u dat toelichten? 

 

Conrad et al. (2003, pp. 95S-129S) 

Fawcett et al. (2000, pp. 174-179) 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

Klijn (1996, pp. 90-119) 

Lasker et al. (2001, pp. 179-205) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Shortell et al. (2002, pp. 49-91) 

Weiss et al. (2002, pp. 683-698) 

 

 3c. In hoeverre draagt dit bij 

aan het vermogen van het 

netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

 

3c1. 

 

 

3c2. 

Is hierdoor het vermogen van het netwerk dat zorgt 

voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders vergroot? 

Kunt u dat toelichten? 

 

N.v.t. 
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Indicatoren 3a1. 

 

3a2. 

 

3b1. 

 

3b2. 

 

3b3. 

 

3b4. 

 

3c1. 

De mate waarin leiderschapskwaliteiten van 

netwerkparticipanten worden benoemd. 

De mate waarin de netwerkparticipanten de 

kwaliteiten hebben die worden gevraagd. 

De mate waarin voor het netwerk een heldere visie 

is vastgesteld. 

De mate waarin deze visie door alle participanten 

wordt gedeeld. 

De mate waarin de hoofdlijnen van deze visie 

worden benoemd. 

De mate waarin de visie richting geeft voor de 

uitvoerenden. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

Conrad et al. (2003, pp. 95S-129S) 

Fawcett et al. (2000, pp. 174-179) 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

Klijn (1996, pp. 90-119) 

Lasker et al. (2001, pp. 179-205) 

Page (2003, pp. 311-339) 

Shortell et al. (2002, pp. 49-91) 

Weiss et al. (2002, pp. 683-698) 
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Determinant: Steering network processes 

 

 

Propositie 4 Ethisch verantwoorde besluitvorming draagt bij aan het vermogen van een netwerk om de 

gestelde doelen te bereiken. 

 

Literatuurbasis 

 4a. In hoeverre vindt 

besluitvorming binnen het 

netwerk op een integere 

en zuivere manier plaats? 

 

4a1. 

 

4a2. 

 

 

4a3. 

 

4a4. 

 

4a5. 

 

 

4a6. 

Kunt u aangeven welke belangen er spelen binnen 

dit netwerk? 

In hoeverre wordt bij de besluitvorming binnen het 

netwerk rekening gehouden met de belangen van 

alle participanten? 

Worden alle participanten bij de besluitvorming 

betrokken? 

Is het netwerk als geheel transparant geweest over 

de besluitvorming? 

Past besluitvorming in dit netwerk bij het adagium 

dat de overheid te allen tijde open en transparant 

dient te besluiten en communiceren? 

Kunt u dat toelichten? 

 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

 

 4b. In hoeverre draagt dit bij 

aan het vermogen van het 

netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

 

4b1. 

 

 

4b2. 

Is hierdoor het vermogen van het netwerk dat zorgt 

voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders vergroot? 

Kunt u dat toelichten? 

 

N.v.t. 
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Indicatoren 4a1. 

 

4a2. 

 

 

4a3. 

 

4a4. 

 

4a5. 

 

 

 

4b1. 

 

De mate waarin belangen die spelen binnen het 

netwerk kunnen worden benoemd. 

De mate waarin bij de besluitvorming binnen het 

netwerk rekening wordt gehouden met de belangen 

van alle participanten. 

De mate waarin alle participanten bij de 

besluitvorming worden betrokken. 

De mate waarin het netwerk transparant is geweest 

over de besluitvorming. 

De mate waarin het adagium dat de overheid te 

allen tijde open en transparant dient te besluiten en 

te communiceren past bij de besluitvorming in dit 

netwerk. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 
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Determinant: Cohesion and support from the community / participation 

 

 

Propositie 5 De omvang en de mate van eerdere pogingen tot samenwerking en participatie van een 

netwerk dragen bij aan het vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Literatuurbasis 

 5a. In hoeverre hebben de 

netwerkparticipanten met 

onderdelen van het 

netwerk eerder 

samengewerkt in 

netwerkverband? 

 

5a1. 

