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In dit nummer:

Kom maar op met die mooie plannen! Onder dat 
motto heeft de provincie Overijssel de afgelopen 
jaren gewerkt aan sociale kwaliteit. Maar wat is 
het resultaat van die inspanningen? Dat laten we 
zien in deze krant. De krant bestaat uit twee delen; 
vanaf pagina 4 vindt u het onderzoeksrapport van 
de evaluatie van het beleid van sociale kwaliteit  
in de periode 2016-2019. Op deze eerste vier  
pagina’s vindt u de samenvatting in een aantal 
korte artikelen. Samen geeft het een goed beeld 
van vier jaar werken aan sociale kwaliteit met en 
voor Overijssel. 

Ongebruikelijke aanpak
Op 23 augustus 2016 stellen Provinciale Staten het 
voorstel Sociale Kwaliteit unaniem vast met daarin 
vier prestatielijnen: Delen en leren, Zelfstandig leven, 
Gezond bewegen en Noaberschap. Daarvoor is  

3,4 miljoen euro per jaar beschikbaar.
Margreet Hogenkamp werd aangesteld als 
programmaleider voor het nieuwe programma. 
Ze zette in op een ongebruikelijke aanpak, waarbij 
het gesprek met partijen centraal staat. Iedereen is 
welkom om op de uitnodiging ‘kom maar op met die 
mooie plannen’ te reageren. Of het nu gemeenten, 
maatschappelijke instellingen en stichtingen zijn, 
of plaatselijke verenigingen, sociale ondernemers, 
een groepje burgers in los verband, dan wel een 
enthousiaste enkeling met een goed idee. 

“We hebben de afgelopen jaren meer dan duizend 
gesprekken gevoerd”, schat Hogenkamp. “Lang niet 
al die gesprekken mondden uit in subsidie voor het 
initiatief, maar we hebben iedereen geholpen met 
contacten, met advies. Heel veel mensen zijn blij de 
deur uitgegaan. Ook dat is investeren, al wordt dat in 

onze organisatie niet altijd zo gezien.”

Hogenkamp probeerde de drempel en de 
administratieve last voor initiatiefnemers zo laag 
mogelijk te houden. De ‘Samen voor elkaar’ regeling 
werd een vouchersysteem met een eenvoudige, korte 
aanvraagroute en een open verantwoording achteraf.
In de afgelopen periode zijn meer dan 1300 
aanvragen ingediend voor de subsidieregelingen 
van het beleid voor sociale kwaliteit. De meeste 
aanvragen waren gericht op activiteiten, 
voorzieningen en ontmoeting. 

Hoe kijken aanvragers terug op hun samenwerking 
met de gemeente? Lukt het de provincie om 
initiatieven goed aan te jagen en te ondersteunen? 

Lees het hele verhaal in het artikel op pagina 4. 

17
Experts pleiten voor meer politiek, 
democratie en leren bij Sociale Kwaliteit
‘Elke overheid krijgt de burgers 
die ze verdient’94

Sociale Kwaliteit

Filosofie en werkwijze Sociale 
Kwaliteit werpen vruchten af

Filosofie en werkwijze Sociale  
Kwaliteit werpen vruchten af
‘Provincie meer met poten in  
de samenleving’

NSOB-expert Schulz: ‘Netwerksturing 
moet bewuste keuze zijn’
‘Maak programma’s politiek, 
dan gaat het ergens over’



2

Wanneer de provincie kiest voor een net-
werkende manier van besturen, dan moet  
ze de kwaliteit van netwerken niet aan het  
toeval overlaten, wil bestuurskundige  
Martin Schulz u op het hart drukken. 

Een goed netwerk is een kwestie van bewust 
ontwerpen en managen meegeven. Als de juiste 
spelers aan tafel zitten, gaan ze vanzelf de juiste 
dingen met elkaar doen. Daar kan de provincie 
een sturende en stimulerende rol in vervullen, ook 
op het gebied van sociale kwaliteit. Schulz is niet 
zo bang dat het programma Sociale Kwaliteit als 

het faciliteren van politieke hobby’s wordt gezien. 
Hij wil juist dat de politiek er zo veel mogelijk bij 
betrokken is. Wel moet de politiek leren leven met 
het feit dat de effecten van een programma als 
Sociale Kwaliteit meestal niet goed te meten zijn 
met de gangbare evaluatiemethoden. Maar u mag 
uit het feit dat beleid A niet leidt tot het gewenste 
effect B niet de conclusie trekken dat het beleid is 
mislukt. Schulz ziet meer heil in andere vormen van 
evaluatie zoals het monitoren van netwerken. Met 
een netwerkvitaliteitsmeter bijvoorbeeld, die een 
indicatie geeft van de kwaliteit van de samenwerking 
en de opbrengsten daarvan.

Pleidooi experts: meer politiek, 
democratie en leren bij 
Sociale Kwaliteit

NSOB-expert Martin Schulz: kies 
bewust voor netwerksturing

Pleidooi experts: meer politiek, democratie en 
leren bij Sociale Kwaliteit

Hoe kijken experts op het gebied van burger- 
participatie en burgerinitiatieven naar de Overijsselse 
aanpak van sociale kwaliteit? We gingen in gesprek 
met de politicologen Imrat Verhoeven en Menno 
Hurenkamp. 

Beide experts zien veel goede dingen in het 
programma. De laagdrempelige aanpak kan met zijn 
uitnodigende aanpak veel initiatief uitlokken denkt 

Verhoeven. Pas op dat je niet alleen de ‘handige lui’ 
bereikt, waarschuwen beide experts. Ze doelen op 
de mensen die ook wel de participatie-elite worden 
genoemd: 60+, hoger opgeleid, man. Zorg dat je als 
overheid een passende manier van verantwoorden 
vraagt aan burgers wiens initiatief je steunt, is 
een ander advies. Initiatiefnemers vinden het zelf 
belangrijk om te laten zien dat ze goede dingen met 
de subsidie hebben gedaan en dat kan ook met een 
filmpje of presentatie. Een overheid die zijn burgers 
vertrouwt, krijgt vertrouwen terug. 
Lees het hele artikel op pagina 9.
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Van de redactie
Een programma als Sociale Kwaliteit kan eigenlijk 
niet mislukken, toch? Ten eerste omdat sociale  
kwaliteit een breed begrip is, waar van alles 
onder te scharen valt. “Sociale kwaliteit is een 
geïntegreerd onderdeel van de verschillende 
kerntaken van de Provincie”, staat dan ook in het 
coalitie-akkoord Overijssel Werkt! (2015-2019) te 
lezen. Sociale kwaliteit kan betrekking hebben 
op individuen, gemeenschappen, processen, 
instituties, activiteiten en voorzieningen. Het 
raakt aan vitaliteit, samenhang en verbinding, 
welbevinden, inclusie, redzaamheid, meedoen  
en ontplooiing. Een overheid kan er alle kanten 
mee op. 

Dat maakt het moeilijk om de vinger te leggen op  
succes, effect of impact – ons tweede punt. Interven-
ties in het sociale domein zijn zelden direct en  
causaal te relateren aan een bepaalde uitkomst.  
Het is meer als een soep waarin allerlei ingrediënten 
van verschillende herkomst gaan. De juiste combi-
natie maakt de soep heerlijk, maar de afzonderlijke 
ingrediënten proef je niet meer. Met de kanttekening 
dat wat voor de één een heerlijk soepje is, voor de 
ander een gruwel is. Sociale kwaliteit is ook een  
subjectieve en politieke beleving. 

Dus zolang het geld niet evident over de balk wordt 
gesmeten of misbruikt, kunnen we het programma 
als geslaagd beschouwen. Bovendien, kan de provin-
cie zich qua PR veroorloven om níet iets aan sociale 
kwaliteit te doen? Juist dit onderwerp biedt provinciale 
bestuurders en politici de kans om ‘leuke dingen’ voor 
de mensen te doen en zo als onbekend-onbemind 
middenbestuur dichter bij de burger te staan.  
Aan financiële steun zoekende initiatieven geen  
gebrek, en aan geld – vooralsnog – evenmin. 

Waarom besteden we dan toch veel tijd en moeite  
aan de evaluatie van dit programma? Terwijl we weten 
dat de effecten of impact moeilijk meetbaar zijn.  
Ook daarvoor zijn twee redenen: allereerst gaat het 
om publiek geld en daarover hoort verantwoording 
te worden afgelegd. Wat zijn de opbrengsten van dit 
programma en in hoeverre zijn de ambities waarge-
maakt – de samenleving heeft het recht dat te weten. 
Belangrijker is dat we willen leren van wat er is gedaan 
en hoe het is gedaan. Zowel van de successen als de 
‘mislukkingen’. Alleen zo kan de provincie haar inzet 
steeds beter afstemmen op wat er in de samenleving 
speelt en nodig is. Lerend evalueren is onderdeel 
van het Nieuwe Overijssels Normaal, het streven een 
eigentijds bestuur te zijn. 

Om de balans op te maken zijn verschillende bronnen 
gebruikt. Er is een analyse gemaakt van kwalitatief 
en kwantitatief materiaal dat de afgelopen vier jaar is 
verzameld, zoals cijfers uit het burgerpanel en andere 
monitorinstrumenten, enquêtes onder initiatief-
nemers en enkele eerdere evaluatieonderzoeken.  
Met zo’n dertig betrokkenen hebben we semi-
gestructureerde interviews afgenomen. Het meren-
deel van de respondenten is initiatiefnemer in vrijwil-
lig verband, zelfstandig professional of medewerker 
van een maatschappelijke instelling. Daarnaast  
spraken we ambtenaren van verschillende gemeenten 
en een bestuurder, alsmede provinciale beleidsmede-
werkers die direct of indirect bij het programma be-
trokken zijn (geweest). Alle gesprekken zijn woordelijk 
uitgewerkt en geanalyseerd, en de voorlopige resulta-
ten verwerkt tot een reflectieartikel. Daarop hebben 
we drie experts op het gebied van burgerinitiatief en 

netwerksamenwerking ingeschakeld om meer  
duiding en verdieping aan de inzichten te geven.
We hebben besloten het evaluatierapport in de 
vorm van een krant aan te bieden. Die past bij een 
programma waarvan de resultaten niet zo zeer 
telbaar, maar uitstekend vertelbaar zijn. De ver-
schillende rubrieken representeren verschillende 
invalshoeken en ervaringen. Ze bieden u als lezer 
zowel feitelijk verslag als duiding door betrokkenen 
en experts. U kunt zich zo een gedegen en genu-
anceerd beeld vormen van de betekenis van het 
programma Sociale Kwaliteit en kennismaken met 
enkele van de talloze, door enthousiaste en zeer 
betrokken vrijwilligers en professionals gedreven 

initiatieven om van Overijssel een plek te maken 
waar het goed leven is. Voor alle inwoners, maar 
ook vooral voor de inwoners voor wie dat niet van-
zelfsprekend is. 

Nog een laatste opmerking: deze evaluatie is 
uitgevoerd voordat de coronacrisis uitbrak.  
U zult er in deze krant dan ook niets over lezen, 
om de eenvoudige reden dat we terugkijken op de 
periode 2015 – 2019 en de crisis geen onderwerp 
van gesprek was tijdens de interviews.

Sonja Leferink, senior kwalitatief onderzoeker
Anita Esselink, adviseur en onderzoeker 
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Durven Denken

Delen

Doen

Sociale Kwaliteit zet succesvol ‘onderaan- 
nemers’ in om de thema’s en de subsidie- 
regelingen van het programma te verbinden  
met de initiatieven in de samenleving.  
Zo vervult Stimuland met de 4D-aanpak een  
belangrijke rol in het aanjagen en optillen  
van initiatieven. 

Vijf regio’s hebben elk een eigen 4D-makelaar die 
vraagbaak, verbinder en verwijzer in één is. 

Goed kunnen luisteren is hun belangrijkste kwaliteit 
en verder uitstekend ingebed zijn in de regionale en 
lokale netwerken. Want in die netwerken zit de denk- 
en doe-kracht om van dromen en ideeën concrete 
plannen te maken en uit te voeren. Gouden regel: de 
behoefte van de initiatiefnemers is het uitgangspunt. 
Vónken willen ze en niet formulieren invullen, 
lijstjes afvinken en eindeloze procedures doorlopen. 
Digitaal is er een ontmoetingsplek in de vorm van 
het Platform Samen voor Elkaar waar good practices, 
stappenplannen, prangende vragen, goede adviezen 
en informatie over fondsen uitgewisseld kunnen 
worden. Maak nader kennis met de 4D-aanpak op 
pagina 12.

Hoe krijg en houd je mensen in beweging als ze klaar 
zijn met revalideren in het ziekenhuis? Dat is niet voor 
iedere ex-patiënt even vanzelfsprekend. Vooral als er 
behalve lichamelijke klachten ook psychologische en 
sociale problemen drempels opwerpen. Fysiothera-
peuten breken zich het hoofd erover.  
Meriel Hendriks van Sportbedrijf Deventer bedacht 
een oplossing: die mensen hebben een beweegma-
kelaar nodig. Een professional met wie ze kunnen 
bespreken welke vorm van bewegen bij ze past en die 

ze ook bij de hand neemt om – letterlijk en figuurlijk 
– de eerste stappen te zetten. Daarna blijft de beweeg-
makelaar de deelnemers een jaar lang volgen en die 
stok achter de deur is belangrijk, zo blijkt uit onder-
zoek. Hendriks had nauwelijks durven dromen dat de 
beweegmakelaar zo succesvol zou zijn: drie keer zo 
veel deelnemers als verwacht in het eerste jaar.  
Mede dankzij de provincie die een fors bedrag  
durfde te investeren. Hoe gaat het nu verder met de 
beweegmakelaar? Lees het hele artikel op pagina 11.

Met een goed idee kun je veel voor elkaar krijgen. Dat 
illustreert het verhaal van Evert van Dijk, bedenker van 
Fantasia Plaza in Genemuiden. Vergroen een onooglijk 
pleintje tot een kleine oase voor de hele buurt was 
zijn idee. Hij ging ermee de boer op bij zijn buren, en 
gezamenlijk kregen ze gemeente warm. Die hechtte 
veel waarde aan de betrokkenheid van de buurt, want 
voor (een deel van) de inrichting en het onderhoud 
staan de buurtbewoners zelf aan de lat. Helaas won 

Fantasia Plaza net niet de uitverkiezing tot groenste 
straat van Overijssel – en liep daarmee ook de prijs 
van 20.000 euro mis. Van Dijk wist subsidie los te krij-
gen bij de gemeente, de provincie en het waterschap. 
Een 4D makelaar maakte hem wegwijs in de wereld 
van provinciale subsidieaanvragen. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden gestart. Lees verder over dit geslaag-
de Genemuider burgerinitiatief rond vergroening op 
bladzijde 18.

Data-gedreven werken is het credo voor de 
organisaties, bedrijven en overheden van de 21e 
eeuw. Systemen worden steeds slimmer en kunnen 
uit enorme hoeveelheden data patronen halen die iets 
zeggen over een bepaald verschijnsel. Bijvoorbeeld 
over de impact van Sociale Kwaliteit op de Overijsselse 
samenleving. In de wetenschapsrubriek legt Sjoerd 
de Vries, hoogleraar en onderzoeker bij Universiteit 

Twente uit hoe hij al jaren bezig is om zo’n slim 
systeem te bouwen en te vullen met data. Hij 
noemt het een monitorboard en het is een beetje 
vergelijkbaar met Watson, de supercomputer die 
op bijna elke vraag een antwoord weet. Hij heeft 
inmiddels de methodiek werkend en nu de data nog. 
Lees in de wetenschapsrubriek op bladzijde 19 meer 
over data-lakes en lerende computers.

Geen geld, maar toch tevreden de deur uit.  
Wat is het geheim van Sociale Kwaliteit? 
Eenvoudig: ga met alle initiatiefnemers in 
gesprek en help ze hun ideeën naar een hoger 
plan te tillen. Dat betekent kritisch bevragen 
en meedenken. Bijvoorbeeld over alternatieve 
financiering: als de provinciale subsidieregelingen 
niet in aanmerking komen, welke fondsen dan 
wel? Hiervoor heeft de Sociale Kwaliteit samen 
met de 4D-Makelaars in elke regio spreekuren 
opgezet. In de reportage op bladzijde 15 volgen 
we adviseur Sociale Kwaliteit Sanneke Snuverink 
en 4D-makelaar Giny Hoogeslag tijdens het 
spreekuur voor initiatiefnemers in het  
Holstohus van Olst. 

In een paar uur tijd spreken en helpen ze een breed 
scala aan initiatiefnemers. De initiatieven verschillen 
in schaal, onderwerp en mate van rijpheid, maar 
hebben gemeen dat ze stevig lokaal verankerd zijn 
en vaak door vrijwilligers worden gedragen. Tijdens 
de gesprekken leggen de initiatiefnemers uit wat hun 
doelen, behoeften en verwachtingen zijn. 

Lees hoe de weg van plan naar uitvoering een 
behoorlijk lange en hobbelige weg kan zijn. Energie 
en enthousiasme vasthouden is dan ook een grote 
uitdaging voor initiatiefnemers. U zult zien hoe 
goede raad en morele steun net zo betekenisvol 
zijn als financiële ondersteuning. Voor de provincie 
vormen deze gesprekken belangrijke antennes in de 
samenleving en brengen ze lokale netwerken van 
samenwerking en vernieuwing in beeld.
 
Lees verder op pagina 15.

Durven, denken, delen, doen!

Drempels weg en stok achter de deur

Groene transformatie in Genemuiden

Hoe meer data, hoe beter

Sociale Kwaliteit 
begint met een 
goed gesprek

En verder in deze editie

Geluk als Big Hairy Goal

Meten en weten – wat zeggen de cijfers?

Partners aan het woord
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Dat een provincie een programma Sociale Kwaliteit 
heeft, is niet vanzelfsprekend. Het sociale domein is 
wettelijk gezien het terrein van de gemeente. In de 
voorgaande coalitieperiodes is de jeugdzorg naar de 
gemeenten overgeheveld en viel het besluit om de 
financiering van de steunfuncties af te bouwen.  
Een ingrijpende verandering voor de betrokken 
organisaties, die deels afhankelijk waren van deze 
geldstroom. De provincie wilde wel actief blijven op 
het thema sociaal, maar dan complementair aan ge-
meenten en alleen nog als aanjager. Sociale Kwaliteit is 
daarmee de negende hoofdopgave in het Coalitie- 
akkoord 2015 – 2019/Overijssel Werkt!

