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Een belangrijk probleem van bestaande draagvlakonderzoeken -dat
overigens niets zegt over de kwaliteit van de afzonderlijke onderzoeken- is de slechte
onderlinge vergelijkbaarheid. Dit komt enerzijds door een gebrek aan een eenduidige
definitie van bijvoorbeeld het begrip draagvlak. Anderzijds door het gebruik van verschillende doelgroepen in verschillende fasen van het beleidsproces. Daarnaast is er weinig
eenheid in de gebruikte onderzoeksmethoden. Tot slot is draagvlak een container begrip.
Begrippen als draagvlak, acceptatie, houding, begrip en steun worden vaak door elkaar
gebruikt. In het voorliggende handboek dat ik u wil aanbieden wordt duidelijkheid geboden over het begrip draagvlak en vooral over draagvlakonderzoek.

Het komt voor dat gepland beleid niet of moeilijk kan worden doorgevoerd omdat in de uitvoeringsfase blijkt dat er grote weerstanden
zijn. Dit kan leiden tot vertraging van de uitvoering of zelfs tot het
niet uitvoeren van beleid. In bovenstaande regels wordt geraakt
aan twee heel belangrijke aspecten van het begrip draagvlak.
Op de eerste plaats: draagvlak bij wie? Gaat het om draagvlak bij
politici, bestuurders, de media, maatschappelijke organisaties of
individuele burgers? Draagvlak bij ouderen of jongeren, in de Randstad of daarbuiten, bij specifieke gebruikers of bij de Nederlandse
burger in het algemeen?
Het tweede aspect betreft de fase waarin beleid zich bevindt. Is
draagvlak nodig tijdens de totstandkoming van beleid, tijdens de
besluitvorming, tijdens de uitvoering of nog op een ander tijdstip?
Bij de start van het ontwikkelen van beleid of een maatregel moet
een projectleider de afweging maken bij wie in welke fase een
draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd. Sterker nog: de afweging
zou een vast onderdeel moeten vormen van elk beleidsproces. De
voorliggende leidraad kan de projectleider daarbij ondersteunen.
De leidraad voor draagvlakonderzoek is te gebruiken door uiteenlopende groepen beleidsmedewerkers en projectleiders bij de
bestuurskern, regionale directies en specialistische diensten. Deze
zijn -als opdrachtgever- verantwoordelijk voor het tijdig en scherp

benoemen van de maatregel, de doelgroep(en), de beleidsfase en
zijn of haar visie op het begrip draagvlak.
Doel van de leidraad is niet het 'onderzoekswiel' uit te vinden, het
opleggen van verplichtingen of het geven van een blauwdruk voor
onderzoek. In de leidraad zijn methoden, voorbeelden en aandachtspunten overzichtelijk bij elkaar gebracht. Dit geeft de projectleider
ondersteuning in het maken van de afweging in welke fase en hoe
draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast staat hij of zij
sterk in zijn of haar rol als opdrachtgever bij een dergelijk onderzoek.
Ik heb er vertrouwen in dat de voorliggende leidraad een zeer
bruikbaar instrument is voor projectleiders in het hele ministerie.
Daarom wil ik het u van harte aanbevelen.
Met vriendelijke groet,
Nynke Sijtsma
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Binnen het ministerie van Verkeer en
Waterstaat wordt veel tijd en geld besteed aan onderzoek naar draagvlak voor beleid. Zeker
de laatste vijfjaar is een grote toename in draagvlakonderzoeken te zien. Omdat politici en
ambtenaren zich er steeds meer van bewust zijn dat voor een succesvolle implementatie van
beleid draagvlak nodig is, is het steeds vaker nodig om draagvlak te meten.

Een goed draagvlakonderzoek levert informatie waar de beleidsmaker wat aan heeft. De opvattingen van personen of groepen
over een beleidsprobleem of de oplossingsrichting waar aan wordt
gewerkt kunnen, als ze worden meegenomen in het proces, de
effectiviteit van beleid vergroten. Door al in een vroeg stadium
rekening te houden met meningen en gedrag van bepaalde personen of groepen komt de beleidsmedewerker of de politiek in een
later stadium niet voor verrassingen te staan. Om hier als beleidsmedewerker zicht op te kunnen hebben, is het van belang dat er
goede methoden voorhanden zijn om dit draagvlak in verschillende
situaties op een zinvolle manier te kunnen meten. Deze leidraad
hoopt u hierin een handreiking te kunnen bieden.

In de praktijk blijkt dat draagvlakonderzoek vaak uit de losse
pols wordt georganiseerd. Dit betekent niet dat de onderzoeken
niet worden voorbereid. De beleidsmedewerker formuleert een
onderzoeksdoel, oriënteert zich op bureaus en stelt een projectplan
op. Wellicht gebruikt hij of zij daarbij rapportages van draagvlakonderzoeken die eerder zijn uitgevoerd. Moeilijker is het om kennis
te nemen van de ervaringen die elders in het ministerie met draagvlakonderzoek zijn opgedaan. Hierover is nooit wat op papier gezet.

Het initiatief voor dit boekje ligt bij de Adviesdienst Verkeer
en Vervoer. De Adviesdienst wil de ervaringen die binnen het
ministerie zijn opgedaan met draagvlakonderzoek uitwisselen en
bundelen. In de leidraad wordt een overzichtelijke opsomming

gegeven van methoden die kunnen worden ingezet om met draagvlakonderzoek verschillende doelen te bereiken. De leidraad kan
daarmee een inspiratiebron zijn voor beleidsmedewerkers die op
eigen initiatief of op verzoek van parlement of minister een draagvlakonderzoek willen opzetten.
Bij de totstandkoming van dit boekje hebben de Adviesdienst
Verkeer en Vervoer en B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies bv
vooral toegankelijkheid en bruikbaarheid nagestreefd. Voor uitgebreide theoretische verhandelingen over draagvlak en draagvlakonderzoek wordt de lezer verwezen naar de diverse literatuurbronnen die in een bijlage bij deze leidraad zijn opgenomen.
Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van de leidraad wordt ingegaan op de doelen
en functies van draagvlakonderzoek. In hoofdstuk 3 presenteren
we een 'keuze-model' waarin een relatie wordt gelegd tussen de
beleidsfase - de doelgroep - en beschikbare onderzoeksmethoden.
Het model fungeert als stappenplan op basis waarvan de lezer kan
bepalen welke vorm van draagvlakonderzoek in het voorliggende
geval het meest voor de hand liggend is. De eigenlijke beschrijving
van beschikbare onderzoeksmethoden vindt plaats in hoofdstuk 4.
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Definitie draagvlakonderzoek: onderzoek naar het draagvlak bij specifieke doelgroepen voor (onderdelen
van) het overheidsbeleid.

Het begrip draagvlak uit de definitie leggen we nader uit.
Draagvlak is steun bij individuele personen of groepen van personen voor beleid, een probleemanalyse of een beleidsmaatregel. De
mate van steun of draagvlak is af te lezen uit de kennis van, de
houding tegenover en/of het gedrag als reactie op de betreffende
beleidsmaatregel. Kennis is de aanwezige informatie bij de ondervraagde persoon of groep over het doel en de inhoud van de betrokken beleidsmaatregel. Houding is de mening van een persoon
of groep over de noodzaak en de wenselijkheid van de beleidsmaatregel. En gedrag(sintentie) is de feitelijke gedraging die de
persoon of groep zal vertonen of vertoont na invoering van de
beleidsmaatregel.
Kennis, houdingen gedrag zijn 'indicatoren' van draagvlak
Draagvlakonderzoek heeft, naast het meten van draagvlak, nog een
functie: het kan draagvlak vergroten of deels creëren. Immers, doordat personen of groepen van personen betrokken worden bij het
beleidsproces wordt hun kennis vergroot en ontwikkelen zij mogelijk een positieve houding ten opzichte van het beleid. In de leidraad
besteden we aan deze tweede functie geen speciale aandacht.

In de literatuur en ook binnen het ministerie wordt verschillend gedacht over 'gedrag' als onderdeel van de definitie van draagvlak. In deze leidraad presenteren we gedrag nadrukkelijk wèl als
onderdeel van draagvlak. De gedragsintentie van personen kan
immers, misschien meer nog dan hun houding, iets zeggen over de
mogelijke effectiviteit van beleid.

Waarom draagvlak meten?