 

5a2. 

5a3. 

Heeft u eerder met aan dit netwerk deelnemende 

participanten samengewerkt? 

Hoe zijn uw ervaringen daarmee geweest? 

Kunt u dat toelichten? 

 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

Mitchell & Shortell (2000, pp. 241-

289) 

Sofaer et al. (2003, pp. 17S-39S) 

Zacocs & Edwards (2006, pp. 351-

361) 

 5b. In hoeverre hebben de 

netwerkparticipanten als 

totaal eerder 

samengewerkt in dit 

netwerkverband? 

 

5b1. 

 

5b2. 

 

 

5b3. 

 

 

 

5b4. 

Heeft u eerder met alle participanten als totaal 

samengewerkt in een netwerkverband? 

Draagt het samenwerken in een netwerk bij aan 

vermindering van de kwetsbaarheid van de 

afzonderlijke participanten? 

Draagt het samenwerken in een netwerk bij aan het 

sneller kunnen schakelen bij ontwikkelingen ten 

aanzien van de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders? 

Zou een volgende keer wederom voor de 

netwerksamenwerking gekozen moeten worden 

voor het oplossen van maatschappelijke problemen 

als de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders? 

 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

Mitchell & Shortell (2000, pp. 241-

289) 

Sofaer et al. (2003, pp. 17S-39S) 

Zacocs & Edwards (2006, pp. 351-

361) 

 5c. In hoeverre draagt dit bij 

aan het vermogen van het 

netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

 

5c1. 

 

 

5c2. 

Is hierdoor het vermogen van het netwerk dat zorgt 

voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders vergroot? 

Kunt u dat toelichten? 

 

N.v.t. 

  



58 
 

Indicatoren 5a1. 

 

5a2. 

 

5b1. 

 

5b2. 

 

 

5b3. 

 

 

 

 

5b4. 

 

 

 

 

5c1. 

De mate waarin eerder met aan dit netwerk 

deelnemende participanten is samengewerkt. 

De mate waarin deze ervaringen positief of negatief 

zijn geweest. 

De mate waarin eerder met alle participanten als 

totaal is samengewerkt in een netwerkverband. 

De mate waarin het samenwerken in een netwerk 

bijdraagt aan het verminderen van de 

kwetsbaarheid van de afzonderlijke participanten. 

De mate waarin het samenwerken in een netwerk 

bijdraagt aan het sneller kunnen schakelen bij 

ontwikkelingen ten aanzien van de opvang van 

asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders. 

De mate waarin een volgende keer wederom voor 

de netwerksamenwerking gekozen zou moeten 

worden voor het oplossen van maatschappelijke 

problemen als de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

Hasnain-Wynia (2003, pp. 40S-62S) 

Mitchell & Shortell (2000, pp. 241-

289) 

Sofaer et al. (2003, pp. 17S-39S) 

Zacocs & Edwards (2006, pp. 351-

361) 
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Determinant: System stability 

 

 

Propositie 6 Een netwerk dat niet onderhevig is aan veranderingen in het systeem draagt bij aan het 

vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Literatuurbasis 

 6a. In hoeverre zijn er binnen 

het netwerk 

veranderingen in het 

systeem die van invloed 

zijn op het functioneren 

van het netwerk? 

 

6a1. 

 

 

6a2. 

6a3. 

 

6a4. 

6a5. 

 

6a6. 

Hebben zich personele veranderingen voorgedaan 

in het netwerk gedurende het proces van opvang 

asielzoekers en huisvesting vergunninghouders? 

Kunt u deze benoemen? 

In hoeverre hebben dergelijke veranderingen 

invloed gehad op het functioneren van het netwerk? 

Kunt u dat toelichten? 

Vindt u veranderingen in personele zin binnen een 

netwerk disfunctioneel? 

Kunt u dat toelichten? 

 

Volgens Turrini geen 

wetenschappelijke literatuur. 

Verwante literatuur: 

Provan & Milward (1995) 

Provan & Milward (2001) 

Milward & Provan (2003) 

 6b. In hoeverre draagt dit bij 

aan het vermogen van het 

netwerk om de gestelde 

doelen te bereiken? 