De Staten hebben zelf nadere invulling gegeven aan 
de tekst uit het coalitieakkoord. Moniek Kleinsman 
(woordvoerder Cultuur en Sociaal voor de CDA- 
Statenfractie) lanceerde destijds het idee van brain-
stormsessies in de Staten. Zo hoopte zij het thema 
sport en bewegen van een prominente plek in het 

nieuwe programma te verzekeren. “Het was absoluut 
geen gangbare aanpak. Er was nog geen ambtenaar 
sociale kwaliteit en daar lag een kans. Als alle Staten-
fracties input zouden leveren en ze vinden allemaal 
sport en bewegen belangrijk, dan komt het vanzelf in 
het programma. En dat gebeurde. Het resultaat van 
de brainstormsessies gaven we aan het bestuur, met 
de boodschap: dit zijn de ingrediënten, maak er maar 
soep van. Over het uiteindelijke programmavoorstel 
was in de Staten geen discussie meer nodig.” 

Expeditie
“De brainstormsessies leverden lijstjes op met wat  
elke fractie belangrijk vond voor sociale kwaliteit.  
Dat is nog geen concrete programmalijn. Na driekwart 
jaar wilde toenmalig portefeuillehouder Bert Boerman 
toch wel graag aan de slag”, blikt Margreet Hogenkamp 
terug op de aanloop van het programma. Hogenkamp 
was als consultant, project- en programmaleider bij 
verschillende culturele en welzijnsorganisaties in 

Overijssel actief en werd rond die tijd aangesteld als 
programmaleider. “Een aantal aangedragen thema’s 
viel direct af want daar ging de gemeente over. 
Andere onderwerpen pasten weer beter in andere 
programma’s zoals Ruimtelijke Kwaliteit.  
Het resterende rijtje was een mooi startpunt om het 
proces in te gaan.” Met ‘proces’ doelt Hogenkamp 
op een serie intensieve sessies met provincie, 
gemeenten en maatschappelijk veld. Statenleden 
gingen op ‘expeditie’ en het veld organiseerde zelf 
een ‘krachttoer’ langs lokale initiatieven. Er waren 
netwerkbijeenkomsten en spiegelgroepen met 
experts. Zo kregen in een proces van co-creatie de 
contouren van het programma steeds vaster vorm en 
kwamen vier prestatielijnen naar boven.

Valkuil
“Gedurende de looptijd van het programma zijn we de 
Staten steeds blijven uitnodigen”, vertelt Hogenkamp. 
“We konden altijd rekenen op een vaste club van acht of 

Filosofie en werkwijze Sociale Kwaliteit werpen vruchten af

‘Provincie meer met poten 
in de samenleving’

Kom maar op met die mooie ideeën voor gezond bewegen, zelfstandig leven, noaberschap en leren en delen! Zo ging het programma Sociale Kwaliteit drie jaar 
geleden van start. En de initiatieven kwamen – met honderden, klein en groot. Ze kregen informatie, advies, contacten en in veel gevallen ook geld zonder 
ingewikkeld gedoe. Wat heeft dat betekend voor de sociale kwaliteit van Overijssel? Lastig uit te drukken in cijfers, maar des te meer in ervaringen en inzichten 
van intern en vooral extern betrokkenen. Wat blijkt? De faciliterende rol van de provincie is relevant en nodig. Als verbinder van mensen en middelen.  
Als aanjager van kennis en netwerken. En natuurlijk als financier die zich kan permitteren om ‘durfkapitaal’ in te zetten.

Door Sonja Leferink & Anita Esselink

WijzOud werkt met senioren samen aan lang, gezond en gelukkig leven. Vanuit het beleid voor sociale kwaliteit kregen ze subsidie voor het opzetten van een Vitaliteitscarrousel. (Foto Moniek Aansorgh)

Evaluatie beleid sociale kwaliteit 2016 - 2019

Hoofdartikel
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negen Statenleden, mooi verdeeld over de verschillende 
fracties.” Aan een formele Statencommissie Sociaal was 
geen behoefte. Het bestaansrecht en de inhoud van 
sociaal beleid heeft nooit ter discussie gestaan, consta-
teert Hogenkamp. “De Staten zien het programma als 
bindmiddel voor de samenleving. Er is altijd aandacht 
en een stabiel budget geweest voor het onderwerp 
sociale kwaliteit. De ene keer heet het ‘sociaal flanke-
rend’, een andere keer weer ‘leefbaarheid’. Wel zie je 
door de jaren heen de ambtelijke ondersteuning sterk 
wisselen. Daarmee gaat steeds kennis van de inhoud 
en het netwerk verloren en moet elk programma weer 
bij nul beginnen.” Statenlid Kleinsman deelt die zorg. 
“Het overdragen en voortzetten van lopend beleid was 
afhankelijk van projectperiodes en dat is een valkuil. 
Het is ontzettend belangrijk om op deze thema’s speci-
alisten met een groot netwerk in eigen huis te hebben 
en niet afhankelijk te zijn van externen.”

Vier prestatielijnen
Op 23 augustus 2016 stelden Provinciale Staten het 
voorstel Sociale Kwaliteit unaniem vast met daarin 
vier prestatielijnen: Leren en delen, Zelfstandig le-
ven, Gezond bewegen en Noaberschap. Daarvoor is 
3 miljoen euro per jaar beschikbaar. De prestatielijn 
Leren en delen fungeert als rode draad. Doel is een 
provincie-brede infrastructuur om kennis te ontwikke-
len, te verzamelen, te borgen en te delen voor en door 
lokale initiatiefnemers, professionals en (ervarings-)
deskundigen. De voormalige steunfuncties Arcon, 
Stimuland, Sportservice Overijssel en de Overijsselse 
Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) mogen dit gaan 
uitwerken. Een tweede lijn is het ontwikkelen en inzet-
ten van meetmethodes en verkennend onderzoek om 
meer inzicht in ‘de werking van sociale kwaliteit en de 
maatschappelijke opbrengst van projecten’ te krijgen. 
Hiervoor wordt Universiteit Twente ingeschakeld.

Beweegvriendelijk
De prestatielijn Zelfstandig leven zet in op het vergro-
ten van zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners, het 
versterken van levensvaardigheden en langer zelfstan-
dig wonen. De prestatielijn Gezond bewegen ziet bewe-
gen als instrument voor gezondheid én sociale inclusie. 
Er is ook een connectie met ruimtelijke ordening, onder 
meer via de challenge Bewegen in de openbare ruimte 
voor een ‘beweegvriendelijk’ Overijssel. Daarnaast wil 
de provincie investeren in breedtesport en talentont-
wikkeling. Zelfstandig leven en Gezond bewegen zijn 
in de loop van het programma samengevoegd tot één 

regeling. Vanuit de vierde prestatielijn Noaberschap 
wil de provincie ruimte bieden aan initiatieven om de 
lokale gemeenschap te versterken. Denk aan het ont-
wikkelen van een dorpsvisie of een exploitatieplan voor 
een gemeenschapshuis. 

Regelreflex
“Een typische ambtenarenreflex is om het geld 
van een programmabudget weg te zetten via 
subsidieregelingen. Dat werkt voor mij niet. Regelingen 
zijn gericht op selectie. Ik wil juist met íedereen 
in gesprek, ook al financieren we het initiatief 
uiteindelijk niet”, pakt Hogenkamp de draad van de 
beleidsreconstructie op. Iedereen is welkom om op 
de uitnodiging ‘kom maar op met die mooie ideeën’ 
te reageren. Of het nu gemeenten, maatschappelijke 
instellingen en stichtingen zijn, of plaatselijke 
verenigingen, sociale ondernemers, een groepje 
burgers in los verband dan wel een enthousiaste 
enkeling met een goed idee. “We hebben de afgelopen 
jaren meer dan duizend gesprekken gevoerd”, schat 
Hogenkamp. “Lang niet al die gesprekken mondden 
uit in subsidie voor het initiatief, maar we hebben 
iedereen geholpen met contacten, met advies. Heel 
veel mensen zijn blij de deur uitgegaan. Ook dat is 
investeren, al wordt dat in onze organisatie niet altijd 
zo gezien.” 

Vertrouwen
Programmaleider Hogenkamp is uiteindelijk niet ont-
komen aan het opstellen van regelingen. Wel probeer-
de ze om de drempel en de administratieve last voor 
initiatiefnemers zo laag mogelijk te houden. De ‘Samen 
voor elkaar’-regeling werd een vouchersysteem met 
een eenvoudige, korte aanvraagroute en een open 
verantwoording achteraf. “We vragen initiatiefnemers 
om een artikel of beeldmateriaal te sturen of om 
zelf te komen vertellen hoe hun project is verlopen”, 
verduidelijkt Hogenkamp. Haar werkwijze ontmoet 
aanvankelijk enige weerstand in de eigen organisatie. 
“Volgens onze formele criteria is het risico van deze 
werkwijze hoog. Maar het reële risico is heel laag. Juist 
omdat we werken op basis van vertrouwen. Bovendien 
gaat het om lage bedragen, maximaal 2000 euro.” De 
grotere aanjaag- en projectsubsidies (respectievelijk 
15.000 en 75.000 euro) lopen wel de route via het sub-
sidieloket. Die route duurt standaard dertien weken. 
“We hebben een goede samenwerking opgebouwd 
met het subsidieloket. We hebben geleerd om bij de 
intake betere vragen te stellen en de informatie zo 

compleet mogelijk aan te leveren”, aldus Hogenkamp. 
En bij de verantwoording wordt creativiteit aangemoe-
digd. “Je kunt wel weer een verslag schrijven, maar het 
kan veel leuker”, aldus Caroline Coumans. Zij kreeg 
een aanjaagsubsidie om een business case voor haar 
Brokanthuis op te stellen, een woonvorm waar seni-
oren met elkaar zelfstandig kunnen blijven leven. “Ik 
heb een filmpje gemaakt en dat vonden ze heel leuk.”

Alliantie Sociale Kwaliteit
Via een besloten subsidieregeling gingen Arcon, 
Stimuland, OVKK en Sportservice Overijssel aan 
de slag om een provincie-breed kennisnetwerk te 
ontwikkelen. Dat werd de Alliantie Sociale Kwaliteit 
(ASK). Na ongeveer een jaar besloot Sociale Kwaliteit 
dat traject stoppen. “Deze aanpak bleek niet goed aan 
te sluiten op de verschuiving van de eerdere WMO-
ondersteunende sociale programma’s naar de thema’s 
van Sociale Kwaliteit”, reconstrueert Hogekamp. 
“De expertise van de betrokken organisaties paste 
niet altijd bij de kennisbehoefte in het veld en er 
waren belangen in het spel. Een externe partij heeft 
er kritisch naar gekeken en geconcludeerd dat zo’n 
besloten regeling niet paste bij de ambitie voor een 
open netwerk.” Tom Jannink, adviseur bij de OVKK en 
destijds betrokken bij de ASK, beaamt dat. “Letterlijk 
stond er in het rapport dat vragen vanuit de praktijk 
in de kokers van de afzonderlijke organisaties bleven 
hangen. Het werkte niet omdat het geld-gedreven was. 
Voor ons is het een belangrijk leerproces geweest. We 
moeten erop durven vertrouwen dat er werk genoeg 
is en dat we juist in de samenwerking onze kracht 
kunnen laten zien.”
 
Aanbesteding
“We hebben de ontwikkeling van de kennisinfra-
structuur vervolgens openbaar aanbesteed”, vervolgt 
Hogenkamp. “Zowel voor een online community – dat 
is het platform Samen voor Elkaar geworden – als voor 
een ‘offline’ community. Daar hebben twaalf partijen 
op ingeschreven. Een onafhankelijke commissie heeft 
het voorstel van Stimuland gekozen. Aan de ene kant 
heel handig, want Stimuland kent het veld goed. Maar 
ook onhandig, want het leek alsof er niets veranderde; 
de opdracht ging weer naar een ‘usual suspect’. Toch is 
de 4D-aanpak echt anders.” 

Durven, doen, denken, delen
“4D staat voor durven, doen, denken, delen”, legt Ed 
Wezenberg (Stimuland) uit. Hij is een van de opstellers 
van de 4D-aanpak en nu coördinator. “De ‘D’ van delen 
want Sociale Kwaliteit zet erg in op leren en delen. ‘Durf’ 
omdat mensen met een initiatief vaak eerst hun koud-
watervrees moeten overwinnen. ‘Denken’ omdat we 
ook moeten reflecteren. Wat zijn we aan het doen met 
elkaar en welke lessen trekken we daaruit? Ja, en het 
belangrijkste is misschien wel ‘doen’. Wat we bedenken 
krijgt pas impact als je de schop in de grond steekt.” 

Onderaannemers
De leerpunten uit het ASK-traject zijn ter harte 
genomen, vertelt Wezenberg. De behoefte uit het 
veld is leidend. Stimuland schakelt zoveel mogelijk 
en ‘onafhankelijk van organisatiebelang’ de expertise 
van lokale en regionale organisaties, netwerken en 
professionals in. Die voeren onder meer een deel van 
de voucherregeling Samen voor Elkaar uit, organiseren 
leerkringen en adviseren initiatiefnemers bij het 
opstellen van projectplannen. Vijf 4D-makelaars 
bedienen elk een regio. Daar leggen ze contact met 
initiatieven, brengen vragen en behoeften in beeld 
en denken kritisch mee. Ze geleiden initiatiefnemers 
door naar mogelijke financiers, inhoudelijke experts of 
samenwerkingspartners. Ook screenen 4D-makelaars 
aanvragen voor vouchers en andere subsidies, 
ze monitoren initiatieven en zorgen voor een 
terugkoppeling aan de regio en de provincie. 
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Eigen wiel
Het platform Samen voor Elkaar vormt de tweede 
component van kennisinfrastructuur. Het is een 
onlinenetwerk voor en door initiatiefnemers en 
ondersteuners, gehost door Stimuland. Doel is 
informatie en expertise te verzamelen en breed te 
delen. De bezoeker vindt er tal van discussiegroepen 
en een serie tools. Bijvoorbeeld stappenplannen 
voor projecten en subsidieaanvragen, en een 
fondsenzoeker. Initiatiefnemers kunnen er vragen 
stellen aan experts, successen delen en activiteiten 
agenderen. Het platform is nog in ontwikkeling en 
volgens betrokkenen al veel geraadpleegd. Er is 
inderdaad veel informatie te vinden en er zijn veel 
discussiegroepen. Een nadere beschouwing leert wel 
dat slechts enkele meer dan tien leden hebben en 
enige activiteit vertonen. Dat roept de vraag op of dit 
platform – een van de vele in zijn soort – voldoende 
aansluit bij de manier waarop de verschillende 
stakeholders willen leren en delen. “Kennis overdragen 
via een website waarop iedereen zijn dingen deelt, 
dat is al zo vaak geprobeerd”, vindt een van de 
geïnterviewde initiatiefnemers. “Op de lange termijn 
kijkt bijna niemand er meer op.” 

Screening
Daarom blijven persoonlijk contact en maatwerk 
belangrijk om initiatiefnemers te faciliteren. In 
elke regio zijn daarvoor spreekuren ingericht. Een 
4D-makelaar, vaak samen met een adviseur van Sociale 
Kwaliteit, is dan beschikbaar voor vragen, advies en 
doorverwijzing. Zo nodig schuift een expert aan. Het 
is een vorm van faciliteren, maar ook van screening. 
Door aan de voorkant de kwaliteit van aanvragen te 
verbeteren, zijn ze voor het Subsidieloket sneller te 
behandelen en worden minder kansrijke aanvragen op 
het spoor van andere fondsen gezet. Datzelfde geldt 
voor de vele gesprekken die het team Sociale Kwaliteit 
buiten de spreekuren om voert met aanvragers. In 
de reportage op pagina 15 volgen we 4D-makelaar 
Giny Hoogeslag en Sociale Kwaliteit-adviseur Sanneke 
Snuverink tijdens het spreekuur voor de regio Salland. 
In het artikel ‘Niet vinken maar vonken’ op pagina 12 
komt de 4D-aanpak uitgebreid aan de orde.

Aanvragen
Dan toch even een paar cijfers. De afgelopen jaren 
heeft Sociale Kwaliteit bijna 1300 aanvragen voor de 
verschillende subsidie- en voucherregelingen ontvan-
gen. In maart 2019 heeft onderzoeksbureau I&O de 
balans opgemaakt toen de teller op 860 aanvragen 

stond. Meer dan tweederde van deze aanvragen komt 
voor rekening van de Samen voor Elkaar-regeling, 
waarvan ongeveer de helft werd verleend. Ook via het 
Oranjefonds zijn relatief veel aanvragen gehonoreerd. 
Opvallend is verder dat een aantal kleinere Twentse 
gemeenten opvallend hoog scoort wat betreft  
gehonoreerde initiatieven. 

Positief verschil
Wie zijn en wat doen al deze aanvragers? Het zou een 
hele dikke en zeer inspirerende krant opleveren als 
we alle grote en kleine initiatieven zouden proberen 
te beschrijven. Ze variëren van een theaterfietstocht 
tot een kenniskring rond positieve zorg voor demente 
ouderen, van de transformatie van het laatste, failliet 
gegane café tot een dorpshuis, uitbreiding van een 
streekmuseum, tot bovenlokale festivals en innova-
tieve beweeg- en vitaliteitsprojecten voor verschillen-
de doelgroepen. Elders in deze krant lichten we er 
een paar uit. Maar hoe gevarieerd ook, twee dingen 
hebben alle initiatieven gemeen. Allereerst de grote 
betrokkenheid, gedrevenheid en creativiteit van de 
initiatiefnemers om met hun activiteiten een positief 
verschil te maken voor een buurt, kern of bepaalde 
doelgroep. Dat is ook terug te zien in de cijfers van het 
Overijsselse burgerpanel: nergens in Nederland zijn 
meer mensen actief in de samenleving, bijvoorbeeld 
als mantelzorger, vrijwilliger of lid van een vereniging. 
Deze cijfers lichten we verder toe op pagina 8.