Onderzoek naar draagvlak voor bijvoorbeeld een specifieke
beleidsmaatregel zegt mogelijk iets over het succes van de maatregel. Tenminste, als de veronderstelling juist is dat draagvlak
bijdraagt aan de succesvolle uitvoering van de maatregel. Deze
nuance is van belang. Immers, in de praktijk hoeft het niet zo te zijn
dat veel draagvlak doorslaggevend of zelfs noodzakelijk is voor een
succesvol en effectief beleid. Twee voorbeelden:
1 voor het heffen van een specifieke belasting bestaat niet altijd
directe steun. Toch is deze beleidsmaatregel effectief als de inning
zonder problemen verloopt. Draagvlak is in dit voorbeeld geen
noodzakelijke voorwaarde voor een effectief beleid;
2 in een bepaalde regio wordt een nieuw openbaar vervoersysteem
geïntroduceerd. Om te zorgen dat dit systeem een rol kan spelen
bij het oplossen van de bereikbaarheidsproblematiek is het
belangrijk welk gedrag de inwoners na introductie gaan vertonen:
gaan ze gebruik maken van het systeem voor hun woon-werkverkeer of niet? Zonder draagvlak (in dit geval: in houding èn
gedrag) kan het OV-systeem uit dit voorbeeld nooit effectief zijn.
Kortom: effectief beleid kan niet altijd op draagvlak rekenen, en
andersom: beleid waarvoor veel draagvlak bestaat is niet altijd
effectief.
Misverstanden over draagvlak(onderzoek):
- draagvlak is maatschappelijk draagvlak;
- beleid met draagvlak is per definitie effectief beleid;
- draagvlakonderzoek is grootschalig kwantitatief onderzoek.
De voorbeelden maken duidelijk dat het belangrijk is dat politici en
beleidsmakers steeds opnieuw vaststellen of steun (kennis, houding èn/of gedrag) een noodzakelijke voorwaarde is voor hun
beleid. Ook voor deze leidraad is dit van belang: je moet weten of
je iets moet meten, en zo ja, wat je moet meten!
Rode draad

In het tweede deel van de leidraad presenteren we een groot
aantal methoden om draagvlak te meten. Daarbij gaan we uit van
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de volgende veronderstelling: de keuze voor de onderzoeksmethode
wordt bepaald door:
1 het soort draagvlak dat je wilt meten (kennis, houding en/of
gedrag);
2 de fase van het beleidsproces, en;
3 de doelgroep.
Deze veronderstelling of formule vormt de rode draad van de
leidraad. In paragraaf 2.2 geven we aan dat het gebruiksdoel van
draagvlakonderzoek gedurende het beleidsproces verandert. In
paragraaf 2.3 onderscheiden we vier doelgroepen als het gaat om
het meten van draagvlak.
Formule:
te meten soort draagvlak x beleidsfase x doelgroep = methode
Draagvlakonderzoek in verschillende fase van het beleidsproces

Draagvlakonderzoek in de fase van probleemanalyse gaat
inhoudelijk over andere onderwerpen, en levert een andere bijdrage
aan het beleidsproces, dan draagvlakonderzoek in de planvormingsof besluitvormingsfase. Hieronder geven we per fase aan welk
inhoudelijk onderwerp de betrokkenen wordt voorgelegd, en wat
het gebruiksdoel is van het draagvlakonderzoek.
Op de volgende pagina is de beleidscyclus, en de rol die draagvlakonderzoek daarin kan spelen, schematisch weergegeven.

Fase 1

onderwerp
gebruiksdoel

probleemanalyse
toetsen en aanscherpen probleemanalyse

Fase 2

onderwerp
gebruiksdoel

planvorming
modelleren oplossingsrichtingen

Fase 3

onderwerp
gebruiksdoel

besluitvorming
faciliteren politiek besluit

Fase 4

onderwerp
gebruiksdoel

uitvoering
monitoring
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Beleidscyclus

Toelichting op de figuur
In iedere fase van het beleidsproces moeten andere vragen
worden beantwoord. Het gaat om vragen als:
- wat is precies het probleem?;
- welke alternatieve oplossingsrichtingen zijn beschikbaar om het
probleem op te lossen?;
- hoe kan worden gekozen voor de meest wenselijke en haalbare
oplossingsrichting?;
- op welke manier moet de oplossingsrichting worden ingevoerd?;
- is het ingevoerde beleid succesvol?
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In de figuur zijn de vier beleidsfasen weergegeven in de witte kleur.
In de donkergroene kleur staat de opbrengst van de beleidsfase.
De pijlen geven aan wat het gebruiksdoel van draagvlakonderzoek in
een bepaalde fase van het beleidsproces is.
Gebruiksdoel draagvlakonderzoek in elke beleidsfase
De eerste fase is die van de probleemanalyse, waarin het probleem
wordt gedefinieerd en geanalyseerd. In deze fase wordt draagvlakonderzoek gebruikt om de probleemanalyse te toetsen en aan te
scherpen. De opbrengst van deze fase is de concretisering van het
beleidsprobleem.
De tweede fase is die van de planvorming, waarin alternatieven
worden geformuleerd en geëvalueerd. Draagvlakonderzoek draagt
bij aan het modelleren van de oplossingsrichtingen. De uitgewerkte
oplossingsrichtingen zijn de opbrengst van deze fase.
De derde fase is die van besluitvorming, waarin vergelijkingen
tussen oplossingsrichtingen worden getrokken en politieke keuzen
gemaakt. Draagvlakonderzoek faciliteert hierbij de (politieke)
besluitvorming. De opbrengst van deze fase is één eenduidige
oplossingsrichting.
De vierde fase is die van de uitvoering, waarin implementatie en
monitoring centraal staan. In de uitvoeringsfase wordt draagvlakonderzoek vooral gebruikt om gedrag te monitoren. De opbrengst
van deze laatste fase zijn in feite de effecten van het beleid.
Naast bovenstaande gebruiksdoelen die nauw samenhangen met
de fasen van het beleidsproces noemen we nog één gebruiksdoel
van draagvlakonderzoek dat gedurende het hele proces actueel is:
draagvlakonderzoek om input te genereren voor de communicatiestrategie. Informatie over hoe personen of groepen van personen
een beleidsprobleem beleven, hoe ze denken over oplossingen en
waar hun voorkeur naar uit gaat kan worden gebruikt om de communicatie tussen overheidsorganisatie en bepaalde doelgroepen
vorm te geven.
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Nuance: definiëring beleidsfase is kwestie van accentverschil

Uiteraard is beleid een diffuus proces. De beleidscyclus wordt
vaak niet schematisch doorlopen, fasen worden overgeslagen of
fasen worden zelfs meerdere malen doorlopen (bijvoorbeeld in trajecten van interactieve beleidsvorming). Bovendien is het niet altijd
even gemakkelijk om te bepalen in welke fase een beleidsproces zich
precies bevindt omdat fasen in elkaar overlopen. Het is echter wel
mogelijk om te zien dat in een bepaalde periode het accent ligt op
een bepaalde fase in het proces. De beleidsfase dient als zodanig te
worden geïdentificeerd en te worden benoemd.
Draagvlak meten bij wie?
Bij de specificering van noodzakelijk draagvlak voor de succesvolle implementatie van beleid is het relevant een onderscheid te
maken naar doelgroepen. Als beleidsmaker en politicus ben je voor
de succesvolle realisatie van een beleidsmaatregel op een andere
manier afhankelijk van bijvoorbeeld de Tweede Kamer dan van de
inwoners in een bepaalde regio. Of van de regionale bestuurders
die een rol moeten spelen in de uitvoeringsfase. Om te meten hoe
het staat met draagvlak moet je dus ook weten bij wie je moet
meten!
Hoewel elk beleidsproces eigen specifieke doelgroepen kent,
onderscheiden we hier vier typen betrokkenen die een rol (kunnen)
spelen in het kader van draagvlakmeting en draagvlakverwerving in
beleidsprocessen: maatschappij, politiek, bestuurders en projectpartners.
Maatschappelijk draagvlak
Ten eerste is er het maatschappelijk draagvlak. Bij maatschappelijk
draagvlak onderscheiden we meerdere doelgroepen:
- draagvlak bij burgers in het algemeen;
- bij burgers die op een of andere manier betrokken zijn bij het
beleid (belanghebbenden), en;
- bij georganiseerde belangengroepen/maatschappelijk midden
veld.
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Dit onderscheid is relevant omdat het een rol speelt bij de keuze
voor een onderzoeksmethode om maatschappelijk draagvlak te
meten.
Politiek draagvlak
Ten tweede is er het politieke draagvlak. Politiek draagvlak betreft
de steun voor, afwijzing van of onverschilligheid voor het beleid bij
politici die direct betrokken zijn bij de formele besluitvorming rondom de betreffende beleidsmaatregel. Het gaat om draagvlak bij
politici die positief of negatief kunnen besluiten over de betreffende beleidsmaatregel.
Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak
Ten derde is er het bestuurlijk en ambtelijk draagvlak. Bestuurlijk en
ambtelijk draagvlak is de houding of het gedrag van bestuurders
en ambtenaren die een andere dan besluitvormende rol spelen in
het proces. Een overheidsorgaan is bij de realisatie van een beleidsmaatregel vaak afhankelijk van andere bestuurslagen en overheden.
Denk bijvoorbeeld aan de Betuwelijn waar de grond deels bezit is
van gemeenten. Het bestuurlijk en ambtelijk draagvlak hangt sterk
samen met de gepercipieerde kosten en baten van een project.
Draagvlak bij de projectpartners
Tot slot is er het draagvlak bij de projectpartners. Hieronder verstaan we de betrokken personen of groepen van personen die een
directe rol spelen in de implementatie en uitvoering van het beleid.
Voor het succes van het beleid is het van belang dat deze betrokkenen bereid zijn hun hulpbronnen in het project te investeren.
In alle fasen van het beleidsproces kan het van belang zijn van
bovenstaande betrokken te weten wat hun houding en gedragsintentie is ten opzichte van het beleid.
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Er zijn veel methoden beschikbaar om draagvlak voor beleid te
meten. In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat de keuze voor een onderzoeksmethode
nauw samenhangt met het soort draagvlak dat je wilt meten, de fase waarin het beleidsproces zich bevindt en de doelgroep waarbij je wilt meten.
Om de keuze voor een onderzoeksmethode te vergemakkelijken
hebben we een keuzemodel ontwikkeld.