 

6b1. 

 

 

6b2. 

Is hierdoor het vermogen van het netwerk dat zorgt 

voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting 

van vergunninghouders vergroot? 

Kunt u dat toelichten? 

 

N.v.t. 

Indicatoren 6a1. 

 

 

 

6a3. 

 

6a5. 

 

6b1. 

De mate waarin zich personele veranderingen 

hebben voorgedaan in het netwerk gedurende het 

proces van opvang asielzoekers en huisvesting 

vergunninghouders. 

De mate waarin dergelijke veranderingen invloed 

hebben gehad op het functioneren van het netwerk. 

De mate waarin veranderingen in personele zin 

binnen een netwerk disfunctioneel zijn. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

Volgens Turrini geen 

wetenschappelijke literatuur. 

Verwante literatuur: 

Provan & Milward (1995) 

Provan & Milward (2001) 

Milward & Provan (2003) 
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Bijlage 3: Indicatorendocument  
 

Indicator 

 

Omschrijving Indicator Onderbouwing beoordeling in analysedocument van de interviewverslagen 

1a1. 

 

 

1a3. 

 

 

 

1a4. 

 

 

 

1a5. 

 

 

 

1a6. 

 

 

 

1b1. 

De mate waarin zich spanningen hebben 

voorgedaan tussen de participanten in het 

netwerk. 

De mate waarin deze spanningen werden 

opgelost. 

 

 

De mate waarin een van de participanten het 

voortouw nam bij het oplossen van deze 

spanningen. 

 

De mate waarin de spanningen op een goede 

manier werden opgelost. 

 

 

De mate waarin het vertrouwen tussen de 

participanten is gegroeid. 

 

 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

1a1. 

 

 

1a3. 

 

 

 

1a4. 

 

 

 

1a5. 

 

 

 

1a6. 

 

 

 

1b1. 

Indien respondent aangeeft dat zich spanningen hebben voorgedaan volgt 

de score +, in het negatieve geval de score -.  

 

Indien respondent aangeeft dat de gesignaleerde spanningen zijn opgelost 

volgt de score +, in het negatieve geval de score -. De score +/- betekent 

dat de spanningen volgens respondent deels wel en deels niet zijn 

opgelost. 

Indien respondent aangeeft dat een van de participanten het voortouw nam 

bij het oplossen van spanningen volgt de score +, in het negatieve geval de 

score -. De score +/- betekent dat geen duidelijk oordeel is gegeven door 

respondent. 

Indien respondent aangeeft dat de spanningen op een goede manier 

werden opgelost volgt de score +, in het negatieve geval de score -. De 

score +/- betekent dat de spanningen volgens de respondent deels op een 

goede manier zijn opgelost en deels niet. 

Indien respondent aangeeft dat het vertrouwen tussen participanten is 

gegroeid volgt de score +, in het negatieve geval de score -. De score +/- 

betekent dat door respondent deels een positief en deels een negatief 

oordeel is gegeven. 

Een score + betekent dat het vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders is vergroot, 

een score - betekent dat dit vermogen niet is vergroot. 
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Indicator 

 

Omschrijving Indicator Onderbouwing beoordeling in analysedocument van de interviewverslagen 

2a1. 

 

 

2a4. 

 

 

2b1. 

 

 

2c1. 

 

 

 

2c3. 

 

 

2d1. 

De mate waarin er inzicht bestaat in de regels en 

heersende waarden en normen binnen het 

netwerk. 

De mate waarin volgens de geïnterviewden de 

andere participanten eveneens over een dergelijk 

inzicht beschikken. 

De mate waarin inzicht bestaat in de percepties 

van andere participanten in het netwerk. 

 

De mate waarin netwerkparticipanten het 

vermogen om de heersende waarden en normen 

en de percepties van andere participanten binnen 

het netwerk te veranderen hebben aangewend. 

De mate waarin dit vermogen op een goede en 

verantwoorde manier is aangewend. 

 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

2a1. 

 

 

2a4. 