Vergelijkbare knelpunten
Het tweede dat initiatieven gemeen hebben, zijn de 
knelpunten waar ze tegen aanlopen. Vrijwel altijd 
zijn ze afhankelijk van meerdere financiers en elke 
financier heeft zijn eigen voorwaarden. De een geeft 
bijvoorbeeld wel geld voor bakstenen, maar niet voor 
de inrichting. Of andersom. Of alleen voor activiteiten. 
Een ander stelt de voorwaarde dat de initiatiefnemers 
uit eigen zak voor- of cofinancieren. Dat is voor instel-
lingen wel op te brengen, maar niet voor vrijwillige 
initiatieven. Vergunningsplichtige initiatieven moeten 
rekening houden met budget-verslindende eisen rond 
veiligheid, welstand, duurzaamheid of overlast. Veel 
respondenten geven aan dat de administratieve romp-
slomp en procedurele traagheid een aanslag vormen 
op de beschikbare tijd en energie van initiatiefnemers. 
Grotere organisaties en instellingen zijn hier beter 
tegen bestand dan kleine, lokale, door eenpitters of 
vrijwilligers gedreven initiatieven. Sociale Kwaliteit 
probeert hiermee rekening te houden, maar ervaren 
de initiatiefnemers dat ook zo?

Echt verschil
Uit verdiepende interviews met initiatiefnemers van 
grote en kleine projecten, partnerorganisaties en en-
kele gemeenten komt naar voren dat de uitnodigende 
aanpak van Sociale Kwaliteit erg wordt gewaardeerd. 
Men ervaart de provincie binnen dit programma als 
verbindend, deskundig, meedenkend, stimulerend, 
open, betrokken en benaderbaar. De medewerkers 
proberen te kijken wat mogelijk is en maatwerk te 
leveren. “Ik merk echt verschil met vier jaar geleden”, 
aldus Eddy Oude Wesselink van het Katholiek Cen-
trum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO). 
“De provincie staat nu veel meer met de poten in de 
samenleving.” Annet Kersten (WijzOud): “Het is prettig 
dat die deskundigheid bij de provincie zit. Ons project 
is er beter van geworden door met Sociale Kwaliteit in 
gesprek te gaan.”
 
Energielek
Tegelijkertijd ervaren sommige respondenten een 
zekere starheid, verkokering en bureaucratie, vooral 
wanneer ze met achterliggende afdelingen zoals het 
Subsidieloket te maken hebben. “De boodschap is 
eerst: het is júllie plan, zet het op papier zoals júllie 
het voor ogen hebben. Maar aan de hand van een 
checklist moeten er vervolgens allerlei dingen worden 
ingepast. Dan duurt het lang om het plan goed op 
papier te krijgen. Steeds weer tot op de komma door-
gevraagd worden, motiveert niet. Durf te vertrouwen 
op onze expertise!”, aldus Maaike Heethaar (Kwar-
tiermaker Sport). Marian Freriks, trekker van Kuier 
Deur, heeft ervaren dat het eigenlijk niet mogelijk is 
om in te spelen op ontwikkelingen in het project als 
de subsidie eenmaal vastligt. Anderen geven terug dat 
de provincie initiatieven pro-actiever moet informeren 
over veranderingen in regelingen. Gevraagd welke rol 
de provincie op sociaal gebied het best past, noemen 
respondenten het vaakst ‘aanjager’, ‘kennisoverdra-
ger’, ‘partner’, ‘netwerkbouwer’, ‘verbinder, en ja, ook 
‘vermogende vriend’ en ‘financier’. 

Tempo aanpassen
Uit de gesprekken valt verder op te maken dat aan-
jaagsubsidies op projectbasis een gemengde zegen 
zijn. Elke cent is welkom, maar het duwt betrokkenen 
in een projecten-carrousel van voortdurend vernieu-
wen ten koste van bestendigen. Het zoeken en bij 
elkaar schrapen van grote en kleine subsidies tot een 
dekkende begroting en de verantwoording achteraf 
slurpen veel tijd en energie op. Het is bijvoorbeeld een 
hele toer om een accountantsverklaring te krijgen. 

Stichting Zinderen zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Bijvoorbeeld met programma’s voor bewegen in de buitenlucht. 

Vanuit het programma Sociale Kwaliteit ontving Stichting Zinderen een aanjaagsubsidie voor haar initiatief van beweeg- en beleeftuinen. (Foto’s: Hester Belderbosch)

Evaluatie beleid sociale kwaliteit 2016 - 2019
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“Accountantsbureaus zijn hun non-profit klanten 
steeds meer aan het afstoten”, legt Reinder Witting van 
het Twentse Noaberfonds uit. Afhankelijk zijn van sub-
sidies dwingt initiatiefnemers voortdurend hun tempo 
aan te passen aan het veel tragere tempo van de subsi-
dieverstrekkers. Terwijl vrijwilligers snel de handen uit 
de mouwen willen steken en het resultaten willen zien. 
Professionals willen dat uiteraard ook, maar zijn wat 
meer gewend aan de traagheid van de ‘systeemwereld.’

Weggegooid geld
Als de provincie vooral inzet op aanjagen, in hoeverre 
slagen initiatieven er dan in om zich te bestendigen? 
Leidt het vouchersysteem met kleine bedragen tot 
versnippering? We helpen duizend bloemen bloeien 
en we zien wel wat er op eigen kracht overblijft? Dat 
speelt vooral bij de lokale initiatieven die op een paar 
vrijwilligers draaien. Gemeenten hebben beperkte 
budgetten en andere fondsen voor structurele onder-
steuning zijn schaars. Niet elk initiatief kan zelf inkom-
sten genereren of opschalen om nieuwe fondsen aan 
te boren. “Als de businesscase niet haalbaar is, moet je 
de stekker eruit trekken. Dan is het proces nog steeds 
waardevol geweest, want daar leren we van. Op enig 
moment komt er wel een alternatief naar boven en 
daarom is het nooit weggegooid geld”, relativeert Tom 
Jannink (OVKK). “De medewerkers van Sociale Kwaliteit 
zitten bij al die initiatieven aan tafel. Ze geven heel veel 
dingen mee en krijgen zelf een beter gevoel bij wat 
mensen willen doen. Er zit echt geloof in de aanpak 
als de subsidie verstrekt wordt.” Michael Wolbers van 
Stichting Zinderen onderschrijft dat: “Het voelt goed als 
een instantie als de provincie je het vertrouwen geeft 
dat het een goed project is.”

Continue factor
Verschillende ondervraagden pleiten voor een finan-
cieringsmodel dat meer stabiliteit biedt. Zo ook Karin 
Köster, met Jan van Sandwijk bedenker van Dag!en-
Doen! “Geef ons meer tijd om ontwikkelde zaken te 
implementeren. Veel initiatieven werken erg efficiënt 
door lage overhead, maar er is een basis nodig om 
door te kunnen zetten. De overheid moet kiezen voor 
een lange adem en niet met alle winden meewaai-
en.” Witting van de Twentse Noabers onderschrijft 
de noodzaak van administratieve ondersteuning en 
coördinatie. “Een stabiele factor. Denk aan een zzp-
er die een dag in de week de werving en selectie van 

vrijwilligers en de beleidsontwikkeling borgt. Anders 
zakt de hele santenkraam op den duur in elkaar.” Hier 
zit een spanningsveld: het borgen van kwetsbare taken 
en de continuïteit vragen eigenlijk om professionalise-
ren en opschalen van het initiatief. Maar de intrinsieke 
motivatie van de initiatiefnemers komt voort uit de 
verankering in buurt of wijk. Hun inzet komt voort uit 
een gevoel van eigenaarschap en dat verdwijnt als 
professionals te veel overnemen. 

Leefwereld - systeemwereld
Pratend over andere financieringsmodellen haalt 
Witting voorbeelden uit het buitenland aan, zoals 
de Duitse Burgerstiftungen en Engelse community 
foundations. Daarin heeft behalve de overheid ook 
het bedrijfsleven een flink aandeel. Het artikel over 
de beweegmakelaar laat zien dat private partijen, 
zoals een zorgverzekeraar, best bereid zijn om te 
investeren. Het pleidooi van de initiatieven is bij de 
provincie niet aan dovemansoren gericht. Henk Vrielink 
en Pascal van Andel, respectievelijk teamleider en 
medewerker van het Subsidieloket, herkennen de 
spanning tussen de ‘leefwereld’ van de initiatiefnemers 
en de ‘systeemwereld’ van provinciale bekostiging 
en verantwoording. Vrielink ziet mogelijkheden 
om te vereenvoudigen. “Als de uitvoering van een 
programma hoog op de participatieladder zit, zou het 
Subsidieloket qua spelregels en instrumenten graag 
op dezelfde trede willen staan. Dat betekent meer 
vanuit vertrouwen de verantwoording door aanvragers 
regelen. Want beleidsmedewerkers hebben veel 
contact met aanvragers en kennen de voortgang.” 

Nul op rekest
Ook gemeenten zien nog leerpunten voor de provincie. 
Gemeenten hebben wel eens moeite met de manier 
waarop Sociale Kwaliteit lokale initiatieven steunt, 
weet Maaike Heethaar, kwartiermaker Sport. “Heeft 
een initiatief bij de gemeente nul op rekest gekregen, 
krijgen ze van Sociale Kwaliteit toch 3000 euro voor 
het aanleggen een jeu de boule-baan. Maar voor het 
onderhoud van de baan staat de gemeente aan de 
lat.” Daarom hanteert Sociale Kwaliteit inmiddels als 
subsidievoorwaarde dat de gemeente het initiatief van 
een aanvrager steunt.

Coproductie
Manja van der Zee, regiosecretaris van het WMO-

netwerk waarbij acht gemeenten in West-Overijssel 
aangesloten zijn, hoopt dat gemeenten en provincie 
meer in gesprek met elkaar zullen zijn. “Hoe kan een 
programma als Sociale Kwaliteit beter aansluiten bij 
gemeenten en in samenwerking initiatieven faciliteren? 
Voor ons gevoel is het beleid van de afgelopen jaren 
nogal eenzijdig opgesteld en uitgerold. Zoals de 
subsidieregeling voor noaberschap [Samen voor 
elkaar] of Gezond bewegen. Wat vinden de gemeenten 
daarin nu belangrijk en waar lopen ze tegenaan? De 
provincie hoeft haar beleid niet los te laten, maar een 
coproductie met de gemeenten zou mooi zijn. Vanuit 
de regio moeten we de provincie ook sneller en beter 
aanhaken. Want de faciliterende en ondersteunende 
functie van de provincie is cruciaal.”

Sturend
Verder blijkt dat op het gebied van leren en delen 
de provincie aan de weg mag timmeren. Het 
ontwikkelen en inzetten van meetmethodes om de 
maatschappelijke opbrengst van initiatieven in beeld 
te brengen, is (nog) niet gelukt (zie ook het artikel ‘Een 
monitor alleen voor de provincie is niet meer van deze 
tijd’). Respondenten geven terug dat de faciliteiten die 
de provincie biedt niet altijd passen bij de behoefte 
van de initiatiefnemers. “Stichting Dag!enDoen! wil 
onafhankelijk van subsidies zijn. Dat kan als negen 
gemeenten deelnemen, maar dat gaat te traag. 
Daarom hebben we bij de provincie aangeklopt. Die 
wilde dat oplossen via een thematafel. Blijkbaar lag er 
een opdracht om thematafels aan te zwengelen en wij 
waren een mooie case. Wij hebben dat als heel sturend 
ervaren; onze vraag was tenslotte heel anders”, aldus 
Köster. Met betrekking tot netwerkbijeenkomsten 
adviseert Michael Wolbers van Stichting Zinderen: 
“Steek die lokaal in. Begin klein in een dorp of 
gemeente en maak het van daaruit eventueel groter. 
Nu worden netwerkbijeenkomsten nog wel eens 
geannuleerd omdat er te weinig animo is. Vaak zijn 
dezelfde partijen aanwezig. Die kennen elkaar wel en 
hebben zo’n bijeenkomst niet meer nodig.”

Durfkapitalist
Los van alle verbeterpunten die door de 
respondenten naar voren zijn gebracht, oordelen ze 
overwegend positief over het programma. “Zonder 
de bijdrage van het programma Sociale Kwaliteit 
zouden bepaalde lokale initiatieven niet van de grond 
zijn gekomen”, aldus Henny Huisintveld, adviseur 
Sociaal Domein in de gemeente Raalte. Volgens Meriel 
Hendriks van Sportbedrijf Deventer en initiator van de 
beweegmakelaar, verdient de provincie waardering 
voor haar rol als ‘durfkapitalist’. Ze kreeg een subsidie 
om het concept van de beweegmakelaar breder in 
Overijssel uit te zetten. “Je moet maar durven, €70.000 
euro investeren op basis van een projectplan van een 
paar A4’tjes”, aldus Hendriks. 

Conclusie
De conclusie van de evaluatie: het programma 
Sociale Kwaliteit is erin geslaagd om instrumenten 
en werkwijzen in te zetten die belanghebbenden 
als nuttig, toegankelijk en relatief eenvoudig in 
het gebruik ervaren. Het meedenken, verbinden 
en proberen maatwerk te leveren door met 
initiatiefnemers in gesprek te gaan, worden 
herkend als waardevolle en vernieuwende punten 
van provinciaal sociaal beleid. De netwerkaanpak 
met onderaannemers is de afgelopen jaren sterk 
ontwikkeld en werpt zijn vruchten af. Waar het  
gaat om sociale kwaliteit zien de meeste betrokkenen 
een duidelijke rol voor de provincie weggelegd.  
Niet alleen als ‘vermogende vriend’ maar evenzeer  
als verbinder en netwerkbouwer, en om het 
ontwikkelen en overdragen van kennis te faciliteren. 
Daarop kan de provincie de komende jaren  
verder bouwen. 

Beweeg- en beleeftuinen voor mensen met een lichamelijk en verstandelijk beperking zijn een initiatief van stichting Zinderen.  

Vanuit het programma Sociale Kwaliteit kregen ze hiervoor eerder een aanjaagsubsidie. (Foto Femke Teussink)
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1. Maatschappelijke betrokkenheid (2020) 
(bron: burgerpanel 2020)

Overijssel Nederland

Actief meedoen in de samenleving

Actief als vrijwilliger

Actief met mantelzorg

Lid van een vereniging/organisatie

52%

54%

37%

46%

43%

47%

28%

32%

1. 3.    Jeugd en sport (2016) 
(bron: Sportservice Overijssel)

Overijssel Nederland

Jongeren die regelmatig sporten

Jongeren die lid zijn van een sportvereniging

80%

75%

72%

71%

Meten en weten, tellen en vertellen
In deze krant leest u voornamelijk de kwalitatieve resultaten van het programma Sociale Kwaliteit. 
Valt er dan niets te meten als het om sociale kwaliteit gaat? Zeker wel. Er zijn indicatoren over de 
mate van gezondheid, deelname aan sportactiviteiten, betrokkenheid bij de samenleving. Er is ook 
tevredenheidsonderzoek gedaan onder initiatiefnemers. De kale cijfers zeggen weinig over de effecten, 
maar wel iets over de context van het programma. 

Door Sonja Leferink & Anita Esselink

Overijsselaars participeren actief  
in de samenleving
Een van de kwantitatieve instrumenten voor 
beleidsmonitoring is het burgerpanel. Een 
keer in de zoveel tijd vult een representatieve 
groep Overijsselaars een (digitale) vragenlijst in. 

Onderwerpen variëren van economie tot politiek  
tot sociaal tot vrije tijd. Zo krijgt het burgerpanel 
vragen over maatschappelijke betrokkenheid 
voorgelegd. Overijsselaars blijken relatief meer  
te participeren dan de Nederlandse bevolking  
als geheel.

Wat kan deze cijfers verklaren? Zien we in deze cijfers het typisch Overijsselse Noaberschap terug? 
Duidelijk is dat de cohesie in de buurt in Overijssel sterker wordt ervaren dan gemiddeld in Nederland.

Overijssel Nederland

Noaberschap ervaren in eigen buurt

Wekelijks contact met familie/buren/vrienden

Wonen in een prettige buurt met veel samenhorigheid

Buren gaan prettig met elkaar om

59%

88%

48%

71%

42%

83%

36%

66%

2.   Ervaren cohesie in de buurt (2020)
(bron: burgerpanel 2020)

Ook op sportief gebied steekt Overijssel gunstig af. 

Hoe verhoudt zich dat tot de bijna 1450 initiatieven 
die Sociale Kwaliteit mede mogelijk heeft helpen 
maken? Deze cijfers zeggen helaas niets over de 
effecten van het programma. Er zijn zo veel andere 
factoren die bepalen hoe maatschappelijk actief – of 
gezond, sportief, sociaal betrokken – inwoners zijn, 
en op de meeste daarvan heeft de provincie geen 
invloed. Zoals expert Martin Schulz in het interview-
artikel ‘Maak programma’s politiek, dan gaat het 
ergens over’ uitlegt: oorzaak-en-gevolgrelaties van 
beleid zijn complex en vrijwel nooit inzichtelijk te 
maken. De opbrengsten van een programma als 
Sociale Kwaliteit, waarbij de provincie meer voor 
een netwerkende en faciliterende rol kiest, zijn 
nu eenmaal beter te vertellen dan te tellen en te 
meten. Toch is het zinvol om dit soort enquêtes 
af te nemen. Het levert waardevolle informatie op 
voor het ontwikkelen en bijstellen van beleid en 
uitvoeringsprogramma’s. Vragen naar behoeften, 
ervaringen of tevredenheid levert meestal 
een goed beeld op van belangrijke thema’s en 
verbetermogelijkheden. 

Adviesgesprekken helpen initiatieven op weg
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de enquête die naar 
de 450 mensen en organisaties is gestuurd die in de 
periode 2017-2019 een adviesgesprek hebben gehad 
met een van de medewerkers Sociale Kwaliteit.  
Het programmateam wilde weten wat initiatief-
nemers van deze benadering en van het gesprek zelf 
vonden. Ook – of juist – als er ze geen subsidie van de 
provincie hadden. Bijna 150 ingevulde vragenlijsten 
kwamen retour.