Via twee stappen wordt de lezer duidelijk welke onderzoeksmethoden mogelijk geschikt zijn om draagvlak te meten. De twee
stappen zijn:
1 de fase waarin het beleidsproces zich bevindt;
2 de betrokken doelgroep bij wie draagvlakmeting moet plaatsvinden.
Op de volgende bladzijde is het keuzemodel schematisch weergegeven.
Een beschrijving van de onderzoeksmethoden is opgenomen in
hoofdstuk 4. Daarbij wordt steeds aangegeven 'welk soort draagvlak kan worden gemeten' en hoe de methodiek kan worden toegepast. Voor zover daarvan aansprekende voorbeelden beschikbaar
waren, zijn als kadertekst, relevante onderzoeken beschreven.
De beschrijving van de methoden is bewust beknopt gehouden. De
leidraad moet fungeren als een inspiratiebron, niet als handboek:
het wil de lezer op ideeën brengen voor bruikbare onderzoeksmethoden. Nadere inhoudelijke en onderzoekstechnische informatie
over de methoden kan worden gevonden in de rapporten uit de
literatuurlijst en bij de contactpersoon van A W : Yvonne Need.
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II Planvorming

i

1

Maatschappij
Consultatieronde, interactiebijeenkomsten, deskresearch, internetscan,
interviews, digitale discussie, imago-onderzoek

1
1
1
1
1

Politiek

ï Politiek
Groepsdiscussie, internetscan,
1 krachtenveldanalyse, kosten-batenanalyse,
1 interviews, conferentie, simulatie

Internetscan, interviews

1
I1

Interviews, imago-onderzoek

Bestuur
Consultatieronde, interactiebijeenkomsten, groepsdiscussie, internetscan,
krachtenveldanalyse, kosten-batenanalyse,
interviews, conferentie, simulatie

1 Projectpartners
Groepsdiscussie, interviews,
1 conferentie.simulatie

11

III Besluitvorming

'j
1
1
1

j

Maatschappij
Groepsdiscussie, media-analyse,
krachtenveldanalyse, kosten-batenanalyse,
interviews, enquête, conferentie, digitale
discussie, indicatorenonderzoek, simulatie

Politiek

' 1 Politiek
Groepsdiscussie, media-analyse,
1 krachtenveldanalyse, kosten-batenanalyse,
| l conferentie, simulatie

H
Media-analyse

Bestuur
Media-analyse, krachtenveldanalyse,
interviews, conferentie, simulatie

1 Bestuur
Groepsdiscussie, media-analyse,
1 krachtenveldanalyse, kosten-batenanalyse,
1 interviews, conferentie, simulatie

^^BHj

M

1

BJ

Maatschappij
Media-analyse, krachtenveldanalyse, interviews, enquête, conferentie,
indicatorenonderzoek, simulatie, panelonderzoek

1

1

]|
1
1
1

1
IV Uitvoering

BJ

1
H

Projectpartners

E

BJ

H

Bestuur
Consultatieronde, interactiebijeenkomsten, deskresearch, internetscan, interviews,
imago-onderzoek

BJ

Maatschappij
Consultatieronde, interactiebijeenkomsten, groepsdiscussie, internetscan,
krachtenveldanalyse, kosten-batenanalyse,
interviews, enquête, conferentie, digitale
discussie, indicatorenonderzoek, simulatie

•

Projectpartners

Conferentie, simulatie

T Projectpartners
1 simulatie

Groepsdiscussie, conferentie,

1BHB^B^H

;

BJ
?

BJ
BJ

De volgende methoden komen in hoofdstuk 4 aan de orde:
- consultatieronde;
- interactiebijeenkomsten;
- groepsdiscussie;
- deskresearch;
- internet scan;
- media-analyse;
- krachtenveld- of netwerkanalyse;
- kosten-baten analyse;
- indicatoren-onderzoek;
- simulatie;
- interviews: face to face;
- enquête: telefonisch of schriftelijk;
- conferentie;
- digitale discussie;
- imago-onderzoek;
- panelonderzoek.
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Er zijn verschillende methoden om een gedegen
draagvlakonderzoek uit te voeren. In dit hoofdstuk hebben we ze voor u op een rij gezet.

Fasen

- probleemanalyse;
- planvorming.
Doelgroepen
- maatschappelijk (belanghebbende burgers,
maatschappelijk middenveld);
- bestuurlijk en/of ambtelijk.
Karakterisering Aantal groepsbijeenkomsten rond een bepaald
beleidsthema waarvan de contouren nog onduidelijk zijn en waarbij mogelijkheden zijn om mee te
denken. Een consultatieronde kenmerkt zich over
het algemeen door een open karakter.
Door middel van een consultatieronde kan op een kwalitatieve
manier worden gepeild wat het draagvlak is voor bijvoorbeeld een
probleemanalyse of voorgenomen beleidsmaatregel. Het draagvlak
dat wordt gemeten heeft betrekking op kennis van het probleem of
de oplossingskracht van beleidsmaatregelen en de perceptie van
en/of houding tegenover problemen en oplossingen.
Er zijn verschillende manieren waarop een consultatieronde vorm
kan worden vormgegeven. Belangrijk is dat er een goede selectie
van deelnemers wordt gemaakt (bij voorbeeld via aankondigingen
in lokale media en een telefonische selectie), dat het aantal deelnemers niet al te omvangrijk wordt (denk aan rond de tien tot twintig
deelnemers) en dat er enkele stellingen of duidelijke vraagstukken
liggen op basis waarvan de discussie gevoerd kan worden. Bij de
samenstelling van de groepen kan worden gekozen voor een eenzijdig samengestelde groep (alleen bestuurders, alleen burgers met
een zeker belang) of groepen met een diverse samenstelling. Wanneer het gebruiksdoel vooral meningspeiling is en niet confrontatie
en discussie, ligt het voor de hand te kiezen voor een eenzijdige
samenstelling. Doordat de ronde verschillende bijeenkomsten
bevat kan er terugkoppeling en aanscherping plaatsvinden.

swaterstaat directie Noord-Holland was halverwege de jaren
entig op zoek naar concrete oplossingen gericht op minimaliing van de congestie-overlast op de A9. Om de probleemanalyse aan te scherpen en het aantal oplossingen uit te breiden
;n zicht te krijgen op het draagvlak voor beiden) koos de directie
gebruikers en betrokkenen via een aantal consultatieronden
proces te betrekken. Allereerst werden in afzonderlijke
oepsgesprekken met belanghebbende burgers (waaronder
5-gebruikers die via de kranten waren geworven) en bestuurders
oblemen en oplossingen geïnventariseerd.
... een tweede bijeenkomst werden de burgers en bestuurders
gevraagd de problemen te prioriteren en werd bekeken welke
maatregelen door de betrokkenen als doelmatig werden aangemerkt. De resultaten uit de consultatierondes werden vervolgens
kwantitatief getoetst middels een telefonische enquête onder een
representatief aantal inwoners uit het gebied.

i is, ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een
lortunnel-variant als alternatief voor de doorsnijding van
ene Hart door een HSL-tracé, in opdracht van Projectatie Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL), een bestuurlijke consultaiLgevoerd. Deze consultatie bestond uit groepsgesprekken met
istuurders van provincie, gemeenten en maatschappelijke
ganisaties. Uit de consultatie bleek dat er onder de toenmalige
indities - stand van kennisniveau, toezeggingen van de minister
1 het ontbreken van garanties voor realisatie - geen bestuurlijk
aagvlak was voor de korte boortunnel-variant. In de gesprekken
:ek tevens dat het beleid door het ontbrekende draagvlak tevens
ikenen op een niet-coöperatieve houding bij een eventuele
ring van de korte boortunnel-variant. Voor de directie was dit
-•langrijke informatie in deze fase van het beleidsproces.