 

 

2b1. 

 

 

2c1. 

 

 

 

2c3. 

 

 

2d1. 

Indien respondent aangeeft over dit inzicht te beschikken volgt de score +, 

in het negatieve geval de score -. Als dat inzicht deels wel en deels niet 

bestaat is de score +/- aangegeven. 

Indien respondent aangeeft over dit inzicht te beschikken volgt de score +, 

in het negatieve geval de score -. Als dat inzicht deels wel en deels niet 

bestaat is de score +/- aangegeven. 

Indien respondent aangeeft over dit inzicht te beschikken volgt de score +, 

in het negatieve geval de score -. Als dat inzicht deels wel en deels niet 

bestaat is de score +/- aangegeven. 

Indien respondent aangeeft dat netwerkparticipanten het vermogen om de 

heersende waarden en normen en de percepties van andere participanten 

binnen het netwerk te veranderen hebben aangewend volgt de score +, in 

het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat dit vermogen op een goede en 

verantwoorde manier is aangewend volgt de score +, in het negatieve geval 

de score -.  

Een score + betekent dat het vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders is vergroot, 

een score - betekent dat dit vermogen niet is vergroot. 
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Indicator 

 

Omschrijving Indicator Onderbouwing beoordeling in analysedocument van de interviewverslagen 

3a1. 

 

3a2. 

 

 

 

3b1. 

 

3b2. 

 

3b3. 

 

3b4. 

 

3c1. 

De mate waarin leiderschapskwaliteiten van 

netwerkparticipanten worden benoemd. 

De mate waarin de netwerkparticipanten de 

kwaliteiten hebben die worden gevraagd. 

 

 

De mate waarin voor het netwerk een heldere 

visie is vastgesteld. 

De mate waarin deze visie door alle participanten 

wordt gedeeld. 

De mate waarin de hoofdlijnen van deze visie 

worden benoemd. 

De mate waarin de visie richting geeft voor de 

uitvoerenden. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

3a1. 

 

3a2. 

 

 

 

3b1. 

 

3b2. 

 

3b3. 

 

3b4. 

 

3c1. 

Indien respondent leiderschapskwaliteiten van netwerkparticipanten 

benoemt volgt de score +, in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat de netwerkparticipanten de kwaliteiten 

hebben die worden gevraagd volgt de score +, in het negatieve geval de 

score -. De score +/- betekent dat de netwerkparticipanten volgens 

respondent deels wel en deels niet de kwaliteiten hebben. 

Indien respondent aangeeft dat een heldere visie is vastgesteld volgt de 

score +, in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat deze visie door alle participanten wordt 

gedeeld volgt de score +, in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent de hoofdlijnen van deze visie benoemt volgt de score +, 

in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat de visie richting geeft voor de uitvoerenden 

volgt de score +, in het negatieve geval de score -. 

Een score + betekent dat het vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders is vergroot, 

een score - betekent dat dit vermogen niet is vergroot. 

 

  



63 
 

Indicator 

 

Omschrijving Indicator Onderbouwing beoordeling in analysedocument van de interviewverslagen 

4a1. 

 

4a2. 

 

 

 

4a3. 

 

4a4. 

 

 

 

4a5. 

 

 

 

4b1. 

 

De mate waarin belangen die spelen binnen het 

netwerk kunnen worden benoemd. 

De mate waarin bij de besluitvorming binnen het 

netwerk rekening wordt gehouden met de 

belangen van alle participanten. 

 

De mate waarin alle participanten bij de 

besluitvorming worden betrokken. 

De mate waarin het netwerk transparant is 

geweest over de besluitvorming. 

 

 

De mate waarin het adagium dat de overheid te 

allen tijde open en transparant dient te besluiten 

en te communiceren past bij de besluitvorming in 

dit netwerk. 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

4a1. 

 

4a2. 

 

 

 

4a3. 

 

4a4. 

 

 

 

4a5. 

 

 

 

4b1. 