Ruim tweederde van de initiatiefnemers vindt dat de 
gesprekken goed (42%) of heel goed (27%) hebben 
geholpen, en volgens nog eens 21% hebben ze een 
beetje geholpen. 11% geeft aan er niets of nauwelijks 
iets aan te hebben gehad. Ongeveer 40% hield er 
nieuwe contacten aan over. “Er is meer verbinding 
gelegd met verschillende partijen in Overijssel en met 
andere initiatieven. Hierdoor is het plan versterkt”, 
licht een respondent toe. 

Verbeterpunten
Natuurlijk is ook gevraagd naar verbeterpunten.  
In het vervolgtraject blijken initiatiefnemers vaak 
tegen regels, procedures en het gebrek aan 
afstemming aan te lopen. Ze missen een integrale 
aanpak binnen de provinciale organisatie zelf en 
vinden de doorlooptijd van een subsidietraject 
lang en het is niet altijd transparant waarom een 
aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Sommige 
initiatiefnemers voelen zich te veel in een bepaalde 
‘formule’ gedrukt: “Het probleem is dat Sociale 
Kwaliteit gebonden is aan de bestaande regelingen. 
Wij werken vanuit een behoefte in de samenleving 
en het antwoord dat wij daarop zouden kunnen en 
willen geven. Wij moeten ons idee te veel aanpassen 
en geweld aandoen om in een regeling te passen.  
Dat kost ook onnodig veel tijd.”

Tot slot: ruim 95% van de respondenten zou het 
adviesgesprek met Sociale Kwaliteit aanbevelen 
aan andere initiatiefnemers. Dat rechtvaardigt de 
conclusie dat het adviesgesprek als onderdeel van 
de aanpak van Sociale Kwaliteit zijn waarde heeft 
bewezen. 

Evaluatie beleid sociale kwaliteit 2016 - 2019
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‘Laten we maar zien wat er opkomt en dat faciliteren 
we dan.’ Daar krijg je heel eenzijdige initiatieven van, 
altijd dezelfde mensen.” Hij doelt op de mensen die in 
de literatuur ook wel het predicaat ‘participatie-elite’ 
krijgen. Hoger opgeleid, maatschappelijk actief, en vaak 
man, wit en 60+. “Ik mis de democratie in dit verhaal”, 
merkt collega-politicoloog Menno Hurenkamp op. 

Alweer een buurtbarbecue
“Namens wie spreken initiatiefnemers?”, vraagt 
Hurenkamp zich af. “Als je alle subsidies optelt”, en 
hij wijst naar infographics van I&O waarin allerlei 
informatie over gesubsidieerde projecten is verwerkt, 
“gaat heel veel geld naar de georganiseerde kant van 
de sociale sector. Geld voor bewonersinitiatieven en 
participatieve democratie is prima, maar democratie 
gaat over het realiseren van publiek belang. Dat 

Imrat Verhoeven is docent Bestuur en Beleid aan 
de Universiteit van Amsterdam en (mede)auteur 
van diverse studies over burgerinitiatief. Menno 
Hurenkamp is werkzaam aan de Universiteit voor 
Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam. 
Ook hij heeft zijn sporen verdiend met onderzoek 
naar burgerparticipatie. Beiden aanvaardden met 
plezier de uitnodiging om vanuit hun expertise en 
onderzoekservaring te reflecteren op de resultaten van 
de evaluatie en zo duiding en verdieping te geven. 

“Hé, zij hebben alweer een buurtbarbecue, 
wij nooit!” 

Dat deden ze aan de hand van vragen als ‘in 
hoeverre is de aanpak in het programma bestuurlijk 
vernieuwend’, ‘in welke rol kan een provincie van 
toegevoegde waarde zijn voor sociale kwaliteit’, ‘hoe 
moet het aanjagen van initiatief zich verhouden tot het 
bestendigen ervan’ en ‘met welke opbrengst kan de 
provincie tevreden zijn’.

Top-down participatie
Verhoeven ontvangt ons in het imposante gebouw 
van de Faculteit Mens- en Gedragswetenschappen 
op de Amsterdamse Roeterseilandcampus, waar we 
een rustig hoekje opzoeken. “Ik vind het mooi om te 
zien – en eigenlijk best verrassend – dat de provincie 
zo’n programma heeft”, steekt hij van wal. “Er gaat 
behoorlijk wat geld naartoe en er is aandacht voor de 
infrastructuur, zoals de 4D-makelaars. Zo’n aanpak kan 
onder bepaalde voorwaarden heel veel nieuw initiatief 
genereren.” Hij legt vervolgens uit dat er verschillende 
benaderingen van participatie zijn. Er is een top-
downbenadering waarbij de overheid burgers uitnodigt 
(burgerparticipatie) en er zijn initiatieven die echt 
aan de basis ontstaan en die de overheid eventueel 
ondersteunt (overheidsparticipatie). 

Participatie-elite
“Ik ben geen voorstander van de liberale houding van 
minimale overheidsinterventie zoals die lang opgeld 
deed bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Experts pleiten voor meer politiek, 

democratie en leren bij Sociale Kwaliteit

‘Elke overheid 
krijgt de 
burgers die 
ze verdient’
‘Kom maar op met die mooie ideeën’ is het 
motto van het programma Sociale Kwaliteit. 
Zelforganiserend vermogen in de samenleving 
aanspreken en versterken. “De laagdrempelige 
aanpak met makelaars is mooi, maar pas op voor 
te veel bureaucratie bij subsidies”, adviseert 
politicoloog Imrat Verhoeven, “initiatiefnemers 
vinden het belangrijk om te laten zien dat ze 
het geld goed besteed hebben, maar wel op 
hun manier.” “Een goede politicus heeft geen 
cijfers tot achter de komma nodig”, vult collega-
politicoloog Menno Hurenkamp aan. Hij wil vooral 
de kwetsbaarheid van kennis en het democratisch 
gehalte van burgerinitiatieven aan de orde stellen.

Door Sonja Leferink & Anita Esselink

Verschillende vormen van overheidssturing vragen verschillende vormen van verantwoording. (NSOB)

moeten we met z’n allen doen. De overheid wil dat 
in dorpen en wijken zo veel mogelijk burgers aan 
de slag gaan, in de hoop dat iedereen dan tevreden 
is. In praktijk zijn het alleen de lui die zich melden 
die meedoen. De lui die minder handig zijn, die er 
niet bij horen, zien dan: ‘Hé, zij hebben alwéér een 
buurtbarbecue. Wij hebben nooit een buurtbarbecue.’ 
De ontevredenheid komt dan op een andere plek 
terecht. Tussen burgers onderling, in plaats van 
tussen burgers en bestuur. Het is ook hún geld dat we 
aan het verdelen zijn; zónder hen. Dus moet er een 
correctiemechanisme in je programma zitten. Je moet 
aannemelijk kunnen maken dat je de mensen die niet 
meedoen, hebt gesproken en weet wat hún agenda is. 
Zoek harder naar manieren om ze erover mee te laten 
praten. ‘Hé, het is ook van mij, daar heb ik ook iets 
over te zeggen.’ Hoe geven we ze dat gevoel?”

Hurenkamp: “De overheid wil dat zo veel mogelijk burgers aan de slag gaan. In praktijk zijn het alleen de lui die zich melden die meedoen. 

De lui die minder handig zijn, die er niet bij horen, zien dan: “Hé, zij hebben alwéér een buurtbarbecue. Wij hebben nooit een buurtbarbecue.” 

(Foto iStock)
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deel van uitmaken. Los daarvan is het belachelijk 
dat de overheid aan de ene kant zegt: ‘We willen 
maximale inspanning en inzet van burgers, maar het 
moet wel allemaal nieuw en innovatief en sprankelend 
en divers zijn en daarom subsidiëren we maar voor 
twee jaar.’ En dan moet het aan nog honderd andere 
criteria voldoen, variërend van milieuvriendelijkheid 
tot brandveiligheid. Dat klopt niet, maar ik denk dat 
de meeste initiatieven daar wel zo handig in zijn 
dat ze overleven.” Verhoeven weet dat zo net nog 
niet. “Er zit een behoorlijk zware bureaucratie op de 
subsidieprocedure. Je bent zo 13 weken verder. Maar 
maatschappelijke initiatieven zitten in een totaal 
andere versnelling. Die willen gewoon aan de slag. De 
meer georganiseerde kant van het sociale domein ook, 
maar die begrijpt het subsidiecircuit beter en weet het 
ook beter te bespelen.” 

Stevige discussie
Dan is de volgende vraag: met welke effecten of 
opbrengsten kan het Sociale Kwaliteit tevreden zijn? 
Traditionele effectmeting en verantwoording passen 
niet bij een programma dat de provincie positioneert 
als samenwerkende of responsieve overheid, dus 
rechts in het kwadrantenmodel van de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

“In het sociale domein verwacht de overheid prestaties 
van burgers. Met het steunen van burgerinitiatieven 
willen ze hier ergens zitten”, aldus Hurenkamp en 
hij wijst naar het kwadrant rechtsonder. “Bij de 
verantwoording willen ze echter hier aan vasthouden.” 
Hij bedoelt het kwadrant van de presterende 
overheid waar het onder meer draait om resultaten 
meten, verantwoording afleggen en doelmatigheid 
bepalen. Verhoeven vindt: “Politici moeten goed 
beseffen dat wanneer ze kiezen voor een programma 
als Sociale Kwaliteit, daar ook andere vormen van 
verantwoording bij horen. Voer intern een stevige 
discussie over wat nou een adequate verantwoording 
is bij dit soort stimuleringsmaatregelen. Dat vergt heel 
veel denkwerk, al in de fase van het beleidsontwerp.”

Wantrouwen
Verhoeven pleit ervoor om ook met de initiatiefnemers 
over verantwoording in gesprek te gaan. “Vinden 
we een filmpje voldoende, of nodigen we ze uit 
om te komen vertellen over hun initiatief? Zouden 
initiatiefnemers misschien zelf onderzoek moeten 
doen naar de impact van hun project en zou de 
provincie ze daarin kunnen coachen? Ze zouden dan in 
ieder geval moeten laten zien wat andere mensen van 

Handtekeningen ophalen
“Representativiteit is een vraag waar alle beleids-
makers en politici mee worstelen”, beaamt Verhoeven. 
“De provincie kan aan financiële steun bepaalde 
voorwaarden stellen. In de gemeente Leiden, waar ik 
meewerkte aan onderzoek naar een voucherregeling, 
moesten aanvragers handtekeningen ophalen in de 
buurt om te laten zien dat het initiatief voldoende 
steun had. Dat is dan een minimumvereiste. De 
initiatiefnemers zelf hoeven niet per se een brede 
afspiegeling te zijn van de buurt, dat zou descriptieve 
representatie zijn. Ze moeten wel kunnen aantonen 
dat ze met mensen uit allerlei groepen gesproken 
hebben en dat die achter het initiatief staan. Dat alle 
buurtbewoners weten wat er gebeurt en er invloed op 
kunnen uitoefenen. Het idee hebben: als ik wil, kan ik 
meedoen. Dat is symbolische representatie.”

Aanjager
Is de provincie, gezien haar relatieve afstand tot de 
burger, dan überhaupt wel de goede overheid om 
burgerinitiatieven en democratische participatie aan 
te jagen? En dan ook nog eens deels in het sociale 
domein, waar gemeenten wel wettelijke taken 
hebben (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg) maar 
de provincie niet ? “Voor een wetenschapper is het 
lastig om hierover uitspraken te doen want het is een 
normatieve afweging en die is aan de politiek.” 

“Een goed politicus heeft geen cijfertjes 
achter de komma nodig”

Tegelijkertijd vindt Verhoeven het wel mooi dat juist 
een provincie de rol van aanjager van burgerlijk 
initiatief kiest. Dat er geen wettelijke taken meer 
zijn, ziet hij niet als beletsel. Zeker omdat er bij veel 
gemeenten bar weinig geld is om initiatieven aan te 
jagen en hune visie op sociaal beleid nog ontwikkeling 
is. “De politiek, dat zijn in dit geval Provinciale Staten, 
bepaalt wat de provincie belangrijk vindt om als 
kerntaak op te pakken. Natuurlijk moet er niet te veel 
overlap zijn tussen wat de gemeenten en de provincie 
doen, maar dat is een kwestie van afstemming.”

Projectencarrousel
De rol van aanjager brengt ons op het volgende 
dilemma. Het programma Sociale Kwaliteit wil 
nieuwe initiatieven stimuleren met kortlopende 
subsidies. Terwijl veel initiatiefnemers niet zozeer 
willen vernieuwen, maar bestendigen. Zonder 
langer durende financiële steun houden ze het niet 
vol. Het dwingt initiatiefnemers als het ware in een 
projectencarrousel van steeds weer nieuwe activiteiten 
bedenken en subsidiemogelijkheden zoeken. “Er is 
altijd de wens om een initiatief duurzaam en stabiel 
te maken, maar is dat echt nodig?”, vraagt Verhoeven 
zich af. “Het creëert een enorm subsidiecircuit waarin 
een gemeente of provincie tot in lengte van dagen 
moet investeren. Vanuit de filosofie ‘laat duizend 
bloemen bloeien’ of ‘kom maar op met je mooie 
ideeën’ is het juist goed om geld aan zoveel mogelijk 
verschillende initiatieven te geven. 

“Kwantitatieve verantwoording is 
georganiseerd wantrouwen”

Dan zullen sommige heel duurzaam blijken te zijn 
en de andere niet. De provincie is toch ook een 
beetje durfkapitalist? Dan is er niets mis als sommige 
initiatieven na een tijdje weer verdwijnen. Daarmee 
hoeven ze nog niet mislukt te zijn.” 

Honderd criteria
Ook Hurenkamp is kritisch, maar om een andere 
reden. “Volgens mij zit de echte frustratie niet in de 
projectencarrousel, maar bij de mensen die daar geen 

hun initiatief vinden. Uit mijn eigen onderzoeken weet 
ik dat initiatiefnemers het zelf heel belangrijk vinden 
om verantwoording af te leggen. Ze willen aantonen 
dat ze a) het geld eerlijk hebben besteed en b) dat het 
ook zinvol is geweest. 

“Er is niets mis mee als initiatieven na  
een tijdje weer verdwijnen”

Je kunt de 4D-makelaars daarin natuurlijk ook een 
belangrijke rol laten vervullen, want die zien heel veel 
van die initiatieven. Uiteindelijk krijgt de overheid de 
burgers die ze verdient. Dus als je burgers vertrouwt, 
dan krijg je ook vertrouwen én heel veel energie terug. 
Een kwantitatieve verantwoordingssystematiek gaat in 
feite over georganiseerd wantrouwen. Daar is het New 
Public Management-achtige denken op gebaseerd.”

Proto-ambtenaren
Initiatiefnemers zelf onderzoek laten doen naar 
de impact van hun activiteiten? Hurenkamp is niet 
geporteerd van dat idee. “Laten we er alstublieft 
geen proto-ambtenaren van maken.” Al beaamt 
hij dat financiële steun aan bewonersinitiatieven 
niet vrijblijvend hoeft te zijn. “Je hoeft het geld 
natuurlijk ook niet met een kanon de wijk in te 
schieten. Mijn punt is dat we niet moeten streven 
naar proto-ambtenaren, maar naar goede politici. 
Verantwoording zit voor een deel in de openbare 
discussie. Een goede, representatieve politicus heeft 
tien voorbeelden waarmee hij zegt: ‘dit geld is goed 
besteed want in Losser gebeurt dat, in Hardenberg 
gebeurt zus en in Hof van Twente gebeurt zo en 
daarom werkt het en is het goed besteed geld’. Zo’n 
politicus heeft geen cijfertjes achter de komma nodig.” 
Participatieve democratie is uiteindelijk onderdeel 
van de representatieve democratie, niet het antwoord 
erop, wil hij maar benadrukken.

Institutioneel geheugen
“Initiatiefnemers hebben er bovendien belang bij 
dat het duidelijk wordt waarom plannen wel of niet 
lukken”, vervolgt Hurenkamp. Dat brengt ons bij het 
onderwerp Leren en delen, de prestatielijn die binnen 
het programma minder goed uit de verf is gekomen. 
“Hoe krijgen we daarop grip in een samenleving die 
steeds informeler opereert? 

“Maak van burgers geen  
proto-ambtenaren”

Waar kennis veel meer in mensen zit en er steeds 
minder institutioneel geheugen is, steeds minder 
formele structuren? Hoe blijft kennis hangen, hoe 
zorgen we ervoor dat de slechte praktijken verdwijnen 
en de goede doorgaan? Ik zou bijvoorbeeld een matrix 
van alle initiatieven maken. Een deel gaat goed, maar 
dat is heel voorspelbaar. Een deel mislukt, en dat is 
ook heel voorspelbaar. Interessant zijn natuurlijk de 
projecten die geheel tegen de verwachtingen in goed 
gingen of mislukten. Zo krijg je misschien de vinger 
achter dat rare verschijnsel Tubbergen.” 

Tabel verstoppen
Hij refereert aan de tabel met aantallen gesubsidieerde 
projecten per gemeente. Tubbergen staat als 
relatief kleine gemeente op gelijke hoogte met grote 
gemeenten als Enschede en Deventer. “De bewoners 
van Tubbergen zwijnen hier gewoon. Eigenlijk moet je 
deze tabel verstoppen, want als Hengelo en Staphorst 
dit zien, komen ze geld eisen”, zegt hij lachend, om dan 
te besluiten: “Laat er geen misverstand over bestaan: 
ik vind het programma heel goed en ontzettend 
inspirerend, maar de vernieuwing zit in het nadenken 
over de vraag waar de democratie in de projecten zit en 
hoe we van alle initiatieven leren.”

Evaluatie beleid sociale kwaliteit 2016 - 2019
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Het oorspronkelijk idee kwam van Meriel Hendriks, 
teamleider bij Sportbedrijf Deventer en sinds kort 
zelf beweegmakelaar. “Ik word helemaal blij als ik 
erover praat”, steekt ze enthousiast van wal. “Het 
idee ontstond toen ik en een collega kennis maakten 
met de revalidatietherapeuten van het Deventer 
Ziekenhuis. Zij willen patiënten zo fit mogelijk het 
ziekenhuis uit laten gaan. Wij willen graag dat ze 
blijven bewegen als ze klaar zijn met revalideren. 
Maar patiënten weten vaak niet hoe, en er zijn 
duizend drempels en excuses. Voor veel mensen 
is bewegen niet zo vanzelfsprekend. Naast fysieke 
beperkingen kunnen er ook psychische en sociale 
problemen meespelen.”