Voor- en nadelen
Een belangrijk voordeel van de consultatieronde is het wederkerige
karakter ervan. Er wordt niet alleen draagvlak gepeild, maar ook
gevormd. Bovendien levert een consultatieronde allerhande ideeën
op van ervaringsdeskundigen en kan er door het herhalende
karakter ervan aanscherping van de visie plaatsvinden. Een nadeel

is dat een consultatieronde een beperkt bereik heeft. Harde uitspraken over aan- of afwezig draagvlak kunnen niet worden gedaan.
Interactiebijeenkomsten
Fasen
- probleemanalyse;
- planvorming.
Doelgroepen
- maatschappelijk (belanghebbende burgers,
maatschappelijk middenveld);
- Bestuurlijk en/of ambtelijk.
Karakterisering Eén of meerdere groepsbijeenkomsten met deelnemers met verschillende achtergronden. Doel is
bijeenbrengen van verschillende visies en die met
elkaar confronteren.
In een interactiebijeenkomst komen verschillende percepties - die
samen kunnen hangen met de rol die men heeft en de belangen die
men vertegenwoordigt - op beleidsproblemen naar voren. Het
resultaat is een beeld van de kennis en de houding van de verschillende spelers ten aanzien van probleemanalyse en/of oplossingen.
Daarnaast kunnen vanwege het directe karakter aanwijzingen voor
gedragsintenties worden gevonden. Voor het proces kan de interactiebijeenkomst als meerwaarde hebben het ontstaan van wederzijds begrip voor eikaars problemen en oordeel over oplossingen.
In de organisatie van de interactiebijeenkomst is het vooral van
belang dat verschillende groepen betrokkenen bijeen worden
gebracht. In een veilige omgeving wordt men in de gelegenheid
gesteld de visie uiteen te zetten. Creatieve en inspirerende werkvormen stimuleren de deelnemers op een opbouwende manier op
elkaar te reageren. Bij een interactiesessie wordt aan de deelnemers
gevraagd hoe ze over een bepaald onderwerp denken. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling dat beleidsmakers in zo'n sessie aan
het woord zijn maar juist diegenen voor wie het beleid is bedoeld.
Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen heeft het de voorkeur
dat een interactiesessie onder leiding staat van een 'onafhankelijke'
derde.
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Voor- en nadelen
Belangrijkste voordeel is het feit dat mensen en meningen uit
verschillende werelden bij elkaar worden gebracht. Als een dergelijke sessie niet op een positieve manier wordt opgezet, bestaat het
gevaar dat partijen de hakken diep in het zand zetten, waardoor de
problematiek gepolariseerd.

De Directie Utrecht heeft in de planvormingsfase bij de voorbereiding van het rekeningrijden een groot aantal interactiesessies georganiseerd. Aan deze sessies hebben automobilisten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
deelgenomen. In de interactiesessies zijn verschillende aspecten
aan de deelnemers voorgelegd: hun mening over de maatregel
rekeningrijden, mogelijk negatieve gevolgen van de maatregel en
alternatieven die de automobilist ter beschikking heeft (of zou
moeten hebben) als rekeningrijden wordt ingevoerd.
De deelnemers aan de interactiesessies zijn voor meerdere sessies
uitgenodigd. Ideeën die in de eerste sessies naar voren kwamen
konden zo in de tussentijd verder worden uitgewerkt en waar
nodig getoetst (bijvoorbeeld door een verkeerskundig model). De
interactiesessies hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verdere
vormgeving van de maatregel rekeningrijden in Utrecht en het
pakket van aanvullende maatregelen eromheen. Zo gaven de
automobilisten tijdens de interactiesessies in grote getale aan dat
het gewenst is dat in de buurt van een heffingspunt van rekeningrijden een overstap mogelijk moet zijn van de auto naar het openbaar vervoer (een transferpunt). Met deze informatie heeft de ontwikkeling van het netwerk van transferpunten in de regio Utrecht
een belangrijke extra impuls gekregen.

-

Groepsdiscussie

Fasen
Doelgroepen
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- planvorming;
- besluitvorming.
- maatschappelijk (belanghebbende burgers,
maatschappelijk middenveld);
- bestuurlijk en/of ambtelijk;
- politiek;
- projectpartners.

Karakterisering In een groepsdiscussie worden betrokkenen bijeen
gebracht rond (voorgenomen) beleidsmaatregelen.
Anders dan bij interactiebijeenkomsten hebben
deelnemers over het algemeen dezelfde achtergrond.
Met behulp van een groepsdiscussie kunnen op een kwalitatieve en
open manier voorkeuren van personen met een verschillende
achtergrond naar voren worden gebracht. Een groepsdiscussie met
maatschappelijke partners of met projectpartners is vooral behulpzaam in de fase van planvorming. Groepsdiscussies met deelnemers
uit bestuur en politiek kunnen bijdragen aan een soepel verlopende
besluitvorming. In de groepsdiscussie komen vooral houdingsaspecten naar voren. Daarnaast komen aspecten aangaande gedragsintentie aan de oppervlakte.
Bij een groepsdiscussie is het vooral belangrijk dat er gekozen wordt
voor een creatieve opzet. Enkele methoden zijn de Socratische
methode, de instrumenten-carrousel, de spelsimulatie en het kort
geding1. Daarnaast dienen deelnemers goed te worden geselecteerd, moet men rekening houden met een groepsgrootte van rond
de 15 personen en kan het helpen deelnemers een huiswerkopdracht te laten maken.
Voor- en nadelen
Met behulp van een groepsdiscussie kunnen op een open manier
constructieve ideeën worden gegenereerd, met als eventueel neveneffect het creëren van een positiefkritische houding. Vanwege het
beperkte aantal deelnemers kan aan de uitkomsten van een groepsdiscussie, wat draagvlak betreft, geen absolute waarde worden
gehecht. In 1997 deed B&A Groep een communicatie-onderzoek
rond de HST-Oost. Het onderzoek diende input te leveren

Noten

1) B&A Groep bracht in 1999 het boekje Leidraad groepsbijeenkomsten uit,
waarin deze methoden en andere in zijn ondergebracht. Het boekje bevat tevens
een checklist van zaken waarop men moet letten bij het organiseren van een
groepsbijeenkomst. Het boekje is op te vragen bij B&A Groep.
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Deskresearch
Fasen
Doelgroepen

Probleemanalyse
- maatschappelijk draagvlak (burgers en belanghebbende burgers);
- bestuurlijk.
Karakterisering Inventarisatie en (secundaire) analyse van schriftelijk materiaal. Bronnen: bijvoorbeeld beleidsnota's,
onderzoeksdata.

n behoeve van de communicatiestrategie rond de HST-Oost
•n verbinding in oostelijke richting met het net van hogesnelnen) heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een
oek laten uitvoeren. Het onderzoek moest enerzijds
zichten opleveren over draagvlak, kennis en percepties rond de
~'ost en anderzijds informatie opleveren om de communiategie en communicatieplannen verder uit te werken. Eén
methoden die werd gebruikt was een groepsdiscussie. Met
mwonenden aan het bestaande spoor werden relevante thema's
kaart gebracht op basis waarvan vragenlijsten voor kwantitatief
zoek konden worden gemaakt. In totaal werden vijf sessies
i van ongeveer 2 uur per stuk. Tezamen boden de sessies
en goede input voor de rest van het onderzoek en het beleids-