 

Indien respondent belangen die spelen binnen het netwerk benoemt volgt 

de score +, in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat bij de besluitvorming binnen het netwerk 

rekening wordt gehouden met de belangen van alle participanten volgt de 

score +, in het negatieve geval de score -. De score +/- betekent dat 

daarmee volgens respondent deels wel en deels niet rekening is gehouden. 

Indien respondent aangeeft dat alle participanten bij de besluitvorming 

worden betrokken volgt de score +, in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat het netwerk transparant is geweest over de 

besluitvorming volgt de score +, in het negatieve geval de score -. De score 

+/- betekent dat het netwerk volgens respondent deels wel en deels niet 

transparant is geweest. 

Indien respondent aangeeft dat het adagium dat de overheid te allen tijde 

open en transparant dient te besluiten en te communiceren past bij de 

besluitvorming in dit netwerk volgt de score +, in het negatieve geval de 

score -. 

Een score + betekent dat het vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders is vergroot, 

een score - betekent dat dit vermogen niet is vergroot. 
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Indicator 

 

Omschrijving Indicator Onderbouwing beoordeling in analysedocument van de interviewverslagen 

5a1. 

 

 

 

5a2. 

 

 

 

5b1. 

 

5b2. 

 

 

 

 

5b3. 

 

 

 

 

5b4. 

 

 

 

 

 

5c1. 

De mate waarin eerder met aan dit netwerk 

deelnemende participanten is samengewerkt. 

 

 

De mate waarin deze ervaringen positief of 

negatief zijn geweest. 

 

 

De mate waarin eerder met alle participanten als 

totaal is samengewerkt in een netwerkverband. 

De mate waarin het samenwerken in een netwerk 

bijdraagt aan het verminderen van de 

kwetsbaarheid van de afzonderlijke participanten. 

 

 

De mate waarin het samenwerken in een netwerk 

bijdraagt aan het sneller kunnen schakelen bij 

ontwikkelingen ten aanzien van de opvang van 

asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders. 

De mate waarin een volgende keer wederom voor 

de netwerksamenwerking gekozen zou moeten 

worden voor het oplossen van maatschappelijke 

problemen als de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders. 

 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

 

5a1. 

 

 

 

5a2. 

 

 

 

5b1. 

 

5b2. 

 

 

 

 

5b3. 

 

 

 

 

5b4. 

 

 

 

 

 

5c1. 

Indien respondent aangeeft dat eerder met aan dit netwerk deelnemende 

participanten is samengewerkt volgt de score +/+ (beide andere 

participanten) of +/- (een der beide andere participanten), in het negatieve 

geval de score -/-. 

Indien respondent aangeeft dat deze ervaringen positief zijn geweest volgt 

de score +, in het negatieve geval de score -. De score +/- betekent dat 

deze ervaringen deels positief en deels negatief zijn. Bij geen ervaringen 

volgt de score nvt. 

Indien respondent aangeeft eerder met alle participanten als totaal te 

hebben samengewerkt volgt de score +, in het negatieve geval de score -. 

Indien respondent aangeeft dat het samenwerken in een netwerk bijdraagt 

aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de afzonderlijke 

participanten volgt de score +, in het negatieve geval de score -. De score 

+/- betekent dat deze kwetsbaarheid deels kan verminderen en deels kan 

worden vergroot. 

Indien respondent aangeeft dat het samenwerken in een netwerk bijdraagt 

aan het sneller kunnen schakelen bij ontwikkelingen ten aanzien van de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders volgt de 

score +, in het negatieve geval de score -. 

 

Indien respondent aangeeft dat een volgende keer wederom voor de 

netwerksamenwerking gekozen zou moeten worden voor het oplossen van 

maatschappelijke problemen als de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van vergunninghouders volgt de score +, in het negatieve geval 

de score -. De score +/- betekent dat hier geen eenduidig antwoord op kan 

worden gegeven. 

Een score + betekent dat het vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders is vergroot, 

een score - betekent dat dit vermogen niet is vergroot. 
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Indicator 

 

Omschrijving Indicator Onderbouwing beoordeling in analysedocument van de interviewverslagen 

6a1. 

 

 

 

6a3. 