Positieve gezondheid
Terwijl juist bewegen mensen kan helpen om meer 
grip te krijgen en zelfstandig(er) te kunnen leven, 
aldus de Hendriks. “We leren gelukkig steeds meer 
over het effect van bewegen, niet alleen fysiek maar 
ook emotioneel en in sociale contacten. Al pratend 
met de revalidatietherapeuten dacht ik: eigenlijk 

hebben we een soort makelaar nodig. Iemand naar 
wie jullie je patiënten kunnen sturen, die ze dan bij 
de hand nemen om ze bij een passend sport- en 
beweegaanbod te krijgen en ze een tijdje in de 
gaten houdt. Voor sommige mensen is passend 
bewegen meedoen met een wandelclubje of gewoon 
met de buurvrouw lopend boodschappen doen. In 
andere gevallen gaan we met iemand naar Zwemfit, 
melden we iemand aan bij de kickboksvereniging 
om weerbaar te worden, of brengen we ze in contact 
met het Old Stars voetbal. Het uitgangspunt is 
positieve gezondheid. Wat kunnen mensen wél. Weg 
draaideurpatiënten, gewoon weer mee kunnen doen.” 

Doorvragen
Een goed idee, maar niet uit te voeren met de 
bestaande formatie in het team van Hendriks. Op 
de website van de provincie vond ze informatie over 
de subsidieregeling Gezond bewegen en Zelfstandig 
leven. Zo kwam ze in contact met het team Sociale 
Kwaliteit. “Ze stelden zulke goede vragen, en bleven 
doorvragen. Niet om ‘nee’ te zeggen, maar om 

Beweegmakelaar is unieke samenwerking tussen zorg en sociaal domein 

‘Drempels verlagen en stok achter de deur’ 
Hoe laten we patiënten meer bewegen zodat hun gezondheid verbetert? Met die vraag worstelden 
zorgverleners in de regio Deventer. Twee beweegmakelaars zetten zich sinds maart 2018 in om namens 
Sportbedrijf Deventer, Deventer Ziekenhuis en Huisartsencoöperatie Deventer mensen (weer) in beweging 
te krijgen en te houden.

juist mee te denken: hoe kan het wel? Ze zijn heel 
benaderbaar, je kunt gewoon appen, bellen, mailen.” 
De gesprekken resulteerden in een kort en krachtig 
projectplan van drie A4’tjes. “Het Deventer Ziekenhuis 
is onze partner, net als de huisartsencoöperaties, 
zorgverzekeraar Eno, de gemeente en het netwerk 
Samen Gezond in Deventer.” De provincie kende een 
subsidie van ruim 70 duizend euro toe, de partners 
vulden dat aan tot een ton. 

Stok
De beweegmakelaar begint met een intake om de 
situatie en wensen van de cliënt in beeld te krijgen. 
Daaruit volgt een passend beweegadvies. Vinden 
cliënten het moeilijk om de eerste stappen zelf te 
zetten, dan gaat de beweegmakelaar mee. Cliënten 
worden sowieso een jaar gevolgd. “De intake 
gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Het zijn 
ontzettend waardevolle gesprekken want je krijgt in 
een uur zo veel informatie. Na twee weken nemen 
we contact op om te kijken hoe het loopt. Volgen ze 
het beweegadvies, of moeten we iets aanpassen? Na 
drie en zes maanden nemen we weer contact op. Om 
te volgen hoe het gaat, maar ook als stok achter de 
deur. Na een jaar is er een nameting, met dezelfde 
vragenlijst”, licht Hendriks toe. “Mensen vinden het 
prettig dat we ze volgen. Ja, we besteden veel tijd aan 
één persoon. Maar dat is het dubbel en dwars waard 
als je kijkt naar de effecten en hoe blij mensen zijn.”

Promotieonderzoek
De effecten worden ook wetenschappelijk onderzocht, 
met behulp van de data van de voor- en nameting. 
“Na een jaar was 83% nog in beweging. Van zulke 
cijfers worden we heel blij”, aldus Hendriks. Een 
fysiotherapeut van het Deventer Ziekenhuis heeft er 
haar promotieonderzoek van gemaakt. Zij wil ook in 
kaart brengen of de inzet van de beweegmakelaar 
andere zorgkosten kan voorkomen.

Kennis delen
De beweegmakelaar is nu al een groot succes.  
“We hoopten op 100 deelnemers, na twee jaar zijn het 
er 320! De jongste is 12 jaar en de oudste 93.” De inzet 
van de beweegmakelaar is voorlopig geborgd door 
de gemeente en de zorgverzekeraar. Inmiddels zijn 
in de hele provincie, en zelfs daarbuiten, gemeenten, 
sportbedrijven en ziekenhuizen geïnteresseerd in 
de methodiek. “We willen onze kennis graag delen”, 
aldus Hendriks, “maar dat moet nu in patiëntentijd.” 
Daarom heeft ze een nieuwe projectaanvraag 
ingediend bij Sociale Kwaliteit. Hendriks: “Dan  
kunnen we een professionaliseringsslag maken.  
Er moet een handboek komen en we willen andere 
partijen ondersteunen bij het implementeren van de 
beweegmakelaar. Geweldig toch als we dit breder in 
Overijssel kunnen uitzetten?”

Beweegmakelaar Anita Ruiter is elke dinsdag in het Borgelerbad om mensen te helpen in beweging te komen. Ieder op zijn of haar 

eigen niveau. De groep groeit. (Foto Ronald Hissink)

Huisarts/
specialist 
verwijst patiënt 
naar beweeg-
makelaar.

Beweegmakelaar 
neemt binnen  
2 weken contact 
op met patiënt 
en bereidt 
mogelijkheden  
voor.

Intake beweegmakelaar en 
patiënt op externe locatie: 
de patiënt moet in beweging 
komen voor deze afspraak.
Afstemming over beweeg-
aanbod en wat passend is 
bij wensen patiënt.

Patient gaat 
(eventueel 
samen met 
beweegmakelaar) 
naar bestaande 
activiteit in wijk of 
woonplaats.

Na 3 en 6 
maanden heeft 
beweegmakelaar 
contact met patiënt: 
monitor en stok 
achter de deur. 
Na 1 jaar volgt de 
nameting.
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“Gek genoeg is de ‘D’ van dromen niet overeind 
gebleven”, constateert Projectmanager Ed Wezenberg 
(Stimuland), een van de opstellers van de 4D-aanpak 
en nu de coördinator. Hij vertelt dat Stimuland 
de ervaringslessen van ASK een-op-een in het 
4D-projectplan heeft vertaald. Daarom zijn de 
behoeften en eigen regie van maatschappelijke 
initiatieven leidend en niet van boven opgelegde 
systemen, programma’s of methodieken.  
“We willen vónken, niet vinken”, vat 4D-makelaar 
Karola Schröder kernachtig samen. Verder heeft de 
ervaring geleerd dat er naast geld vooral behoefte is 
aan deskundigheid en coaching, netwerk, aansluiting bij 
kennis/kunde van anderen en hulp bij werving en PR. 

Hulptroepen
In plaats van dat zelf allemaal te leveren, wil Stimuland 
vooral gebruik maken van de mogelijkheden van 
partners in het veld, ‘onafhankelijk van organisatie-
belang’. Wezenberg: “Ons uitgangspunt is makelen en 
niet per se zelf ondersteunen.  

Maar de scheidslijn is nooit scherp.” Schröder erkent: 
“Af en toe help ik wel eens. 4D is tenslotte ook doen. 
Om een voorbeeld te noemen: de kinderboerderij 
in Ommen draait op een hele enthousiaste groep 
vrijwilligers maar zelf een projectplan op papier krijgen 
lukt niet. Daar help ik ze dan bij.” Met zes uur per week 

Stimuland zoekt met partners naar continuïteit in 4D-aanpak

‘We willen vónken, niet vinken’

Durven, doen, denken en delen. Brainstormen over de vraag ‘Wat is de kern van vernieuwing?’ bracht deze 
droomwoorden voort. Aanleiding was de behoefte aan een kennisinfrastructuur. In een aanbesteding vroeg 
de provincie partijen om met een nieuw idee hiervoor te komen als opvolger van de Alliantie Sociale Kwaliteit 
(ASK). Stimuland, eerder betrokken bij ASK, was een van de twaalf partijen die de handschoen oppakte en 
begon met dromen. En daaruit kwam ‘durven, doen, denken en delen’. De 4D-makelaar was geboren. 

Van links naar rechts Juliëtte Huis in ’t Veld (Noordoost-Twente), Karola Schröder (Vechtdal), Giny Hoogeslag (Salland) en Rienke Vedders (Noordwest-Overijssel).  

Lidy Noordman (Zuidwest-Twente) ontbreekt. (Foto Stimuland)

te besteden zal een 4D-makelaar hoe dan ook snel 
hulptroepen moeten inschakelen. 

Twentse Noabers
“Daarom werken we vanaf het begin samen met de 
bestaande netwerken en sluiten daar zo veel mogelijk 
bij aan”, aldus Wezenberg. “Hoe sterker het netwerk, 
hoe meer menskracht je eruit haalt en hoe meer geld 
in de fondsen eromheen je aanboort, en hoe beter 
wij onze makelaarsrol kunnen vervullen.” In Salland 
is 4D aangesloten bij het netwerk Kracht van Salland 
waarin ook LEADER (Europees subsidieprogramma 
voor plattelandsontwikkeling) zit. In het oosten 
van Overijssel fungeren de Twentse Noabers 
Coöperatie en het Twentse Noaberschapsfonds als 
‘onderaannemer’ van Stimuland. “Wij zijn in de tender 
tweede geworden achter Stimuland”, vertelt Reinder 
Witting, voorzitter van het fonds en adviseur bij de 
coöperatie. “Dat vonden wij natuurlijk heel jammer. 
Maar de provincie koos voor een Overijssel-brede 
club. Stimuland heeft meteen contact opgenomen 
en een van onze adviseurs is als 4D-makelaar voor 
Zuid-Twente aangesteld. Daarnaast beoordelen wij de 
voucheraanvragen uit heel Twente. Stimuland betaalt 
vervolgens de toegewezen bedragen uit.” 

Vijf makelaars
De 4D-makelaars vormen de spil van de aanpak. 
Voor elk van de vijf regio’s is er één: Schröder is er 
voor het Vechtdal, Giny Hoogeslag is actief in Salland, 
Juliëtte Huis in ’t Veld opereert in Noordoost-Twente, 
Rienke Vedders in Noordwest-Overijssel en Lidy 
Noorman heeft Zuidwest-Twente onder haar hoede. 
Zij leggen contact met initiatiefnemers, doen aan 
vraagverduidelijking en geleiden zo nodig door naar 

Ed Wezenberg, 4-D coördinator (foto Stimuland)

Evaluatie beleid sociale kwaliteit 2016 - 2019
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4D-AANPAK  &
SAMEN VOOR ELKAAR Overijssel

Averlo Azelo Beckum Hengelo Beerzerveld Beuningen Daarle Dijkerhoek Eesveen Elshof Geesteren Giethmen Hengevelde IJsselmuiden Laag Zuthem 
Langeveen Lattrop Lemelerveld Mastenbroek Nieuwleusen Okkenbroek Olst en Wijhe Olst/Boskamp Onna Overdinkel Overdinkel/Losser Oxe Rijssen Rossum 
’s Heerenbroek Steenwijkerwold Tilligte Vechtdal Vilsteren Vinkenbuurt Vriezenveen Vroomshoop Weerselo Wesepe Wierden Windesheim Zenderen 
Albergen Den Nul Denekamp Enter Fleringen Markelo Middel Oldemarkt Ootmarsum Rouveen Saasveld Vasse Wanneperveen Zwartsluis Borne Heino Losser 
Noordoost Twente Marienheem Steenwijk Genemuiden Nijverdal Oldenzaal Staphorst Wijhe Broekland Dalfsen Dedemsvaart Hardenberg Hasselt Diepenveen 
Lemele Lettele Haaksbergen Hof van Twente Bathmen Heeten Olst Almelo Luttenberg Hengelo Kampen Enschede Zwolle Raalte Deventer Ommen

ZUIDWEST-TWENTE
Lidy Noorman
info@twentsenoabers.nl
06-42453127

 THEMA'S

NOORDOOST-TWENTE
Juliëtte Huis in ‘t Veld
juliette.huisintveld@marb.nl
06-15131502

 INITIATIEVEN PER REGIO

NOORDWEST-OVERIJSSEL
Rienke Vedders-Dekker
r.vedders@zorgbelang-overijssel.nl
06-51112652

SALLAND
Giny Hoogeslag
giny@dekrachtvansalland.nl
06-13488937

VECHTDAL
Karola Schröder
karola.schroder@planet.nl
06-22496025

De 4D-aanpak, een initiatief van Stimuland, is mogelijk dankzij de inzet van inwoners van Overijssel,  
de 4D-makelaars, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 

de financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

"Wij steunen 
initiatieven voor 
natuur, cultuur, 
zorg, sport en 

maatschappelijk 
vastgoed."

Durven Delen Denken Doen voor een mooi Overijssel
Het online netwerk Samen voor Elkaar www.samenvoorelkaar.nl

 & 4D-makelaars vanuit vijf gebieden in Overijssel
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NO-Twente: ZW-Twente Vechtdal Salland NW-Overijssel

ondersteuning. Initiatiefnemers met vergelijkbare 
plannen of vragen proberen ze te verbinden. Verder 
voeren de 4D-makelaars het vouchersysteem van de 
Samen voor Elkaar-regeling uit, monitoren initiatieven 
en zorgen voor een terugkoppeling aan de regio en 
de provincie. Ze – het zijn toevallig allemaal vrouwen – 
zijn gekozen op basis van een groot netwerk, gedegen 
kennis van en draagvlak in hun regio. Twee van hen 
zijn ook LEADER-coördinator, anderen zijn als adviseur 
actief bij een maatschappelijke organisatie en/of 
zelfstandig adviseur. 

Nooit ‘nee’ zeggen
Wat moet een goede 4D-makelaar in huis hebben? 
Daarover hoeft Giny Hoogeslag (Salland) niet 
lang na te denken: “Goed kunnen luisteren is het 
belangrijkste. Niet in de valkuil trappen om voor 
een ander in te vullen wat hij nodig heeft. Verder is 
laagdrempeligheid belangrijk, dicht bij de mensen 
staan. Iemand moet geen drempel voelen om me te 
bellen als hij er even niet uitkomt.” Zegt Hoogeslag 
wel eens ‘nee’ tegen initiatieven? “Nee, eigenlijk 
nooit. Luisteren kan altijd. Natuurlijk krijgen ze niet 
altijd geld. Onze regeling is bijvoorbeeld niet voor 
bedrijfseconomische activiteiten bedoeld. Maar 
dan kan ik zo’n initiatiefnemer altijd nog in contact 
brengen met het ondernemersloket van de gemeente. 
Ik probeer binnen het netwerk te kijken: als het niet in 

onze subsidieregeling past, waar dan wel? Misschien 
bij een initiatievenmakelaar of een ervencoach.  
Zo bewijst het Salland-netwerk zijn kracht.” 

Ondersteuningsreflex
4D-coördinator Wezenberg: “Bij dit programma 
hebben we het echt omgedraaid. Wat is de kracht en 
de beweging van initiatiefnemers in wijken en dorpen? 
Waar zijn ze mee bezig, in welke fase zitten ze en wat 
is er nodig? De ene keer kan dat een onderzoek zijn, 
de andere keer een workshop, of bepaalde expertise. 
Dat moeten wij niet van tevoren bedenken, maar 
bovenhalen door met initiatiefnemers in gesprek 
te gaan. Dan is de volgende stap: makel naar wat 
er al ligt. Niet in de reflex schieten dat we zelf de 
ondersteuning leveren, zoals we in het verleden wel 
deden. Maar kijken of het te halen is bij bestaande 
programma´s of bij andere organisaties. De vraag  
van initiatiefnemers blijft zo het uitgangspunt.”

Kritisch
Volgens adviseur Tom Jannink van netwerkpartner 
OVKK zou er nog meer uit de 4D-aanpak te halen 
zijn. Door bijvoorbeeld meer van het 4D-budget 
te bestemmen voor de initiatieven in de regio’s en 
minder voor organisatiekosten zoals de uren voor de 
vijf makelaars en de coördinator. Hoewel hij kritisch is 
over de mate waarin 4D een beroep doet op partners 

De 4D aanpak in één oogopslag. (Infografic Stimuland)

in het veld, is hij wel positief over de manier waarop 
de 4D-makelaars de afgelopen jaren hun netwerken 
hebben opgebouwd. Wezenberg herkent wel iets in 
de kritiek van Jannink. “Partners dachten dat ze heel 
veel als ondersteuner zouden worden ingezet via dit 
programma, maar dat komt nog niet helemaal uit de 
verf. Daar worden we ook wel op aangesproken, hoor. 
Van: ‘Joh, wij zien niets van jullie’.” 

Leerkringen
“We zijn nog geen twee jaar bezig”, relativeert 
Schröder. “Het makelen gaat wel goed, 
maar we moeten nog meer op zoek naar de 
gemeenschappelijke vragen. Wanneer zouden 
we een training of onderzoek kunnen inzetten, 
een conferentie kunnen organiseren of feedback 
moeten geven aan de provincie? In Twente zijn ze nu 
begonnen met Leerkringen om belangrijke thema’s 
bij vrijwillige initiatieven uit te diepen. Wat betekent 
zo’n vraagstuk voor de regio en welke mogelijke 
oplossingen zijn er? Moet er bijvoorbeeld één loket 
komen of liever een aandachtspersoon? In het 
Vechtdal beginnen we hier volgende week mee. Dan 
kunnen we op een ander niveau ondersteunen. Want 
elk geval apart kost eigenlijk te veel tijd.” 