Aan de hand van deskresearch kan een globaal inzicht worden verkregen in de aard van de problematiek. Er kan bijvoorbeeld bekeken
worden hoe de reactie van bepaalde groepen in de maatschappij
was op vergelijkbare maatregelen in het verleden en hoe daar toen,
al dan niet succesvol, mee werd omgegaan. Het onderzoek dat met
deskresearch wordt gedaan kan naast kennis en houding, tevens
het gedrag ten aanzien van (vergelijkbare) beleidsmaatregelen tot
doel hebben.
Voor het uitvoeren van deskresearch is het moeilijk een vaste werkbeschrijving te geven. Belangrijke bronnen die kunnen worden geraadpleegd zijn beleidsnota's en onderzoeksrapporten. De meeste
bibliotheken kennen tegenwoordig een openbaar geautomatiseerd
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systeem waarmee met behulp van steekwoorden op een gemakkelijke manier de benodigde literatuur gevonden kan worden. De
informatie verkregen via deskresearch kan in een rapportage worden
vastgelegd. De informatie kan worden getoetst in een zogenaamde
'expertmeeting' (een groepsdiscussie met wetenschappers en
ervaringsdeskundigen).
Voor- en nadelen
Door de brede en open scope die er bij deskresearch wordt gehanteerd is het mogelijk met nieuwe technologieën in een korte tijd
veel informatie boven tafel te krijgen. Daarnaast biedt deskresearch
als voordeel dat er naar mogelijke gedragsintenties gezocht kan
worden. Nadeel is dat deskresearch een zeer indirecte manier van
onderzoek is. Om de slag te maken van hetgeen gevonden is, naar
de voorliggende problematiek zal een vertaalslag gemaakt moeten
worden.
Internet scan
Fasen

- probleemanalyse;
- planvorming.
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (maatschappelijk
middenveld);
- politiek;
- bestuurlijk.
Karakterisering Inventarisatie en analyse van digitale informatie
verkregen via Internet.
Wat deskresearch is in de papieren wereld, is de internet scan in de
virtuele wereld. Internet biedt oneindige mogelijkheden om informatie te brengen en te halen. Met behulp van een internet scan kan
op een snelle manier informatie worden ingewonnen over voorgenomen beleidsmaatregelen en de eventuele reactie hierop van het
publiek (denk daarbij aan de talloze chatboxen over vrijwel alle mogelijke onderwerpen) en de politiek (denk aan digitale pagina's van
dagbladen en sites van politieke partijen). De georganiseerde maatschappelijke partners zullen veelal een eigen site hebben waarop
hun mening te vinden is. Mede vanwege de ongestructureerdheid
van de informatie op internet kan een dergelijke scan vooral dienst
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doen als het beleid zich nog in een oriënterende fase bevindt. Vooral
over het aspect 'houding' kan informatie worden gevonden.
Wat nodig is, is een snelle computer en internetverbinding. De vele
zoekmachines die het internet rijk is, maken het mogelijk door
middel van specifieke, eventueel gecombineerde, steekwoorden op
een gerichte manier naar informatie te zoeken.
Voor- en nadelen
Het voordeel van een internet scan is de laagdrempelige manier
waarop informatie kan worden ingewonnen op ieder gewenst
moment. Bovendien is er op internet steeds meer informatie te
vinden. Nadeel is dat internet in essentie een anarchistisch medium
is. De surfer moet goed weten wat hij of zij zoekt om het gevaar
van information overload te voorkomen.
Media-analyse
Fasen
- besluitvorming;
- uitvoering.
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (belanghebbende
burgers, maatschappelijk middenveld);
- bestuurlijk;
- politiek.
Karakterisering Inventarisatie en analyse van artikelen, interviews,
etc. gepubliceerd in kranten en tijdschriften die
inhoudelijk een relatie hebben met betrokken
beleidsprobleem/maatregel. De inventarisatie is in
de tijd beperkt.
De (schriftelijke) media kunnen worden gebruikt om informatie
over draagvlak (in termen van houding en gedragsintenties) voor
beleid te achterhalen. Het is een laagdrempelige manier van draagvlakonderzoek, en levert een globaal beeld van het draagvlak bij
met name burgers en maatschappelijke organisaties met een direct
belang, en bestuurders en politici. Draagvlakonderzoek in deze
vorm kan nog een andere rol spelen in het beleidsproces. De verschillende media zijn steeds vaker mede-bepalend voor het succes
of falen van beleid. Consequente media-uitingen kunnen immers
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draagvlak maken of breken. In dit kader kan het van belang zijn te
bekijken hoe er in de media over (voorgenomen) beleid wordt
bericht en wiens stem wordt gehoord. Deze informatie kan worden
gebruikt als input voor de ontwikkeling van een communicatiestrategie.
Uitingen in kranten en tijdschriften, op televisie en radio en ook
steeds meer via internet en e-mail (denk aan elektronische nieuwsbrieven) kunnen zowel op een kwantitatieve als op een kwalitatieve
manier worden geanalyseerd. Er kan bij voorbeeld bekeken worden
wie hoe vaak in verschillende uitingen aan bod komt. Er kan ook
worden bekeken hoe vaak bepaalde beleidsthema's terugkeren en
hoe die worden besproken.
Voor- en nadelen
Omdat de media voor bijna alle partijen een belangrijk kanaal zijn
om op een grootschalige manier de mening naar voren te brengen
biedt een dergelijke analyse een waardevol inzicht in de meningen
van vooral georganiseerde partijen. Het zijn echter vooral degenen
met de beste lobby bij de media die hun mening kunnen laten
horen. Als zodanig zit er een selectie-effect in een dergelijke
analyse.
een onderzoek naar draagvlak voor rekeningrijden uit 19992 is
ast het bestuderen van kamerstukken gebruik gemaakt van een
edia-analyse om in kaart te brengen wie de belanghebbenden
n in het besluitvormingsproces rond dit beleidsterrein. Hiertoe
n krantenberichten uit de periode 1 september 1997 tot en met
1999 bestudeerd. In diverse media komen partijen als
JCW, Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, et cetera aan het
in de discussie over rekeningrijden. De media biedt hen een
en tegelijkertijd een kanaal om invloed op het besluitgsproces uit te oefenen.

Krachtenveld- of netwerkanalyse
Fasen
- planvorming;
- besluitvorming;
- uitvoering.
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (maatschappelijk
middenveld);
- bestuurlijk;
- politiek;
- interne betrokkenen (andere afdelingen, directoraten, etc).
Karakterisering Analyse van betrokken maatschappelijke organisaties, bestuurlijke en ambtelijke actoren en politici,
en de aard van hun betrokkenheid/belangen bij
een bepaald beleidsitem.
Een krachtenveld- of netwerkanalyse brengt in kaart welke personen
en groepen van personen een bepaald beland bij het voorliggende
beleidsonderwerp hebben. De haalbaarheid van een onderwerp of
issue is vaak niet op voorhand duidelijk. Het tellen van het aantal
voor- en tegenstanders is niet altijd toereikend, juist de invloed of
de mate van gewicht die actoren in de schaal leggen is vaak doorslaggevend. Als een overheidsorganisatie voor een beleidsopgave
staat is het belangrijk dat er open met het netwerk wordt gecommuniceerd over het beleid teneinde draagvlak en de beleidseffectiviteit te vergroten. Een netwerkanalyse biedt de input voor
een dergelijke communicatie.
In een krachtenveldanalyse wordt onderzocht wie de betrokkenen
zijn, wat hun standpunten zijn over het onderwerp en hoeveel
invloed zij in het proces hebben. Het is een manier om na te gaan
op hoeveel draagvlak een issue kan rekenen (èn wat de aard van
het benodigde draagvlak is). Uiteraard kan, naast de genoemde
elementen (betrokkenen, belangen, standpunten en invloed) meer
worden onderzocht (denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van
gegevens over: instrumenten waarover actoren beschikken, de
verschillende rollen die ze in een proces kunnen spelen of de relaties
die tussen actoren bestaan).
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De resultaten van de krachtenveldanalyse kunnen worden gebruikt
bij het onderhandelen (tijdens de besluitvormingsfase) of communiceren met de betrokken partijen (tijdens de uitvoeringsfase). Dan
is immers duidelijk wie waar staat en hoeveel moeite het zal kosten
de betreffende partij tot andere gedachten te brengen.
Een krachtenveldanalyse begint met het inventariseren van de
belanghebbenden. Hierbij kunnen verschillende methoden worden
gebruikt: een literatuurstudie, een media-analyse, face-to-face
interviews of groepsbijeenkomsten met projectleiders of beleidsmedewerkers. Daarna wordt van de geïdentificeerd actoren nagegaan wat hun standpunten zijn en hoeveel gewicht zij in de schaal
leggen.
Voor- en nadelen
Een krachtenveldanalyse voorkomt, in de fase van besluitvorming,
verrassingen, betrokkenen kunnen zo tijdig bij een issue worden
betrokken. Een krachtenveldanalyse is een 'beperkt houdbaar': de
inhoud van een issue (probleem definitie) kan snel veranderen. Het
risico bestaat dat er belangrijke partners over het hoofd worden
gezien die zich als gevolg daarvan tegen het beleid kunnen verzetten. Toetsing van de resultaten bij bepaalde sleutelfiguren kan dit
voorkomen.
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r vervoer in de provincie Utrecht3
rbeeld van een krachtenveldanalyse is de inventarisatie van
die rond het openbaar vervoerbeleid in de provincie
is uitgevoerd Door middel van een workshop is met het
amde "diamant-model" een inventarisatie van actoren
maakt. Het diamant-model ontleent zijn naam aan de vijf vlakn die worden onderscheiden. De vlakken zijn te vergelijken met
ïensies van de beleidsomgeving (het beleidsprobleem, de
;en van de actoren, de instrumenten die door de actoren
n ingezet, de netwerkrollen en relaties). In een workshop,
tot 10 deelnemers, worden de verschillende dimensies van
it model stap voor stap ingevuld. Uiteindelijk ontstaat er een beeld
/an het netwerk waarin de overheid (in dit geval de provincie) zich
bevindt. Als eerste stap is in deze case het beleidsprobleem geformuleerd en afgebakend. De provincie wilde een beter openbaar
vervoer-product dat doelstellingen m.b.t. mobiliteitsbeheersing,
leefbaarheid en bereikbaarheid dichterbij zou brengen. Tevens
wilde men, gegeven de taken en bevoegdheden die de provincie
van het rijk moest overnemen, komen tot een adequate invulling
van de provinciale openbaar vervoer-taken. Vervolgens zijn de
belangen en de actoren benoemd die rond deze beleidsopgave
speelden. Als actoren werden o.a. partijen genoemd als: rijk, de
provincie, verschillende gemeenten, bedrijven (o.a. jaarbeurs, rijksuniversiteit Utrecht), kamer van koophandel, Transport en Logistiek
Nederland, verschillende openbaar vervoer-bedrijven, etc. Voor al
deze (groepen van) actoren is vervolgens het gewicht ingeschat (in
dit geval uitgedrukt in +, +/- of -) dat men aan een belang toekende. Vervolgens zijn per actor de instrumenten geïnventariseerd
die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de beleidsopgave. Dit leverde een overzicht op van financiële instrumenten,
wettelijke regels, convenanten/afspraken, etc. Tot slot zijn per
actor de rollen (participant, initiator, tegenstanders, intermediair,
etc.) en de relatie-vormen (coalitie, coöperatie, onderhandeling,
communicatie, etc.) in kaart gebracht.

