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1  INLEIDING

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft momenteel een onderzoeksprogramma in uitvoering
dat mede op verzoek van verschillende ministeries is ontwikkeld. Het vloeit voort uit de opdracht die
het SCP in 1988 aanvaardde van de toenmalige minister van WVC om de ontwikkelingen op lokaal
niveau rond de Welzijnswet te onderzoeken en te evalueren.
Dat onderzoek en het huidige onderzoeksprogramma passen in een lokale onderzoekstraditie die
binnen het SCP is gegroeid. Experimentele welzijnsplanning, decentralisatie van het welzijnsbeleid,
sociale vernieuwing, grote stedenbeleid: het zijn beleidsthema's die het SCP heeft geëvalueerd en
waarvan het uitvoerig verslag heeft gedaan, zowel in afzonderlijke rapportages als in Sociale en
Culturele Rapporten (SCR) en Sociale en Culturele Verkenningen (SCV). 
Een belangrijk verschil tussen het onderzoek naar lokaal sociaal beleid en de eerdere onderzoekingen
betreft de reikwijdte. Eén van de belangrijke kenmerken van het lokale sociale beleid is de samenhang
tussen het beleid dat vanuit de verschillende sectoren wordt gevoerd. Om die reden krijgen ook
andere beleidsterreinen dan die welke tot het aandachtsgebied van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) behoren een plaats in het onderzoeksprogramma. Zo
wordt aandacht besteed aan het gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid en het lokale
armoedebeleid. Het voornemen bestaat om daarnaast het onderzoeksprogramma uit te breiden naar
welzijnsbeleid en minderhedenbeleid. In de toekomst kunnen daaraan andere onderwerpen worden
toegevoegd.
In het onderzoeksprogramma staat de relatie tussen het door de gemeente gevoerde beleid en de
uitkomsten daarvan centraal. Naast de inhoud van het beleid wordt aandacht besteed aan
procesmatige aspecten: beide zijn zonder elkaar niet goed te begrijpen. Het antwoord op de vraag in
hoeverre proceskenmerken de uitkomst van het beleid beïnvloeden is van belang voor een adequate
interpretatie van het beleid en zijn resultaten. Uiteindelijk moet de vraag kunnen worden beantwoord
welke typen lokale beleidsprogramma's als meer en welke als minder effectief kunnen worden
gekwalificeerd.
In dit werkdocument wordt het onderzoek verder toegelicht en uitgewerkt.
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2  TRENDS IN WELZIJNSBELEID

2.1 Decentralisatie en welzijnsbeleid

Het welzijnsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een algemene decentralisatie operatie die sinds
1980 door diverse achtereenvolgende regeringen actief vorm wordt gegeven. De centrale overheid
geeft de contouren aan voor het welzijnsbeleid en de lokale overheden zijn primair verantwoordelijk
voor het beleid inzake het uitvoerend werk, waaronder verstaan wordt het geheel van
maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten gericht op personen of groepen. Besluitvorming
over hoe het (gesubsidieerde) aanbod van voorzieningen er uit ziet, behoort, binnen de grenzen van
de wettelijke regelingen, in eerste instantie tot de bevoegdheden van de gemeente. Het welzijnsbeleid
is primair de verantwoordelijkheid van gemeentelijke overheden, en ook in sectoren als onderwijs,
zorg, sociale zaken (uitvoering van de Bijstandswet, bestrijding van werkloosheid) en de
volkshuisvesting krijgen zij steeds meer bevoegdheden. Sociaal beleid is daarom in niet onbelangrijke
mate lokaal beleid (vgl. VWS 1998: 7). Het bevorderen van de effectiviteit van beleid en de
participatie in en betrokkenheid bij het beleid zijn belangrijke overwegingen bij de decentralisatie van
bevoegdheden naar gemeentelijke overheden.

In grote lijnen zijn de overwegingen om beleid te decentraliseren terug te brengen tot drie
hoofdargumenten: doelmatigheid, machtsevenwicht en participatie. De argumenten worden hierna
kort besproken.1

Het doelmatigheidsargument komt er volgens Denters (1989: 324) op neer dat zelfstandige,
democratische gemeenten beter in staat zijn de lokale overheidsvoorzieningen te leveren die de
burgers wensen. Het gaat in feite om twee argumenten: technische en allocatieve doelmatigheid.
Het argument van technische doelmatigheid stelt dat gemeenten bepaalde lokale voorzieningen tegen
lagere kosten kunnen treffen dan de centrale overheid. Hiermee samen hangt het idee dat bij een
gecentraliseerde besluitvorming over voorzieningen gemeenten minder zorgvuldig een afweging
tussen kosten en baten zullen maken omdat de voorzieningen voor hen bijna gratis zijn. Voor de
centrale overheid is het veel moeilijker voor elke gemeente afzonderlijk deze afweging te maken. Dit
argument betreft de efficiëntie van beleid.
Allocatieve doelmatigheid houdt in dit kader in dat democratische gemeenten beter dan de centrale
overheid kunnen inspelen op de lokale behoeften aan (overheids-)voorzieningen. Gekozen
vertegenwoordigers, en indirect de inwoners van een gemeente, kunnen zelf zorgvuldig de kosten en
baten van alternatieve voorzieningen afwegen. Op deze manier is het bovendien beter mogelijk
rekening te houden met specifiek lokale omstandigheden, omdat lokale vertegenwoordigers hiervan
beter op de hoogte zijn. Dit argument betreft de effectiviteit van beleid.
Het tot stand brengen van machtsevenwicht ('checks and balances'), het tweede hoofdargument, komt
voort uit het klassieke idee van de machtenscheiding. Naast horizontale machtenscheiding tussen
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht kan ook verticale machtenscheiding aangewend
worden om te voorkomen dat staatsmacht te veel op een beperkt aantal plaatsen geconcentreerd raakt.
Spreiding van staatsmacht over verschillende bestuurslagen leidt ertoe dat burgers niet afhankelijk
zijn van één bestuurslaag.
Het bevorderen van politieke participatie is het derde hoofdargument. Door de politiek op kortere
afstand van de burger te brengen, nemen de mogelijkheden voor politieke participatie toe. Politieke
participatie wordt om verschillende redenen positief gewaardeerd. In de eerste plaats wordt er een
educatieve functie aan toegedicht. Door de kleinschaligheid van de gemeentepolitiek wordt in deze
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zin vaak gesproken van de gemeente als leerschool van de democratie.  In de tweede plaats zou2