Niet vanzelf
Volgens Wezenberg zijn de Leerkringen een typisch 
voorbeeld van bottom-up en maatwerk inspelen op 
behoeften uit het veld. “We hadden van tevoren niet 
aan leerkringen gedacht als vorm van kennisdeling.  
Ik heb er een paar keer bij mogen zitten en het werkt 
als een soort intervisie. Zo ontstaat een nieuwe manier 
van ondersteuning zonder dat het extra geld kost.  
En gesignaleerde vraagstukken in het veld kunnen wij 
weer teruggeven als input voor beleid. Dat gebeurt 
niet vanzelf, dat zul je moeten organiseren.” 

Durven delen
Het gaat nu over de ‘D’ van delen, maar ook, zo blijkt 
al snel, van durven. Schröder: “Iedereen zegt wel 
‘delen is vermenigvuldigen’ maar bij initiatiefnemers 
merk ik vaak een gevoel van: ‘dit is van míj. Als ik het 
deel, gaat iemand anders ermee vandoor.’ Dus er is 
lef voor nodig om te delen. Zodat je kunt ervaren dat 
het je ook weer verder brengt.” “Dat speelt zeker bij 
ondernemers. Want sommige initiatiefnemers zijn 
sociale ondernemers en voor hen moet er uiteindelijk 
werk uit komen. Als zij iets hebben bedacht en 
dat blijkt te werken, zijn ze niet blij als het zomaar 
overgenomen wordt. Daarnaast willen initiatiefnemers 
credits voor wat ze hebben neergezet. Ja, delen vraagt 
zeker durf”, beaamt Wezenberg. 

Toekomst
Hoe ziet Stimuland de toekomst van het programma 
Sociale Kwaliteit en de 4D-makelaars? “Met het 
programma Sociale Kwaliteit is een op inhoud 
gedreven, actief team ontstaan. Er is heel veel kennis 
over de aanvragen”, zegt Wezenberg waarderend. 
“Daarvoor was het toch iets meer een ambtelijk 
aanstuur-team dat keek of het volgens de regels 
klopte. Nu zie ik ook weer een beweging richting 
formaliseren en verankeren. Voor een deel is dat 
nodig. Maar ik zou de openheid en vrijheid waarmee 
de 4D-makelaars kunnen inspelen op actuele vragen, 
overeind willen houden. Wij horen dat het veld 
behoefte heeft aan duurzaamheid en structuur, en 
niet te snel een verandering wil van aanpak of gezicht. 
We hebben de afgelopen twee jaar een groot, complex 
netwerk opgebouwd in 25 gemeenten, dat zijn 200 
dorpen en kernen. Dit netwerk omvat zowel de 
initiatiefnemers als de partijen die hen ondersteunen. 
Nieuwe makelaars zouden weer bij nul moeten 
beginnen. Weg investering. We zijn juist op zoek naar 
continuïteit. Continuïteit in die open aanpak.” 



Sabine Uitslag (geboren in Westerhaar-Vriezenveensewijk) heeft voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten 
waar ze zich sterk maakte voor zorg en welzijn. Ze is bij verschillende zorg- en culturele instellingen actief 
(geweest) als bestuurder en strategisch adviseur. Het grote publiek kent haar van Strictly Come Dancing en 
Dancing on Ice. Daarnaast zingt, presenteert en schrijft ze. (foto Rikkert Harink)

14

Column 

Kies geluk als Big Hairy Goal
Sociale kwaliteit en noaberschap liggen mij na aan 
het hart. Mijn overtuiging is dat burgers met elkaar 
de samenleving maken, niet de overheid. Een samen-
leving die snel verandert, met burgers die steeds 
mondiger worden, vraagt om een overheid die dicht bij 
haar burgers staat. Dat geldt wat mij betreft voor álle 
lagen van de overheid. Rijk, gemeente en provincie: 
kruip in de huid en leefwereld van burgers! Wat 
hebben zij nodig om welbevinden te kunnen ervaren 
en echt mee te doen en hun talenten in te zetten?  
Aan goede intenties ontbreekt het niet. Maar in de 
praktijk blijven we hangen in de systeemwereld die al 
die overheidslagen hebben gecreëerd. Laten we de sok 
nou eens omdraaien en aan de andere kant beginnen 
door de leefwereld als uitgangspunt te nemen.

Sociale kwaliteit ervaren burgers in relatie tot elkaar. 
Dat zit al behoorlijk stevig in onze Overijsselse aard via 
noaberschap en een rijk verenigingsleven. Zoiets kan 
een overheid niet van bovenaf opleggen. De overheid 
kan wel luisteren naar wat inwoners nodig hebben en 
ruimte bieden om hun initiatieven handen en voeten 
te geven. Het gaat erom dat burgers eigenaarschap 
ervaren. Dan houdt het initiatief ook niet op als de 
subsidie na een tijdje stopt. De waarde van burger-
eigenaarschap heb ik zelf ervaren. In het dorpje 
Welsum, waar ik woon, vormen we een hele hechte 
gemeenschap. Met onze eigen ideeën over zorg en 
welzijn. Wij willen bijvoorbeeld de school voor onze 
kleine kern behouden. We zijn er nog niet maar het lijkt 
erop dat ons dat gaat lukken – hoe klein we ook zijn – 
vanuit de kracht van de gemeenschap. En met hulp van 
het schoolbestuur, en de gemeente en de provincie. 
Want weet je als burger de weg in het ‘systeem’ 
eenmaal te vinden, dan is daar de bereidheid tot  
steun zeker aanwezig. Dat heeft ons het gevoel 
gegeven dat we samen het verschil hebben kunnen 
maken en dat we gehoord zijn. 

Daarom vind ik het mooi om te lezen dat de  
provincie zich op een laagdrempelige maar ook op 
een overstijgende en verbindende manier bezighoudt 
met sociale kwaliteit. Tegelijkertijd zie ik een overheid 
die bestuurlijk en politiek nog erg gefragmenteerd is 
met al die verschillende beleidsterreinen, portefeuilles, 
budgetten en procedures.  
Toch weer die systeemwereld…

Dus laten we die sok omdraaien. En omdat ik van  
Big Hairy Goals hou, stel ik voor dat de provincie 
geluk als hoogste beleidsdoel kiest. Laten we van 
Overijssel de gezondste en gelukkigste provincie van 
Nederland maken! Een zesde Blue Zone. Er zijn nu 
vijf van die zones in de wereld. Waaronder Sardinië, 
Okinawa en het Griekse eiland Ikaria. Mensen worden 
er gemiddeld 90 en soms wel 100 jaar oud. Ze zijn 
bovengemiddeld gezond en tevreden. Wat hebben 
deze plekken gemeen? Wat is hun geheim? Het blijkt 
dat hun bewoners er een zeer natuurlijk beweeg- en 
eetpatroon hebben, met veel lokaal verbouwd voedsel. 
Ze weten zich sterk verbonden met familie en vrienden, 
kennen weinig stress en, heel belangrijk, ervaren een 
doel in hun leven. Laten we voortaan al het beleid 
op deze elementen toetsen. Neem afstand van het 
systeem, kijk en verbind wat nodig is uit verschillende 
beleidsterreinen. Zo ontstaat een mooie, boeiende 
samenkomst van politiek en pragmatisme. 

Wie de sok past trekke hem aan.

Foto Rikkert Harink
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Simpele vraag
Vandaag bemensen Giny Hoogeslag, 4D-makelaar, 
Annemarie Dubbink, recent als adviseur Plattelands- 
ontwikkeling aangetreden bij Stimuland, en Sanneke 
Snuverink van het team Sociale Kwaliteit het 
spreekuur. Voor het goed en wel negen uur is, komt 
de eerste initiatiefnemer al binnenlopen. Heleen 
Brokmeijer heeft zich niet van tevoren aangemeld 
maar hoopt er met een ‘simpele vraag’ nog even 
tussendoor te kunnen. Brokmeijer is betrokken 
bij de organisatie van de IJsseltheaterfietstocht. 
Een jaarlijks terugkerende fietstocht waarbij de 
deelnemers onderweg kunnen genieten van natuur 
en theateroptredens − gratis. 

Plan B
Voor de editie van 2020 vertoont de begroting een gat 
van 4000 euro. De organisatie wil bijvoorbeeld graag 
twee busjes huren om mensen die minder (fiets)
mobiel zijn van de ene naar de andere theaterlocatie 
te brengen. “Dat past prima bij de Kracht van Salland-
cheque”, vindt 4D-makelaar Hoogeslag. “Maar daar 
hebben we al heel wat aanvragen voor,” managet ze 
direct de verwachtingen. De cheque is een voucher 
van maximaal 1000 euro voor initiatieven die ‘de 
woon- en leefomgeving beter, mooier, leuker maken’. 
“Vul in ieder geval het formulier in, je krijgt altijd een 
reactie.” Maar dat kan dus ook een afwijzing zijn, 
daarom is het handig om een plan B te hebben, wil 
ze maar zeggen. En daarin denken de dames graag 
even mee. Het Oranjefonds? Dat zou ook prima 
passen, maar de aanvraagprocedure duurt lang, weet 
Brokmeijer uit ervaring en de organisatoren moeten 

al snel verplichtingen aangaan. “Probeer te blijven 
vernieuwen”, adviseert Hoogeslag. Dan blijft het 
namelijk interessant voor verschillende fondsen en de 
provincie om er geld in te steken. Ter plekke ontstaan 
de eerste ideeën al.

Kritisch meedenken
Tijdens het gesprek komen twee mannen het 
lokaal binnen, de eerste officiële afspraak van 
vandaag. Brokmeijer neemt snel afscheid. “Ik ga 
op wolkjes weer weg”, lacht ze breed. “En dan heb 
ik nog niet eens geld gekregen.” Het kenmerkt de 
aanpak van Sociale Kwaliteit. Aan de voorkant met 
initiatiefnemers in gesprek gaan, kritische vragen 
stellen om ideeën aan te scherpen, meedenken over 
fondsen en contacten leggen. En als het zover is, 
snel en zonder al te veel procedureel gedoe kleine 
bedragen beschikbaar kunnen stellen die een initiatief 
net dat stukje op weg helpen, of een laatste gat in de 
begroting dichten.

Museumambities
De nieuwe bezoekers hebben ambitieuzere 
plannen. Het zijn Frank Venneman van het 
Landbouwminiaturenmuseum Frieswijk en Willie 
Hurenkamp van het streekarchief Schalkhaar. 
Ze hebben al een LEADER-aanvraag lopen om 
het museum eens zo groot te maken, zodat het 
streekarchief erbij kan. Naast museum is het 
gebouw ook bedoeld als ontmoetingsplaats 
voor buurtgenoten. Het museum is organisch 
ontstaan: Venneman verzamelde van jongs af 
aan landbouwminiaturen en stelde ze tentoon in 
zijn schuur. Van een buurtgenoot kreeg hij een 
verzameling oude gebruiksvoorwerpen en nu wil het 
lokale archief dus ook graag aansluiten. 

Cheque
De LEADER-aanvraag is een behoorlijk ingewikkelde 
procedure en een eventuele subsidie dekt wel het 
gebouw, maar niet de inventaris. De gemeente is heel 
positief en stelt zich coöperatief op. Een financiële 
bijdrage zit er echter niet in. Dus hier zou de Kracht 
van Salland-cheque weer goede diensten kunnen 
bewijzen. Maar dat formulier, hè. “Het lijkt haast 
wel een LEADER-aanvraag”, verzucht Venneman. 
Op dat soort administratieve lasten zitten vrijwillige 

Spreekuur 4D/Sociale Kwaliteit helpt initiatieven met advies en contacten

Ook zonder geld tevreden de deur uit
Kwart voor negen op een druilerige donderdag-
ochtend in februari. Het is nog rustig in het 
Holstohus in Olst. De grote hal biedt plaats aan de 
lokale Wereldwinkel en in de belendende Eetkamer 
zitten de eerste bezoekers aan een bakje koffie. In 
de ‘Opkamer’ waar het spreekuur zal plaatsvinden, 
staan de kopjes en waterglazen al netjes in 
het gelid, geflankeerd door een nog afgedekt 
schaaltje koekjes. “Even checken of alles in orde 
is”, zegt de beheerder die met een assistent komt 
binnenlopen. “De koffie wordt zo gebracht.” 

initiatieven niet te wachten. “Dat is de eerste keer 
dat ik daar klachten over krijg”, reageert Hoogeslag 
enigszins verbaasd. “Het zijn maar twee A4’tjes en ik 
wil jullie best even helpen bij het invullen.” 

Welstandsveto
Desgevraagd vertellen de mannen wat meer over 
de uitbreiding. Het nieuwe gebouw is eigenlijk een 
kopie van de schuur die er al staat, maar dan met een 
grote glazen wand aan de voorzijde. Dat ontwerp is 
nu op een veto van de welstandscommissie gestuit. 
Dubbele pech: een nieuwe tekening kost geld én 
de vergunningsverlening loopt vertraging op. Dat 
heeft weer consequenties voor de LEADER-aanvraag. 
Inmiddels liggen ze een half jaar achter op schema, 
vertelt Hurenkamp. “Tja, wat kun je eraan doen.” 

Creatieve techneuten
Ondertussen richten ze hun energie op het ontwerp 
van het logo en een website. Ze hebben contact 
met het Tijdslab in Deventer, een aantal creatieve 
techneuten die met de nieuwste digitale technieken 
3D-animaties van historische objecten kunnen 
maken. Een mooie manier om de voorwerpen en de 
bijbehorende verhalen voor toekomstige generaties 
te bewaren. Natuurlijk hangt daar wel een prijskaartje 
aan en probeer daar maar weer eens subsidie voor te 
vinden. Zouden Oranjefonds, VSBfonds en misschien 
een cultuursubsidie van de provincie uitkomst kunnen 
bieden, vraagt Snuverink zich af, “het museum en de 
website hebben immers ook een participatieve en 
educatieve functie.” 

Strobalen
Hoogeslag en Snuverink zien nieuwe mogelijkheden 
wanneer ze horen dat duurzaamheid veel aandacht 
heeft van de initiatiefnemers. Die hebben al de 
mogelijkheid van bouwen met strobalen onderzocht. 
Circulair, energieneutraal, duurzaam; daarmee komt 
weer een heel nieuw scala aan subsidieregelingen 
in zicht. Snuverink belooft uit te zoeken welke 
provinciale beleidsadviseur op het gebied van 
duurzame energie met de initiatiefnemers in 
gesprek kan gaan. Hoogeslag zoekt ondertussen 
op haar laptop naar aanvullende informatie en 
contactpersonen. Niet ontevreden nemen de beide 
mannen afscheid. Er is nog geen uitzicht op concrete 

Met het veer bij Wijhe op weg naar de voorstelling van de IJsseltheaterfietstocht. (foto Robert Jan Leerink)

4D Makelaar Giny Hoogeslag: ‘De belangrijkste eigenschap van 

een 4D-makelaar is goed kunnen luisteren.’ (foto Stimuland)
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bedragen maar perspectief is er zeker. “Al hangt alles 
nu af van de vergunning”, aldus Hurenkamp. 

Samen komen
Inmiddels heeft het volgende aanvragersduo zich 
gemeld. Het zijn Ben Volmerink en Dick Caron namens 
Plaatselijk Belang Eikelhof, een buurtschap van 
zo’n 350 inwoners bij Olst. Al snel gaat het gesprek 
over fondsen en ontmoetingsplekken. In Eikelhof 
is het laatste café, pleisterplaats De Lepelaar, ter 
ziele gegaan. “Nu is er geen plek meer om samen te 
komen. Elke kern heeft zo’n plek nodig, anders gaat 
ze dood”, stelt Volmerink. Dus moet er op de plek 
van het café in ieder geval een gemeenschapshuis 
komen. De gemeente Olst-Wijhe wil dat ook wel, maar 
het geld is er niet. Wel heeft het gemeentebestuur 
als voorwaarde gesteld dat de bouwgrond deels een 
maatschappelijke bestemming krijgt. 

Klimaatneutraal
Een nieuwe eigenaar zag daar wel wat in en sloot 
een convenant met de gemeente en Plaatselijk 
Belang. Met ondersteuning van een adviseur van 
de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Kleine 
Kernen) – gefinancierd met een aanjaagsubsidie 
van Sociale Kwaliteit – en de massale betrokkenheid 
van de buurtbewoners is een ontwikkelingsplan 
gemaakt. Het voorziet in de bouw en verkoop van 
drie woningen. De opbrengst daarvan is voor de 
bouw van het buurthuis. Casco, dus voor alle extra’s, 
inventaris en de inrichting van het terrein moeten de 
initiatiefnemers aanvullende middelen zoeken. Ze 
willen hun buurthuis zo klimaatneutraal als mogelijk 
bouwen en er zijn extra maatregelen nodig om 
geluidsoverlast tegen te gaan. Dat is een vereiste voor 
het behoud van de horecavergunning en die is weer 
nodig om de exploitatie sluitend te krijgen. Daarom 
vragen ze nu of de 4D-makelaar en de provincie willen 
meedenken over financieringsmogelijkheden.

Crowdfunding
De regelingen van Sociale Kwaliteit zijn niet bedoeld 
om te investeren in stenen, legt Snuverink uit, 
wel in de ‘zachte kant’ van dit soort initiatieven. 
Activiteiten voor kwetsbare inwoners bijvoorbeeld. 
Voor klimaatneutraal en duurzaam bouwen zijn er 
wel andere fondsen binnen de provincie, en een 
LEADER-aanvraag zou zeker een kans maken, schat 
Hoogeslag in. Daarmee kunnen de initiatiefnemers 
maximaal de helft van de geschatte kosten van 200 
duizend euro afdekken. Dus dan blijft er nog een 
ton aan cofinanciering over. Dan kan een subsidie 
van 10- of 20 duizend euro van de provincie best 

een verschil maken. “Want met crowdfunding of 
renteloze aandelen krijgen we geen 100 duizend euro 
bij elkaar,” vermoeden Volmerink en Caron. Op zich 
zou het initiatief best goed kunnen passen binnen het 
nieuwe programma Actieplan Leefbaar Plattelands, 
bedenkt Snuverink, maar dat gaat pas na de zomer 
van start. “Volgens mij geeft het waterschap ook 
subsidies voor klimaatadaptie”, boort Hoogeslag een 
nieuwe mogelijkheid aan. Voor speeltoestellen zou 
de Kracht van Salland-cheque weer in beeld komen, 
of Jantje Beton. Dubbink (Stimuland) raadt aan zich 
door hun OVKK-adviseur te laten adviseren over een 
mogelijke btw-vrijstelling. 