Noten

3) Deze case wordt beschreven in de studie "Netwerkanalyse personenvervoer"
(een studie die in 1996 in opdracht van A W werd uitgevoerd).
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Kosten-baten analyse
Fasen
- planvorming;
- besluitvorming.
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (maatschappelijk
middenveld);
- bestuurlijk en ambtelijk;
- politiek.
Karakterisering Bij een kosten-baten analyse wordt in kaart
gebracht wat de kosten zijn (in de breedst mogelijke zin van het woord: niet alleen financieel maar
ook voor het milieu, leefbaarheid, veiligheid etc)
van een maatregel en wat de verwachte
(beleids)opbrengsten zijn.
Een kosten-baten analyse kan argumenten geven om bepaalde
beleidsmaatregelen te nemen of na te laten. Beleid is een kwestie
van vooruitzien en baten treden veelal pas na een langere periode
op. Om een evenwichtige beslissing te kunnen nemen is het
belangrijk die baten inzichtelijk te kunnen maken.
De kosten-baten analyse is geen methode die specifiek gericht is op
het meten van draagvlak als zodanig. Inzicht in kosten en baten van
maatregelen kan betekent echter het verwerven van kennis en kan
als zodanig de houding en het gedrag van bestuurders en politici
beïnvloeden.
Hoe: een kosten-baten analyse betekent veelal het extrapoleren van
bekende kostenschattingen uit andere situaties naar een onbekende
toekomst in de eigen situatie. Daarbij kan bij voorbeeld gekeken
worden naar vergelijkbare maatregelen elders of in het verleden.
Voor- en nadelen
Een kosten-baten analyse biedt redelijk eenduidige handvatten ten
behoeve van plan- en besluitvorming. Hierin schuilt echter ook een
nadeel: ondanks het feit dat de uitkomsten van een dergelijke
analyse redelijk hard lijken te zijn is het gevaarlijk om louter op dit
gegeven te varen.
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Indicatoren-onderzoek
Fasen
- besluitvorming;
- uitvoering.
Doelgroepen
Maatschappelijk draagvlak (burgers algemeen,
belanghebbende burgers)
Karakterisering Inventarisatie en analyse van indicatoren die
indirect kunnen duiden op het al dan niet aanwezig zijn van draagvlak. Voorbeeld: aantal en inhoud
bezwaarschriften tegen beleidsmaatregel.
Indicatoren zijn indirecte gegevens die kunnen duiden op een al
dan niet aanwezig draagvlak voor bepaalde maatregelen. Bij een
indicatoren-onderzoek worden dergelijke indicatoren geanalyseerd.
Indicatoren-onderzoek kan op zich zelf nooit uitsluitsel geven over
draagvlak: de informatie speelt vooral een aanvullende rol in het
beleidsproces. Met name in de fase van besluitvorming en uitvoering kan indicatorenonderzoek informatie geven over maatschappelijk draagvlak (kennis, houding en/of gedrag).
De geschiktheid van verschillende indicatoren is afhankelijk van het
beleid. Indicatoren zijn ook niet in alle gevallen even gemakkelijk te
vinden. Een aansprekend voorbeeld van een indicator is bij voorbeeld het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend tegen voorgenomen beleid. Naast de aard van de bezwaren zegt dit namelijk
tevens iets over de verwachte weerstand tegen het beleid in het
gedrag van met name maatschappelijk actoren.
Voor- en nadelen
Het voordeel van indicatoren-onderzoek is dat indicatoren over het
algemeen een redelijk objectieve maat bieden voor het (te verwachten) draagvlak. Een nadeel van indicatoren-onderzoek is de zogenaamde 'bias' die er in kan zitten. Als er bij voorbeeld gebruik
wordt gemaakt van een analyse van bezwaarschriften, dan wordt
alleen van de meeste actieve maatschappelijke actoren het (ontbrekende) draagvlak gemeten.
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Simulatie of pilot
Fasen
- planvorming;
- besluitvorming;
- uitvoering.
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (burgers algemeen,
belanghebbende burgers);
- bestuurlijk en/of ambtelijk;
- politiek;
- projectpartners.
Karakterisering Simulatie van voorgenomen beleidsmaatregel(en)
om mogelijke gedragsreacties te meten.
In een simulatie of pilot wordt een oplossingsrichting of bepaald
beleid in een afgebakende omgeving getest. Onderzocht wordt in
hoeverre het beleid werkt: in termen van bijvoorbeeld gedragsreacties van betrokkenen. De uitkomsten van een simulatie kunnen
in de fase van planvorming bijdragen aan het nader vormgeving
van oplossingsrichtingen. In de fase van besluitvorming vormen de
resultaten van de informatie op basis waarvan de politiek een keuze
kan maken. In de uitvoeringsfase kan een simulatie of pilot informatie genereren ten behoeve van een soepele implementatie.
Het uitvoeren van een simulatie of pilot is niet eenvoudig. De
oplossingsrichtingen of het beleid moeten in redelijke mate zijn
uitgewerkt en alle mogelijke implicaties moeten worden bekeken.
Daarnaast zijn er allerhande juridische zaken die geregeld moeten
worden. Als aan dit soort voorwaarden is voldaan dient er een
specifiek gebied aan te worden gewezen en kan de pilot worden
opgezet. Het is belangrijk lokale bestuurders en de bevolking hier
bij te betrekken.
Voor- en nadelen
Een belangrijk voordeel van een pilot is de dichte benadering van de
werkelijkheid die men ermee bereikt. Houding en gedrag ten aanzien van beleidsmaatregelen kunnen optimaal worden bestudeerd.
Het nadeel van het uitvoeren van pilots is de relatieve kosten- en
tijdsintensiviteit ervan.
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Interviews: face to face
Fasen
- probleemanalyse;
- planvorming;
- besluitvorming;
- uitvoering.
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (maatschappelijk
middenveld);
- politiek;
- bestuurlijk en ambtelijk;
- projectpartners.
Karakterisering Persoonlijke interviewgesprekken met personen die
binnen hun doelgroep een sleutelpositie vervullen
of anderszins op een bijzondere manier betrokken
zijn bij het onderwerp. Gesprekken hebben een
vertrouwelijk karakter.
Face-to-face-interviews zijn persoonlijke gesprekken met personen
die binnen de doelgroep een sleutelfunctie vervullen. De informatie
verkregen in face-to-face-interviews geeft een kwalitatief beeld van
draagvlak, en kan in alle fasen van het beleidsproces een rol spelen.
Naast houdingsaspecten kunnen in een interview, dankzij de directe
interactie met de gesprekspartner, ook gedragsaspecten naar voren
komen.
Omdat het om een kwalitatief beeld gaat is de selectie van gesprekspartners van belang. Niet zozeer het aantal personen als wel het feit
dat met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen wordt
gesproken is noodzakelijk om een compleet beeld te krijgen. De gesprekken moeten (in ieder geval deels) gestructureerd plaatsvinden:
de ontwikkeling van een gespreksprotocol is aan te bevelen.
Deze punten kunnen eventueel van tevoren aan de gesprekspartner
worden toegestuurd.
Voor- en nadelen
Het voordeel van face-to-face-interviews is de brede kennis en
ervaring van de gesprekspartners waardoor in korte tijd veel informatie kan worden opgediept. Bovendien kan er dankzij de directe
één-op-één interactie diep op de materie worden ingegaan. Het
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nadeel van het sleutelinterview is het sterk subjectieve karakter
ervan. Het is altijd raadzaam meerdere mensen een interview af te
nemen.