 

 

 

 

6a5. 

 

 

 

6b1. 

De mate waarin zich personele veranderingen 

hebben voorgedaan in het netwerk gedurende het 

proces van opvang asielzoekers en huisvesting 

vergunninghouders. 

De mate waarin dergelijke veranderingen invloed 

hebben gehad op het functioneren van het 

netwerk. 

 

 

De mate waarin veranderingen in personele zin 

binnen een netwerk disfunctioneel zijn. 

 

 

De mate waarin op basis van deze propositie het 

vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

vergunninghouders is vergroot. 

6a1. 

 

 

 

6a3. 

 

 

 

 

6a5. 

 

 

 

6b1. 

Indien respondent aangeeft dat zich personele veranderingen hebben 

voorgedaan in het netwerk gedurende het proces volgt de score +, in het 

negatieve geval de score -. De score +/- betekent dat zich afhankelijk van 

het subnetwerk deels wel en deels niet wijzigingen hebben voorgedaan. 

Indien respondent aangeeft dat dergelijke veranderingen invloed hebben 

gehad op het functioneren van het netwerk volgt de score +, in het 

negatieve geval de score -. De score +/- betekent dat dergelijke 

veranderingen deels wel en deels niet invloed hebben gehad. Bij geen 

veranderingen volgt de score nvt. 

Indien respondent aangeeft dat veranderingen in personele zin binnen een 

netwerk disfunctioneel zijn volgt de score +, in het negatieve geval volgt de 

score -. De score +/- betekent dat dergelijke veranderingen zowel 

disfunctioneel als functioneel kunnen zijn. 

Een score + betekent dat het vermogen van het netwerk dat zorgt voor de 

opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders is vergroot, 

een score - betekent dat dit vermogen niet is vergroot. 
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Bijlage 4: Lijst van geïnterviewde personen. 
 

Naam Functie 

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, 
tevens Rijksheer. 
 

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts Burgemeester van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, tevens 
voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 

Dr. P.F.G. Depla Burgemeester van de gemeente Breda, tevens coördinerend 
burgemeester van de subregio De Baronie (gemeenten Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Gilze en Rijen, 
Halderberge, Oosterhout en Zundert). 
 

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans Burgemeester van de gemeente Oss, tevens coördinerend 
burgemeester van de subregio As-50 (gemeenten Bernheze, 
Boekel, Landerd, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, Uden en 
Veghel). 
 

Mr. J.M.L. Niederer Burgemeester van de gemeente Roosendaal, tevens 
coördinerend burgemeester van de subregio Brabantse Wal 
(gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht). 
 

Mr. J.C.M. Pommer Burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel, tevens 
coördinerend burgemeester van de subregio De Meierij 
(gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, ‘s-Hertogenbosch, Sint-
Michielsgestel en Vught). 
 

Drs. P.L. Siebers Bestuurslid bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 
 

R.A. Slinkert Unitmanager Uitvoering Zuid bij het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA), tevens lid van het provinciale Platform 
Opvang Vluchtelingen (POV). 
 

A.T.J. Hermans 
 

Vastgoedregisseur unit Huisvesting bij het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA), tevens lid van het provinciale 
Platform Opvang Vluchtelingen (POV). 
 

Drs. C.M.L. Jansen Directeur Ruimte bij de provincie Noord-Brabant, tevens 
plaatsvervangend voorzitter van en mede namens alle 
beleidsclusters vertegenwoordigd in het provinciale Platform 
Opvang Vluchtelingen (POV), alsmede kwartiermaker van de 
Brabantse aanpak opvang vluchtelingen. 
 

Ing. R. Brekelmans Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de provincie 
Noord-Brabant, tevens secretaris van het  provinciale Platform 
Opvang Vluchtelingen (POV). 
 

Mr. J.M. Smarius Gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente 
Uden, tevens coördinerend gemeentesecretaris van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en lid van het provinciale 
Platform Opvang Vluchtelingen (POV). 
 

N. van Mourik Algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant, tevens lid van het provinciale Platform Opvang 
Vluchtelingen (POV). 
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