Signaal teruggeven
Het overleg eindigt met de afspraak dat de initiatief- 
nemers hun plannen nader uitwerken en dan in Zwolle 
verder komen praten. Hoogeslag, die tussendoor met 
een andere spontane binnenloper op de gang een 
gesprek heeft gevoerd, belooft ook een signaal terug 
te geven aan de gemeente. Het is niet de bedoeling 
dat de provincie de financiering van allerlei lokale 
belangenverenigingen overneemt; dat hoort bij de 
gemeente.

Demente ouderen
De volgende ‘klant’ is Minie Kettelarij. Een vertrouwd 
gezicht voor de 4D-makelaar, zo valt op te maken uit 
de hartelijke begroeting. Dat klopt, want Kettelarij 
is coördinator Welzijn bij Ut Huus en heeft al 
menig aanvraag ingediend. Geïnspireerd door een 
bijeenkomst met Adelheid Roosen over de omgang 
van naasten met demente ouderen, broedt ze nu 
met een groepje gelijkgestemden op een plan om 
verschillende uitdagingen in de zorg het hoofd 
te bieden. Het aantal demente ouderen groeit 
fors, zelfregie van zorgbehoevenden wordt steeds 
belangrijker, terwijl het aantal vrijwilligers afneemt 
door vergrijzing en mantelzorgers het moeilijk 
hebben. “Hoe krijgen we meer verbinding tussen 
professionals en vrijwilligers? Hoe betrekken we 
jongeren erbij?”, vragen Kettelarij en haar werkgroep 
zich af. “Dat vereist een omslag bij zorginstellingen. 
‘Binnen’ en ‘buiten’ hebben elkaar nodig.” 

Leerkring
De werkgroep heeft een bijeenkomst in september 
gepland. “Draagvlak is er zeker en hoe jagen we 
dat nu verder aan?” Kettelarij denkt zelf aan soort 
symposium maar Hoogeslag stelt voor om tijdens 
de volgende bijeenkomst eerst eens de behoeften te 
peilen. De 4D-makelaars kunnen bijvoorbeeld helpen 
om een leerkring te organiseren. “Een ‘leerkring’, dat 

is mooi”, proeft Kettelarij het woord. Ook Snuverink 
is geïnteresseerd: “Wat jullie willen, klinkt als een 
vernieuwende, integrale manier van werken.” Kettelarij 
beaamt dat: “Er zijn allerlei mooie verbindingen 
mogelijk, bijvoorbeeld met de groep statushouders.” 
Een win-winsituatie: extra steun en aandacht voor de 
ouderen en voor statushouders de mogelijkheid om 
hun Nederlandse taalbeheersing te verbeteren. En zo 
heeft Kettelarij nog legio ideeën voor de verschillende 
doelgroepen die ze onder haar hoede heeft.

Koker met plannen
De dames spreken af dat Kettelarij zowel iemand van 
Sociale Kwaliteit als de 4D-makelaar uitnodigt voor 
de vervolgbijeenkomst en beiden op de hoogte houdt 
over de vele plannen die nog in haar koker zitten. 
“Hier komt nog iets moois uit”, voelt Snuverink. Op 
dat moment steekt Lian Kolkman haar hoofd om de 
deur. Ze is coördinator Sport en Cultuur en vraagt zich 
af hoe ingewikkeld een subsidieaanvraag is. Ze heeft 
zich niet van tevoren aangemeld. Hoogeslag praat 
verder met haar in de hal. Het is inmiddels 12:00 uur 
en tijd voor de volgende en laatste afspraak. 

Cadeautje
Dat zijn Mark Klein Koerkamp van Belangenvereniging 
Bathmen en Jan-Hein Nikkels van het projectteam 
Dorpsagenda Bathmen. Ze hebben hun projectplan 
al zo goed als klaar, maar willen vandaag even 
kennismaken en nog wat vragen te stellen. De 
dorpsagenda is nu wel gevuld met plannen maar er 
ontbreekt een vergezicht, stelt Nikkels. “De bestaande 
dorpsvisie gaat uit van krimp, daar worden we 
niet echt vrolijk van. Wij kijken liever naar kansen 
en mogelijkheden.” “Bovendien is deze dorpsvisie 
traditioneel opgesteld en de gemiddelde inwoner kent 
hem niet”, vult Klein Koerkamp aan. Er moet, kortom, 
een nieuw plan komen. Geen bureaula-plan, maar 
een levend en vitaal plan dat de vele initiatieven in 
de gemeenschap verbindt. Een nieuwe werkgroep 
Bathmen 2035 gaat dit onder voorzitterschap van 
Nikkels aanzwengelen. “Wat vindt de gemeente 
ervan?”, wil Snuverink weten. “Sociale Kwaliteit doet 
niets zonder dat er is afgestemd met de gemeente.” 
De beide mannen zeggen dat de gemeente openstaat 
voor een nieuwe dorpsvisie. Had de wethouder 
onlangs de debatavond met 200 enthousiaste 
deelnemers – waarvan de helft jongeren – niet een 
‘cadeautje’ genoemd?

Mobiliseren
“Wij zijn in staat de mensen te mobiliseren en aan te 
haken”, vervolgt Klein Koerkamp, “maar we hebben 
iemand nodig die ons daarbij begeleidt en het borgt.” 
Ze hebben al een offerte aangevraagd en zoeken nog 
andere geschikte partijen. Snuverink en Hoogeslag 
lepelen zo een aantal namen op.  
“Dit initiatief past goed in de aanjaagregeling. Kies 
een partij die goed voelt voor jullie.” De feedback van 
Snuverink valt goed. “We gaan nog deze week onze 
aanvraag indienen”, aldus Klein Koerkamp. Snuverink 
informeert ze over het doel van de aanjaagregeling en 
de procedure. De doorlooptijd van 13 weken doet  
bij beide mannen de wenkbrauwen even fronsen.  
“De grootste uitdaging voor vrijwillige initiatieven is 
om de energie vast te houden”, aldus Nikkels. 

Afwachten
Na het vertrek van de laatste bezoeker klapt 
Hoogeslag haar laptop dicht en bergt die samen met 
haar vuistdikke ordner op. Ook Dubbink en Snuverink 
maken aanstalten om te vertrekken. Het was een 
lange zit, maar het leverde een mooie inkijk op in het 
reilen en zeilen van initiatieven in de regio. Zoals Klein 
Koerkamp bij zijn afscheid zei: “Dit spreekuur is een 
goed initiatief van de provincie. Het is belangrijk om  
in gesprek te zijn met burgers.” 

Evaluatie beleid sociale kwaliteit 2016 - 2019

Twee deelnemers aan de IJsseltheaterfietstocht genieten op afstand van een voorstelling bij het Spijkerbosch. (Foto Robert Jan Leerink)
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Martin Schulz vindt de krant een originele manier om 
de inzichten over het programma Sociale Kwaliteit 
terug te koppelen. “Mooi om te zien hoe jullie 
kijken naar de complexiteit van causaliteit (oorzaak-
gevolgrelatie) in de context van Sociale Kwaliteit. 
Beleidsmakers veronderstellen dat interventie A in 
een rechte lijn leidt tot effect B. Het doel van een 
evaluatie is vervolgens om dat vast te stellen. Wordt 
dat effect niet gevonden, dan is de conclusie dat 
het beleid blijkbaar niet heeft gewerkt. Maar bij een 
programma als Sociale Kwaliteit, waarbij de provincie 
zegt ‘kom maar op met die mooie ideeën’, ligt de 
oorzaak-gevolgrelatie een stuk ingewikkelder.  

“Hoeveel petajoule halen we uit 
een energieambassadeur?”

Dan leidt het beleid of interventie A van de provincie 
niet tot B maar tot C, D en F met een neveneffect op 
G, wat op termijn weer een voorwaarde bleek te zijn 
voor een stukje van B, et cetera. Dat is heel moeilijk te 
onderzoeken met de gangbare evaluatietools.” 

Dankbare zoektocht 
Daar loopt Schulz ook tegenaan in zijn NSOB-
onderzoekspraktijk. “We hebben eerder onderzoek 
gedaan naar de effecten van netwerkinterventies in 
de energietransitie. Bij netwerkinterventies moet je 
denken aan het van inschakelen van ambassadeurs 
of een versnellingstafel. Dat leidt altijd tot heel 
ongemakkelijke vragen als: hoeveel duurzame 
petajoule halen we dan uit zo’n ambassadeur? Of: 
hoeveel megawatt levert zo’n versnellingstafel nou 
op? In jullie geval: hoeveel sociale kwaliteit halen we 
nu uit zo’n programma? Op zich heel legitieme vragen. 
Want, zoals jullie zelf schrijven: er zit publiek geld in. 
Hoe kun je dan toch iets van de veranderingen die je 

in ‘het veld’ ziet in verband brengen met de manier 
waarop het programma is opgezet en uitgevoerd?  
Dat lijkt me een heel dankbare zoektocht.” 

Opschalen
Dankbaar misschien, maar ook lastig, dat merkt de 
NSOB-expert wel aan de reflectievragen die hem 
zijn voorgelegd. “Bijvoorbeeld een vraag als: wat 
heeft meer waarde, een vouchersysteem met kleine 
bedragen zonder gedoe? Of juist het bundelen van 
middelen om gemeente-overstijgend grootschalige 
projecten te ondersteunen?”, leest hij voor uit zijn 
aantekeningen. “Het is geen kwestie van het een is 
beter dan het andere. Het gaat erom wat de provincie 
met het programma voor Sociale Kwaliteit in gang 
heeft gezet, groter te maken. Hoe breng je een 
aanpak als ‘kom maar op met die mooi ideeën’ van 
experimenteren naar opschalen? Zulke vragen zijn 
op dit moment heel actueel in het openbaar bestuur. 
Ik geloof in goed kijken naar initiatieven die er al zijn. 
Hoe groeien die, waar zit de energie? Sluit daarbij aan 
om de opgaande beweging te stimuleren.”

Vermenigvuldigen
Over dat aansluiten wil Schulz ook nog wel iets kwijt. 
“De overheid kiest er gewoonlijk voor om een impuls 
te geven, bijvoorbeeld met aanjaagsubsidies. Zet 
veel van die subsidies uit en het telt op tot een mooi 
bedrag. Dan kun je als overheid zeggen dat er een 
flinke impuls is gegeven. Maar stopt de impuls, dan 
eindigt wat er in gang is gezet vaak weer. De uitdaging 
is subsidies zo in te zetten dat ze niet leiden tot 
optellen, maar vermenigvuldigen. Door bijvoorbeeld 
via cofinanciering een nieuwe dynamiek uit te lokken.” 
Pakken we het NSOB-kwadrantenmodel over vormen 
van sturing erbij, dan gaat het over de rechterhelft. 
Want bij veel provinciale opgaven, en zeker bij zo’n 

NSOB-expert Schulz pleit voor bewuste keuze voor netwerksturing

‘Maak programma’s politiek, 
dan gaat het ergens over’
De kwaliteit van netwerken moet je niet aan het toeval overlaten, wil Martin Schulz meegeven aan 
de provincie. En: breng meer politiek in programma’s als Sociale Kwaliteit. Schulz is co-decaan van de 
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en adjunct-directeur van de denktank van het 
instituut. Vanuit zijn expertise op het gebied van netwerksamenwerking en lokale politiek was hij 
graag bereid om te reflecteren op de voorlopige resultaten van de evaluatie.

Sonja Leferink & Anita Esselink

abstract doel als ‘de sociale kwaliteit van Overijssel’, 
past een netwerkende of responsieve overheidsstijl 
vaak beter. 

Verkeerde spelers
Maak de keuze bewust, adviseert Schulz. “Wil de 
provincie bepaalde doelstellingen via netwerken 
realiseren, dan moet ze ook nadenken over de 
kwaliteit van die netwerken. Daar kan de provincie 
richting aan geven en in investeren. Want een netwerk 
kun je bewust ontwerpen en managen, dat moet je 
niet overlaten aan het toeval. Uit het vele onderzoek 
naar het goed functioneren van netwerken kennen we 
de voorwaarden. Belangrijke spelers moeten in het 
centrum zitten en niet aan de randen. 

“Snappen de Staten hoe 
netwerksturing werkt?”

De afstand tussen partners mag niet te groot zijn. 
En derde factor is reciprociteit in de relatie: iedereen 
haalt én brengt. Verder mogen er geen witte vlekken 
zijn. Als een netwerk een bepaalde thematiek niet 
kan oplossen, dan zitten de verkeerde spelers aan 
tafel. Als je de juiste partijen bij elkaar brengt, gaan 
die vanzelf – zegt de theorie – de goede dingen met 
elkaar doen.” Dat vraagt dus bewust nadenken over 
en vormgeven aan netwerken.

Mooi instrument
Netwerken zijn ook goed te monitoren, vervolgt 
Schulz. “Zo heeft de provincie Zuid-Holland een mooi 
instrument ontwikkeld: de Netwerkvitaliteitsmeter.” 
Die monitor bepaalt de vitaliteit van netwerken aan de 
hand van indicatoren voor effectieve samenwerking, 
zoals ambitie, belangen, organisatiegraad, proces-
kwaliteit, commitment, verbinden, vertrouwen, 
daadkracht en netwerksamenstelling. Daarnaast 
zijn er indicatoren om de netwerkopbrengsten 
in beeld te brengen, onder meer ‘fysieke’ 
mijlpalen, tussenproducten, financiële resultaten, 
netwerkversterking, duurzaamheid, innovatie, bereik 
en zichtbaarheid. Zo is vast te stellen in hoeverre de 
doelen van de verschillende netwerkpartners worden 
gerealiseerd of dichterbij komen dankzij de prestaties 
van het netwerk.

Tempoverschil
Schulz legt een volgende belangrijke vraag op 
tafel: “Hoe verhouden Provinciale Staten zich tot 
netwerksturing? Uit zichzelf zijn de Staten niet geneigd 
om aan de rechterkant van het model te gaan zitten 
en heel bewust na te gaan wat dat betekent voor hun 
eigen rol. Snappen ze hoe het werkt? Want netwerken 

‘Want een netwerk kun je bewust ontwerpen en managen, dat moet je niet overlaten aan het toeval.’ (Foto Gremlin)

Bij een abstracte opgave als Sociale Kwaliteit past een 

netwerkende of responsieve bestuursstijl.
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is zo anders is dan wat ze gewend zijn te doen. Hoeveel 
tijd zit er tussen het moment dat een ambtenaar een 
punt zet achter een Statenvoorstel en het moment dat 
de Staten het aannemen?”, en hij kijkt ons vragend aan, 
“een week of twaalf? Of gaat het in Overijssel sneller?” 
Nee, niet echt, moeten we toegeven. “Zo’n netwerk gaat 
echt niet twaalf weken zitten wachten. Dus: hoe gaan 
de organisatie en ook de Staten om met dat verschil 
in tempo? Kan ze doorlooptijden van procedures 
verkorten of op een andere manier sneller acteren?” 

“Een netwerk gaat niet 12 weken 
zitten wachten”

“De Staten zullen samen met het college van 
Gedeputeerde Staten moeten ontdekken hoe ze dit 
soort processen willen inrichten. Dat levert dilemma’s 
op. Netwerken hebben een eigen dynamiek, daar 
gebeurt al van alles zonder dat de Staten zich daarover 
vooraf hebben uitgesproken. Die voelen zich dan te laat 
geïnformeerd. Ze willen aan de voorkant betrokken zijn 
en kaders stellen. Maar ja, waar is de voorkant van een 
netwerk? De kans is bovendien groot dat kaders die de 
provincie in een vroeg stadium stelt, niet gerealiseerd 
gaan worden of moeten worden bijgesteld. Want het 
netwerk doet nooit precies wat de provincie wil. Maar 
afwachten betekent weer geconfronteerd worden met 
beslissingen die al genomen zijn. Dat levert ongemak 
op en het zou goed zijn als de Staten zich afvragen hoe 
ze daarmee om willen gaan. Het vraagt in ieder geval 

een expliciete keuze van de Staten voor netwerksturing, 
omdat ze zich rekenschap moeten geven van de 
consequenties. Bij welke opgave of programma willen 
ze het wel of juist niet? En wat betekent dat voor 
procedures, regels, monitoring en dergelijke? Kortom: 
hoe kiezen ze in de kwadranten? Dat is net zo goed een 
keuze van de Staten, niet alleen van het college of de 
ambtenarij.”

Politieke hobby’s
Dan schakelen we over naar een andere thema. In de 
evaluatie is naar boven gekomen dat het programma 
Sociale Kwaliteit het risico loopt vooral te worden 
beschouwd als financiering voor sympathieke 
initiatieven die eigenlijk onder geen enkele regeling 
passen of voor ‘hobby’s’ van gedeputeerden of 
Statenleden. “Noem het politieke hobby’s, maar 
we kunnen het ook omdraaien: hoe zorgen we er 
vanuit politiek oogpunt voor dat GS en PS er zo veel 
mogelijk bij betrokken zijn en dat ze er zo veel mogelijk 
van vinden? Dat zorgt voor energie en wrijving en 
helpt zo het programma verder te brengen. Stel dat 
een Statenlid per se wil dat sport een thema in het 
programma is en dat net zo lang heeft gemasseerd 
tot ze het erin had. Dan zeg ik: politiek is bepalen 
wát politiek is. Blijkbaar heeft de politiek bevonden 
dat dit belangrijk genoeg is om het op te nemen. Ik 
vind dat onderdeel van goede politiek. Geen hobby’s 
maar uitkomsten van het politieke proces. Het doet er 
blijkbaar toe.”

Uitvechten
“Als gedeputeerde zou ik niet te bang zijn voor 
politiserende programma’s”, nadert Schulz het einde 
van zijn betoog. “Dan gáát het tenminste ergens over en 
zijn er verschillen die ertoe doen, kan er stelling worden 
genomen. Dan kan de politiek doen wat ze hoort te 
doen, namelijk dat de Staten met zichzelf het gesprek 
aangaan over wat zij belangrijk vinden. En niet alleen 
de gedeputeerde bevragen op wat die vindt. Daarom 
ben ik best voorstander van verdere politisering van dit 
soort programma’s. Niet in de zin van ze partijpolitiek 
maken of individuele ruzies over de rug van zo’n 
programma uitvechten – al zal dat helaas ook gebeuren. 