let Sociaal en Cultureel Planbureau deed in 1999 onderzoek naar
raagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de
eestelijke gezondheidszorg 4 . Met vermaatschappelijking in de
eestelijke gezondheidszorg wordt vooral gedoeld op het meer
erlenen van ambulante zorg, het versterken van de positie van
sychiatrische patiënten en meer intersectorale samenwerking op
—*raal niveau. In de verkennende fase van het onderzoek zijn
itutioneel niveau open interviews afgenomen bij een beperkt
sleutelpersonen in het beleid en voorzieningenaanbod voor
1 met langdurige psychiatrische problematiek. Hierbij werd
gerekruteerd uit de bestaande als uit de gewenste
satiestructuur. Daarnaast werd gekozen voor een zo groot
ïogelijk variëteit in aanbod uit de regio's om een compleet beeld
te verkrijgen. De gesprekken gaven uiteindelijk een goed beeld van
het draagvlak in de sector. Bovendien kwamen bedenkingen tegen
de voorgenomen maatregelen in beeld, waardoor nuanceringen in
het algemene draagvlak konden worden aangebracht.

Enquête: telefonisch of schriftelijk
Fasen
- probleemanalyse;
- planvorming;
- besluitvorming.
Doelgroepen
Maatschappelijk draagvlak (burgers algemeen,
belanghebbende burgers)
Karakterisering Het op grote schaal telefonisch of schriftelijk ondervragen van respondenten die op enigerlei wijze
betrokken zijn bij de (voorgenomen) beleidsmaatregelen.
De telefonische of schriftelijke enquête is een onderzoeksmethode
met behulp waarvan een kwantitatieve indicatie kan worden ver-

Noten

4) Sociaal en Cultureel Planbureau (Den Haag, 1999)
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kregen van draagvlak voor beleid. Kennis en houding ten aanzien
van de probleemanalyse, voorgestelde oplossingsrichtingen of de
uiteindelijke keuze kunnen in een enquête worden onderzocht.
Grootschalig enquêteren moet zorgvuldig gebeuren. Om tot representatieve uitspraken over draagvlak te kunnen komen is het aantal
respondenten in relatie tot de samenstelling van de onderzoekspopulatie (homogeen versus heterogeen) van belang. Nadere informatie hierover is beschikbaar in de wetenschappelijke literatuur.
Naast de onderzoekspopulatie is de kwaliteit van de vragenlijst en
de uitvoering van het onderzoek (telefonisch: ervaren interviewers.
Veel onderzoeksbureaus kennen een eigen zogenaamde CATIafdeling5 waaraan dit soort werk kan worden uitbesteed; schriftelijk: retourenveloppe met antwoordnummer, eventueel rappelbrief)
van belang. De keuze tussen een schriftelijke en telefonische
enquête wordt sterk bepaald door de situatie (is er een bestand van
bekende relaties, staan mensen positief tegenover de betreffende
overheidsorganisatie, is er sprake van actualiteit, urgentie in relatie
tot het voorliggende beleidsprobleem/oplossing, etc). Daarnaast
gelden er algemene noties als:
- respons op schriftelijke enquête is doorgaans lager dan op een
telefonische enquête;
- telefonische enquête is meer geschikt voor het verkrijgen van
spontane antwoorden. Tegelijkertijd is het gevaar aanwezig dat
respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven; bij een
schriftelijke enquête kunnen mensen vrijer antwoorden;
- telefonische enquête is vaak relatief duurder dan schriftelijk
enquêteren.
Voor- en nadelen
Het belangrijkste voordeel van een telefonische of schriftelijke
enquête is de mogelijkheid kwantitatieve uitspraken te doen over al
dan niet aanwezig maatschappelijk draagvlak. Een belangrijk nadeel
is dat het in grootschalige enquêtes vaak moeilijk is om in te gaan
op de achtergronden van al dan niet aanwezig draagvlak. Een
kwalitatieve slag blijft hier voor nodig.
Noten

5) CATI staat voor "computer assisted telephonic interviewing"
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inds 1992 voert de Adviesdienst Verkeer en Vervoer onderzoek
it naar het maatschappelijk draagvlak voor het gevoerde en voorenomen verkeers- en vervoerbeleid. Dit gebeurt aan de hand van
en schriftelijke enquête onder ongeveer 1.500 Nederlanders, waarin
ragen zijn opgenomen over probleemperceptie, mening over genoïen en te nemen maatregelen en prioriteiten die in het verkeers- en
ervoerbeleid zouden moeten worden gesteld. Dankzij de jaarlijkse
erhaling van het onderzoek is het mogelijk trends door de jaren
een vast te stellen. Zo bleek het maatschappelijk draagvlak voor het
erkeers- en vervoerbeleid - met name met betrekking tot maat'elen gericht op het verbeteren van bereikbaarheid - in de periode
1998 te zijn afgenomen. Een nadere analyse van de achteren hiervan stelt het ministerie in staat specifieke maatregelen
e nemen om hier iets aan te doen6.

Conferentie
Fasen

-

planvorming;
besluitvorming;
politiek;
uitvoering.
Doelgroepen
maatschappelijk (belanghebbende burgers,
maatschappelijk middenveld);
- bestuurlijk en ambtelijk;
- projectpartners.
Karakterisering Een conferentie is een grootschalige bijeenkomst
van een dag of een dagdeel waarbij een groot
aantal mensen bijeen komt om zich te laten informeren en om meningen uit te wisselen.
Een conferentie is een grootschalig evenement waarbij betrokkenen
met diverse achtergronden (maatschappelijke organisaties, bestuurders en ambtenaren, politici) met elkaar van gedachten wisselen
over een specifiek beleidsprobleem, mogelijke oplossingen, implementatie van beleid, etc. Met name in plenaire discussies of discus-

Noten

6) Adviesdienst Verkeer en Vervoer (1998)
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sies in deelgroepen komt informatie naar voren over het draagvlak
voor het voorliggende beleidsitem. Of over de condities waaronder
bij betrokkenen draagvlak (vooral in de zin van houding en gedrag)
ontstaat.
Er zijn veel zaken die bij de organisatie van een conferentie in de
gaten moeten worden gehouden. Inhoud en opzet moeten aanspreken en actueel en creatief zijn. Minstens zo belangrijk is de keuze
van de locatie, de selectie van uit te nodigen personen, de kwaliteit
van de uitnodiging, de dagvoorzitter, etc. De organisatorische kant
van een conferentie wordt veelal uitbesteed aan gespecialiseerde
congresbureaus. De inhoudelijke voorbereiding en 'follow-up' in de
vorm van een schriftelijke terugkoppeling van de resultaten, reactie
van de overheidsorganisatie, mogelijke vervolgbijeenkomsten
moeten door de beleidsmakers worden opgepakt.
Voor- en nadelen
Een conferentie biedt de mogelijkheid om in een relatief kort tijdsbestek een globaal beeld te krijgen van draagvlak. Tegelijkertijd
wekt een conferentie verwachtingen bij de deelnemers: zij zullen er
op vertrouwen dat hun betrokkenheid bij het beleidsproces - na
afloop van de conferentie - niet ophoudt.