“Politieke hobby’s zijn uitkomsten 
van een politiek proces”

Het gaat erom te ontdekken wat de politiek er politiek 
in vindt. De strijd om de verschillen in de samenleving 
en alle zaken waar we het niet eens over zijn. De een wil 
er sport in, de ander cultuur, de derde weer wat anders. 
Hoe wegen we dat? Wie mag dat bepalen? En waarom 
dan eigenlijk? Waar willen we heen met deze provincie? 
Hoe zien we sociale kwaliteit over de verschillende 
gemeenten heen? Willen we overal hetzelfde of mag 
er ook verschil zijn? Dat soort vragen, daar hebben we 
het dan over. Dus laat dat mijn oproep dan maar zijn: 
politiseer dit soort programma’s. Dat vind ik wel een 
mooie afsluiting.”

“Dat komt door een combinatie van klimaatverande-
ring en bodemgesteldheid”, legt buurtbewoner Evert 
van Dijk uit. Hij is initiatiefnemer en kartrekker van 
het idee om het plein te vergroenen en om te toveren 
tot Fantasia Plaza. Bomen en perkjes, speeltoestellen, 
regentonnen en nieuwe frisse schilderingen op de 
muren; een kleine oase tussen het steen, waaraan de 
hele buurt zich kan laven. Van Dijk, als voorzitter van 
de lokale Participatieraad ferm voorstander van  
burgerparticipatie, slaagde erin de buurt en de  
gemeente aan te haken bij zijn plan. De provincie en 
het waterschap Drents-Overijsselse Delta volgden.

“Ik ben begonnen met een schets en heb die aan  

verschillende buren voorgelegd om te kijken wat 
ze van het initiatief vonden. Toen hebben we met 
vier gezinnen een buurtcommissie opgericht en de 
gemeente benaderd”, aldus Van Dijk. Het pleintje 
moest hoe dan ook op de schop om een ondergrondse 
waterberging aan te leggen en de gemeente Zwarte-
waterland zag de vergroeningsplannen van de buurt 
wel zitten. “De gemeente wilde wel direct weten hoe 
enthousiast de rest van de buurt was.” Want de 
buurtbewoners zouden zelf verantwoordelijk worden 
voor de aanleg en het onderhoud van het groen. 

Op zoek naar financiers leek de verkiezing tot de 
‘Groenste straat van Overijssel’ een uitgelezen kans. 

De provincie bood Overijsselaars de kans om  
20 duizend euro te winnen voor de vergroening van 
hun straat. “Wij grepen net naast die prijs. Gedeputeer-
de Maij zei bij de uitreiking: ‘Let op, er komt nog een 
subsidiepot aan, houd die in de gaten.’ Zo ontdekte  
ik dat er bij de provincie andere regelingen voor ver-
groening waren. Wel lastig, zo’n aanvraag. Ik moest 
sommige stukken wel drie of vier keer lezen.” Gelukkig 
kon hij rekenen op hulp van de lokale coördinator  
Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) en van 4D-makelaar 
Rienke Vedders. “Als ik vragen had, kon ik haar altijd  
benaderen”, vertelt Van Dijk waarderend, “Het is  
belangrijk te weten dat er iemand in dat grote  
provinciehuis zit die iets voor jou kan betekenen.”

Wat hij niet begrijpt, is dat hij weer helemaal opnieuw 
‘het traject’ in moest. “Om mee te doen aan de 
Groenste straat van Overijssel hebben we een waslijst 
aan formulieren ingevuld. Ons plan kreeg volgens alle 
criteria goedkeuring om mee te doen. Toch moest ik 
voor de subsidieaanvraag het hele traject opnieuw 
door. De provincie probeert de burger op allerlei 
manieren in beweging te krijgen, maar wij wáren al in 
beweging. Om dan van voor af aan te beginnen is erg 
ontmoedigend. Er is zo veel tijd mee gemoeid.”

Uiteindelijk is het Van Dijk gelukt om 16 duizend euro 
‘bij elkaar te harken’ bij de provincie, het waterschap 
DOD en het Oranjefonds. Voor de aanschaf van 
materialen werkt hij samen met de gemeente. 
De buurt gaat zelf aan de slag om de bomen te 
planten, perken aan te leggen, speeltoestellen te 
plaatsen en nieuwe, door buurtkinderen ontworpen 
muurschilderingen te maken. 

“Dat vind ik het mooie van de participatiesamenleving”, 
besluit Van Dijk, “dat je als burger in staat bent om 
samen met de overheid dingen te realiseren. De 
gemeente gaat mij daar binnenkort over interviewen. 
Mijn initiatief is toch als een soort pilot te beschouwen 
om vergroeningstrajecten op te pakken. Laten we 
het daarom goed op papier krijgen, zodat andere 
initiatiefnemers er ook iets aan hebben.”

Van onooglijk pleintje naar 
Fantasia Plaza
Opgesloten tussen huizenblokken en garageboxen in de Genemuider Zeeheldenbuurt ligt een onooglijk 
pleintje. Er staan een paar speeltoestellen en de enige kleur komt van schilderingen op de muren. 
Voor de rest is het steen, beton en asfalt. Als het regent, verandert het pleintje in een vijver. 

Fantasia Plaza was een onooglijk pleintje. Een paar speeltoestellen en wat muurschilderingen. De rest is steen, beton en asfalt. 

Als het regent, verandert het pleintje in een vijver. Evert van Dijk maakte een model van het nieuwe pleintje en kreeg zijn buren 

enthousiast voor zijn plannen. (Foto Evert van Dijk) 
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Als onderzoeker kijkt De Vries onder meer hoe de 
digitale transformatie in de samenleving uitpakt voor 
de rol van de overheid. “Tot nu toe zien we vooral 
een overheid die met beleid en programma’s burgers 
aanzet bepaalde dingen te doen. Dat verandert steeds 
meer in een wereld waarin burgers allerlei initiatieven 
ontplooien en de overheid vooral ondersteunt. Mijn 
tweede domein is data-gedreven werken. Met behulp 
van kunstmatige-intelligentietechnieken kunnen we 
kwalitatieve data (tekst, beeld) en kwantitatieve data 
(cijfers) steeds beter samenbrengen. We gooien data uit 
allerlei bronnen in een ‘data-lake’ en laten de computer 
op zoek gaan naar patronen. Vervolgens is het aan ons 
om te bedenken wat die patronen kunnen betekenen, 
wat we ermee kunnen. Ooit kan het systeem dat ook, 
maar nu lukt dat nog niet goed.” 

Data-gedreven
Bij Sociale Kwaliteit zagen ze wel iets in het idee.  
“Het doel is een data-gedreven monitor die inzicht geeft 
in de impact van het programma Sociale Kwaliteit in  
relatie tot ontwikkelingen die geen deel uitmaken 
van het programma. We proberen een bepaalde 
ontwikkeling in beeld te brengen, waarbij Sociale 
Kwaliteit eigenlijk maar een onderdeel is van de 
processen die zich daarbinnen afspelen. Dat is 
inderdaad heel ingewikkeld en we zijn er nog steeds 
mee bezig”, legt De Vries uit.

“Met elk nieuw project verbeteren we het 
systeem. Niemand is eigenaar van alle  
data en iedereen kan eigen vragen aan het 
monitorboard stellen”

Met de subsidie ontwikkelden De Vries en zijn collega’s 
een ‘monitorboard’. De eerste stap is het data-lake. 
Hoe meer data, hoe beter. Met behulp van algoritmes 
kan daarin een bepaalde structuur of patroon worden 
aangebracht. Bijvoorbeeld naar gegevens die iets 
zeggen over Sociale Kwaliteit. Al spreekt De Vries liever 
van ‘Quality of Life’, een veel breder gebruikt concept. 
De tweede stap is om een methodiek te ontwerpen 
waarmee de gebruikers allerlei vragen aan het systeem 
kunnen stellen. De Vries vergelijkt het met Watson, 
een supercomputer die al snel onverslaanbaar werd 
in de populaire Amerikaanse weetjesquiz Jeopardy. 
Geen schaakcomputer, maar een quizcomputer 
dus. Zo’n systeem is ‘slim’ omdat het leert van zijn 
eigen zoekprestaties en daarom steeds beter vragen 
kan interpreteren en de betrouwbaarheid van zijn 
antwoorden kan inschatten. 

Geïnformeerd debat
De Vries geeft een ander voorbeeld hoe zo’n 

monitorboard is in te zetten. “Samen met 
Exocortex en I&O Research zijn we bezig met een 
Energietransitiemonitor. Wat brengen bepaalde 
keuzes rond de energietransitie teweeg in een regio? 
Bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens. Wat doen 
mensen dan, wat vinden ze ervan, wat voelen ze erbij. 
We halen overal data vandaan; van sociale media 
maar ook van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Een wethouder kan dan kijken: welke emotie zit er in 
mijn regio rond het plaatsen van windmolens? En hoe 
verhoudt dat zich tot andere regio’s? Maar mensen 
die aan de andere kant van de tafel zitten en die de 
windmolens níet willen, kunnen de deze monitor óók 
gebruiken. Of journalisten, voor bronnenonderzoek. 
Ze gebruiken allemaal dezelfde monitor, maar stellen 
ieder hun eigen vragen aan het systeem. Want het 
uitgangspunt is dat we een beter geïnformeerd debat 
willen. Dat noemen we ‘multi-stakeholder approach’. 
Niemand is eigenaar van alle data en iedereen kan zijn 
eigen vragen stellen. Dus een monitor Sociale Kwaliteit 
alleen ten behoeve van de provincie is eigenlijk niet 
meer van deze tijd. Iedereen met een belang moet er 
gebruik van kunnen maken.”

Visualisatie netwerk
Op het gebied van Sociale Kwaliteit heeft hij ook 
een voorbeeld. “Met drie gemeentes zijn we bezig 
een inclusiviteitsnetwerk in beeld te brengen. We 
vragen om de namen in te vullen van degenen die 
bij inclusieprojecten betrokken zijn, de relaties die 
ze tot elkaar hebben, de doelen die ze beogen en 
de afspraken die ze maken. Door dat vervolgens te 
visualiseren, bieden we inzicht in wie waarmee bezig 
is, welke groepen wel en niet worden bediend en 
welke initiatieven steun nodig hebben. We proberen 
iets dergelijks voor de 4D-makelaars te doen, maar 
dat is nog niet helemaal gelukt.” Want het staat of 
valt met een duidelijke meerwaarde voor gebruikers 
en het aanleveren van de gegevens waarop zo’n 
analysesysteem draait. Het één gaat niet zonder het 
ander.

Knelpunt
De Vries en zijn collega’s zijn nog steeds bezig om de 
methodiek verder te ontwikkelen en meer gegevens 
in het data-lake te stoppen. Er is een functioneel 
monitorboard voor Sociale Kwaliteit maar dat kan 
nog niet op uitgebreide schaal worden gebruikt. 
Dat heeft enerzijds met de complexiteit te maken. 
De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie gaan snel, maar toch duurt het jaren 
voordat zo’n slim systeem echt goed werkt. Een tweede 
knelpunt is data. Probeer een brede groep mogelijke 
gebruikers, zoals initiatiefnemers, beleidsadviseurs 
of 4D-makelaars, maar eens zo gek te krijgen om 
voortdurend checklijstjes of kleine enquêtes in te 
vullen of hun projectplan of evaluatieverslagen te 
uploaden. Men zit doorgaans niet te wachten op extra 
administratie. Ideaal zou zijn om direct gegevens uit 
bestaande systemen of content van websites in het 
data-lake te laten lopen. Maar daar steken de AVG en 
andere regels dan weer een stokje voor. 

Moed
De Vries geeft de moed nog niet op. “We hadden 
subsidie voor een jaar, inmiddels werken we al vier jaar 
aan de methodiek. Met elke nieuw project en elke casus 
raakt het data-lake verder gevuld en verbeteren we het 
systeem.” 

Leren en delen is een belangrijke prestatielijn in het programma Sociale Kwaliteit. Een van de activiteiten 
die het Uitvoeringsprogramma bij het Statenvoorstel uit 2016 benoemt is de actieve monitoring van 
ingezette instrumenten. Sjoerd de Vries, docent en onderzoeker aan de Faculteit Gedrags-, Management-  
en Sociale Wetenschappen van Universiteit Twente, kreeg een subsidie om zo’n monitor te ontwikkelen.  
Het is nog werk in uitvoering.

‘Een monitor alleen voor de provincie 
is niet meer van deze tijd’

Sjoerd de Vries (foto Henri Vos)

Niemand is eigenaar van alle data en iedereen kan vragen stellen aan het systeem. Het doel is een beter geïnformeerd debat. 
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Prima dat de provincie op het gebied van sociale kwaliteit 
actief wil zijn. Uit pragmatisch oogpunt zijn de gemeente 
Ommen en de andere Overijsselse gemeenten daar blij 
mee, want de financiën staan erg onder druk. En juist in 
het sociale domein staat de afgelopen jaren tegenover 
steeds meer kosten steeds minder budget. Daarnaast 
geloof ik niet in waterscheidingen tussen overheden.  
Een inwoner vindt het merkwaardig dat ze met meerdere 
overheden van doen heeft als het gaat over vergelijkbare 
onderwerpen. Het is niet meer van deze tijd dat de ene 
overheid op ruimtelijk gebied dominant zou moeten zijn 
en de andere overheid op sociaal gebied. We denken 
toch steeds meer integraal en laten we dat vooral meer 
gaan doen. Het moet wel tot resultaat leiden, en dat 
betekent dat overheden elkaar ook daadwerkelijk moeten 

opzoeken. Niet in de zin van: laten we elkaar eens even 
vertellen wat we bedacht hebben over en weer. Op zich 
mooi als dat gebeurt, maar laten we vooral een stap 
verder gaan. Daadwerkelijk openstaan om gezamenlijk 
iets te ontwerpen. Dat zou mijn wens voor het volgende 
programma zijn. Aan de voorkant goed samen 
doorspreken wat de gemeentelijke doelstellingen zijn 
en wat de provincie daarin aanvullend kan betekenen, 
voorkomt veel ambtelijke en bestuurlijke drukte daarna. 
Ik zou het overheden meer gunnen dat ze als één naar de 
samenleving toe opereren en dat de samenleving dat ook 
herkent als een overheid die naast haar staat. 

Ko Scheele (CDA), Wethouder Sociaal Domein, 
gemeente Ommen

Toegevoegde waarde in verbinding

Weg met de waterscheiding

Correctie Uitgetypt.nl
Vormgeving Nureclame 
Druk  MarneVeenstra 

Mede-innovator
Net als veel burgerinitiatieven worstelt Landgoed 
Algoed met de vraag: Hoe houden we ons initiatief 
duurzaam financieel gezond? In 15 jaar zijn we flink 
gegroeid en inmiddels zijn veel mensen afhankelijk 
van het aanbod van ons BuitenBuurtHuis. Bovendien 
hebben we nog een groot potentieel. We zijn een 
welkome plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, 
tot rust kunnen komen en zich kunnen ontplooien. 
Daar is veel behoefte aan. Maar hoe maak je richting 
lokale of provinciale financiers je punt over geluk, 
vertrouwen en welzijn? Daarover hebben we met 
meerdere burgerinitiatieven gesproken tijdens een 
leerkring die georganiseerd werd door Twentse 
Noabers en Stimuland. De subsidieaanvraag die 
wij nu doen bij de provincie richt zich zowel op 
waardebepaling als op het duurzaam borgen van 
die waarde. Zo’n complex vraagstuk willen we 
graag professioneel beantwoord zien in een taal 

die wij beide verstaan. Eerder hebben we via het 
programma Sociale Kwaliteit een voucher voor een 
nieuwe vrijwilligersruimte gekregen. Ik ben zeer 
positief over het laagdrempelige vouchersysteem. 
Met 2000 euro kunnen burgerinitiatieven veel doen, 
maar papieren tijgers kunnen je de moed aardig 
ontnemen. Voor mij is de provincie de aangewezen 
partij om het klimaat voor burgerinitiatieven te 
begunstigen. De landelijke overheid is te algemeen 
en gemeenten lijken die ruimte niet te hebben. Ook 
de schaal van de provincie is een voordeel: alles wat 
we uitvinden, kunnen we gemakkelijk met andere 
partijen delen. Ik zou de provincie graag mede-
innovator maken. Die onze innovatie ondersteunt en 
ons helpt op weg naar duurzaamheid. 

Angelien Hoppen, vrijwilliger en coördinator bij 
Landgoed Algoed

Als sportservice hebben we, onder meer via de 
Alliantie Sociale Kwaliteit, uitvoering gegeven aan 
de prestatielijn Leren en delen van Sociale Kwaliteit. 
Verbinden en kennis doorgeven zit immers in ons 
DNA. De provincie slaat langzaam de weg in waarbij 
ze de inhoud steeds meer aan deskundigen en 
inwoners overlaat en zij zorgt dat initiatieven van de 
grond komen. Ik zie dat Sociale Kwaliteit die nieuwe 
wereld probeert te zijn, al moet ze daarvoor nog wel 
eens de strijd aangaan met de traditionele wereld. 
Als dit programma er niet was geweest, dan was er 
minder samenhang en minder samenwerking geweest. 
Dankzij Sociale Kwaliteit zijn er ook meer initiatieven 
gehonoreerd, waarbij je de kanttekening kunt plaatsen 
of elk initiatief even nodig was. Ik vind het wel 
spannend als een provincie zich gaat bezighouden  

met kleine projecten op lokaal niveau. Een programma 
als Sociale Kwaliteit heeft pas echt toegevoegde 
waarde als ze erin slaagt initiatieven aan elkaar 
te verbinden en te stimuleren dat gemeenten die 
gezamenlijk omarmen. Een mooi voorbeeld daarvan 
is Loopland Overijssel waarin 14 Twentse gemeenten 
vanuit een gezamenlijke sport- en beweegvisie 
meedoen. Vroeger zou Sportservice met geld van de 
provincie de gemeenten volledig ontzorgd hebben. 
Nu verwacht de provincie cofinanciering en moeten 
gemeenten zelf ook investeren. Daarmee maken de 
gemeenten hun commitment concreet en dat is een 
belangrijke stap op weg naar succes.

Arjan van der Velde – Programmamanager 
Sportservice
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