De Rijksluchtvaartdienst geeft sinds enige tijd in haar beleid prioriteit
n de ontwikkeling van een zogenaamde 'causale benadering'
or de luchtvaart. Met behulp van deze benadering moet het
gelijk worden diverse veiligheidsaspecten in de luchtvaartsector
taart te brengen en zo mogelijk in een oorzaak-gevolg-relatie
t elkaar in verband te brengen. De Rijksluchtvaartdienst heeft
1 ten doel gesteld een dergelijke benadering samen met parts in de luchtvaartsector te ontwikkelen teneinde het resulterende
del van een zo groot mogelijk draagvlak te voorzien. Tijdens
n speciaal hiervoor georganiseerde conferentie heeft de Rijkshtvaartdienst een groot aantal betrokkenen samengebracht. Op
rnnferentie werden visies en kennis over de causale benadering
isseld en werd gewerkt aan een gezamenlijk visie op een
ke benadering. De conferentie leverde de RLD nadere informatie over het draagvlak voor de planvorming.
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Digitale discussie
Fasen
- probleemanalyse;
- planvorming;
- besluitvorming.
Doelgroepen
Maatschappelijk draagvlak (burgers algemeen,
belanghebbende burgers)
Karakterisering Opzetten van een openbare discussie via Internet
en verwerken van de resultaten. In feite digitale
variant van groepsbijeenkomst.
In een digitale discussie kan de probleemanalyse, mogelijke oplossingen en de keuze daartussen worden voorgelegd aan - in feite iedereen in Nederland. De reacties van de respondenten geven een
globaal beeld van kennis en houding ten aanzien van de voorliggende vragen.
Een digitale discussie kan, naast informatie over draagvlak, meerdere functies hebben. Bijvoorbeeld: 'voeling houden met de maatschappij' of: uitdragen waar het ministerie mee bezig is. De digitale
discussie is in verschillende fasen van het beleidsproces in te zetten.
De voorkeur ligt bij de eerdere fasen van het beleidsproces, als alles
nog niet vastligt
Een digitale discussie kan worden ingezet voor zowel een algemene,
brede maatschappelijke discussie als voor de oplossing van een
specifiek probleem. Bepalend is het doel van de discussie, de fase
van het beleidsproces en de organisator.
Voor- en nadelen
Het voordeel van een digitale discussie is het interactieve karakter
van de methodiek. Overheidsorganisatie en respondenten zijn met
elkaar in gesprek. Opbrengst is een beeld van het draagvlak, of de
factoren die het draagvlak bepalen, en mogelijk zelfs draagvlakontwikkeling. Mogelijk nadeel is beroep op de capaciteit van de
organisatie. Immers, in het geval dat er een overvloed aan reacties
is kost het medewerkers veel tijd deze te verwerken en beantwoorden.
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Verkeersplein: infrastructuur voor een open ministerie
;itaal Verkeersplein is een experiment waarbij Internet wordt
:t om discussies tussen burgers, betrokken organisaties en
listerie te organiseren over verkeer en vervoer. Het experieeft zes maanden geduurd. Het Digitaal Verkeersplein is
.-..t als een ontmoetingsplaats: het ministerie staat te midden
an een aantal deelnemende belangenorganisaties en ontmoet
eïnteresseerde burgers in een discussie over verkeer en vervoer.
1 samenspraak met de deelnemende maatschappelijke organisaes is een onderwerp gekozen en door middel van een stelling aan
e deelnemers van de discussie voorgelegd. De deelnemende
rganisaties en het ministerie hebben als eerste hun visie op de
telling gegeven. Een onafhankelijke gespreksleider structureerde
en stimuleerde de discussie, onder andere door regelmatig samenvattingen te plaatsen, deelnemers uit te nodigen te reageren en
een (bijna) dagelijkse nieuwsrubriek te onderhouden.
Uit een eerste tussenevaluatie blijkt dat het goed gaat met de
discussie op het Digitaal Verkeersplein. De discussie voldoet aan
een behoefte bij de burger. De kunst is wel om de aandacht vast te
houden met een onderwerp waar het ministerie zelf ook wat aan
heeft. Het experiment heeft gelopen van 1 oktober 1996 tot 1 april
1997.

Imago-onderzoek
Fasen
Probleemanalyse
Doelgroepen
- maatschappelijk draagvlak (belanghebbende
burgers, maatschappelijk middenveld)
- bestuurlijk en ambtelijk;
- projectpartners.
Karakterisering Meten van het beeld van de betreffende overheidsorganisatie en het beleid in het algemeen bij
betrokken personen of groepen van personen. De
meting kan op diverse manieren plaatsvinden.
Het imago van een overheidsorganisatie speelt altijd een rol in het
beleidsproces en in het proces van draagvlakvorming. Vanuit dat
oogpunt is het voor een overheidsorganisatie zinvol bij de aanvang
van een beleidsproces waarin dit naar verwachting een rol zal
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spelen7 onderzoek te doen naar haar imago. Voor de positiebepaling van het beleid is het belangrijk te weten wat bepalende
partners over het beleid denken en wat ze ervan verwachten. Een
gunstig imago kan helpen bij het bereiken van de beleidsdoeleinden.
Imago-onderzoek richt zicht op de elementen kennis en houding
bij betrokkenen van maatschappelijke organisaties, bestuurders en
ambtenaren en mogelijke projectpartners tegenover de organisatie
en haar beleid in het algemeen.
Imago-onderzoek is een belangrijk instrument om inzichtelijk te
maken hoe de buitenwereld staat ten opzichte van het beleid. Een
imago-onderzoek geeft bovendien aan waar kansen en bedreigingen zitten. Een instrument om een imago in kaart te brengen is de
imago-kaart8. In een imago-kaart worden aan belanghebbenden
tegengestelde begrippenparen voorgelegd waaruit een beeld ontstaat hoe men tegen het (voorgenomen) beleid aankijkt.
Voor- en nadelen
Door middel van een imago-onderzoek kan bekeken worden hoe
het beleid bij mensen overkomt en kunnen eventuele mispercepties
aan het licht komen. Op basis ervan kan hier in de communicatie
bewust op worden ingespeeld. Een imago kan bevestigend werken,
zowel in positieve als in negatieve zin. Het is belangrijk na een
onderzoek de resultaten te verwerken.
Panelonderzoek
Fasen
- probleemanalyse;
- planvorming;
- uitvoering.
Doelgroepen
Maatschappelijk draagvlak (belanghebbende
burgers, maatschappelijk middenveld)
Karakterisering Bij een panelonderzoek wordt eenzelfde groep
mensen over langere tijd gevolgd en periodiek
ondervraagd over het betreffende beleid.
Noten

7) Bij voorbeeld gezien de actualiteit en urgentie van het probleem dat moet
worden opgelost; of de verwachte discussie over mogelijke oplossingen.
8) De imago-kaart is ontworpen om het imago en zelfbeeld van organisaties in
kaart te brengen.
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Dooreen vaste groep respondenten te volgen kunnen veranderingen in het draagvlak worden vastgesteld en zo nodig als input voor
veranderingen in beleid worden gebruikt. In een panel komen voornamelijk houdingsaspecten naar voren. Daarnaast kunnen gedragsintenties worden gemonitord.
Deelnemers in het panel dienen geselecteerd te worden op bepaalde
achtergrondkenmerken die voor het beleid van belang kunnen zijn.
Doel is een representatieve groep paneldeelnemers. Daarnaast is
het raadzaam reserve-deelnemers in een pool te hebben, in het
geval van uitval van deelnemers.
Voor- en nadelen
Het belangrijkste voordeel van een panel is de mogelijkheid een
vaste groep mensen te volgen, waardoor een beeld ontstaat van
(veranderend) draagvlak over een langere periode. Het nadeel van
een panelonderzoek is het mogelijke verloop onder de deelnemers.
Er wordt immers een zwaar beroep gedaan op de betrokkenheid en
beschikbaarheid van de panelleden. Met behulp van een reservebestand kan dat worden ingeperkt, maar het is moeilijk de continuïteit over langere tijd te waarborgen.

ader van de eerste fase NVVP die uitmondde in de Perspecota werden zogenaamde 'Focusgroepen' georganiseerd,
nepen burgers (gedifferentieerd naar leeftijd, geslacht sociale
lasse en vervoergebruik) werden belangrijke issues uit die nota
/oorgelegd, waaronder rekeningrijden en benutten. De deelnemers
kregen tekstblokken voorgelegd en moesten daar op reageren.
:l van de exercitie: kunnen we inhoudelijke kapstokken vinden
boodschap aan op te hangen? Dus, maakt het uit hoe we
idschap brengen? Waar denken mensen aan bij 'benutten'?
: eft dat begrip een positieve lading? Welke associaties heeft men?
rekeningrijden bleek bijv. dat mensen positiever werden naarite gecommuniceerd werd wat er met de gelden ging gebeuren.
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