politieke participatie een meer instrumentele rol vervullen; het stelt burgers in staat hun belangen te
behartigen bij de overheid. Deze rol is ook belangrijk in het licht van de eerder genoemde
doelmatigheid- en machtsevenwichtargumenten. De gemeente is slechts in staat om op lokale
behoeften toegespitste voorzieningen te treffen en als belangenbehartiger voor haar burgers bij hogere
overheden op te treden indien zij op de hoogte is van de wensen en eisen van haar burgers. Hoe meer
burgers participeren, hoe beter gemeenten geïnformeerd worden over die wensen en eisen.
In de bestuurlijke praktijk spelen met name het doelmatigheid- en participatie-argument een rol,3

waarbij beide argumenten elkaar soms versterken. Ook het machtsevenwicht-argument wordt evenwel
soms genoemd.  Bij het doelmatigheidsargument wordt zowel aan technische doelmatigheid4

(efficiëntie) als aan allocatieve doelmatigheid (effectiviteit) gerefereerd. Bij het participatie-argument
is vooral de instrumentele rol van participatie - de belangenbehartiging van burgers bij de overheid -
van belang. Zo worden in de in 1980 verschenen Decentralisatienota van de regering als voordelen
van decentralisatie genoemd: de mogelijkheid tot maatwerk, betere toegankelijkheid voor de burger,
efficiency, betere beheersbaarheid en effectiviteit, vrijheid en variatie en meer democratische invloed
van burgers op concrete voorzieningen (TK 1980/1981). In het rapport van de Commissie Franssen
uit 1993 worden in grote lijnen dezelfde overwegingen genoemd (TK 1992/1993a: 42-43). In een
bijlage van dit rapport worden de overwegingen als volgt samengevat (TK 1992/1993a: 95):
'Decentralisatie wordt vaak aangeprezen als het middel bij uitstek om de publieke besluitvorming
van haar bureaucratische ballast en haar onsamenhangend karakter te ontdoen. De lokale (en onder
voorwaarden regionale en provinciale) democratie zouden borg staan voor politieke betrokkenheid
en een grotere doelmatigheid.' Gestreefd wordt naar meer maatwerk en diversiteit op een zo laag
mogelijk bestuurlijk niveau vanuit de veronderstelling dat het op decentraal niveau eenvoudiger is
voor samenhang in beleid te zorgen. 

2.2 Nieuwe accenten

Sinds het begin van de jaren negentig is er sprake van een nieuwe waardering voor het
welzijnsbeleid. De economische recessie aan het einde van de jaren tachtig speelde daarbij een
belangrijke rol. Als reactie op de hoge werkloosheid werd in de jaren negentig een begin gemaakt met
het sociale vernieuwingsbeleid. Daardoor werd de aandacht ook gevestigd op het welzijnsbeleid,
omdat daarvan een belangrijke bijdrage werd verwacht bij de concretisering van het sociale
vernieuwingsbeleid. Er was niet alleen sprake van herwaardering, maar ook van een aantal
organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen. In het navolgende worden ze kort benoemd. 

De reeds eerder ingezette decentralisatie heeft geresulteerd in een sterk toegenomen beleidsvrijheid
van de lokale overheid. Daarnaast was de herstructurering van ambtelijke diensten en van lokale
welzijnsinstellingen inmiddels ver gevorderd. In veel gemeenten is een reorganisatie van de
plaatselijke welzijnsinstellingen doorgevoerd, die resulteerde in een schaalvergroting en een herijking
van de lokale samenwerkingsverbanden. Een belangrijk aspect hierbij was dat het welzijnswerk
bedrijfsmatiger werd opgezet, met oog voor kwaliteit en effectiviteit en in menig opzicht ook meer
marktgericht. Op het lokale niveau moet de uitvoering plaatsvinden, hier moet het beleid in
samenspraak tussen het particulier initiatief en overheid gestalte krijgen. De lokale overheid heeft
zich een regisseursrol toebedeeld vanuit de bestuursfilosofie 'besturen op afstand'. Nieuwe
beleidsinstrumenten als budgetfinanciering worden ontwikkeld. Resultaatgerichtheid wordt tegenover
inspanningsgerichtheid geplaatst; het beoogde doel staat dan centraal en niet zozeer de voorgestane
werkwijze of maatregel. In het werk wordt ook een sectorale of functionele aanpak verlaten en wordt
gestreefd naar een integrale aanpak; de complexe sociale problemen moeten breed worden aangepakt
waarbij er ontkokering van organisaties en beleidsmaatregelen plaatsvindt.
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Verder is nieuw in het beleid, zoals zich dat in de laatste jaren ontwikkelde, het gegeven dat
probleemgericht wordt gewerkt. Men vraagt zich af - voordat men zich op de sociale werkelijkheid
stort - wat de problemen zijn en mogelijk welke groepen hiermee geconfronteerd zijn; op basis
hiervan worden plannen en maatregelen geformuleerd. Er wordt maatwerk geleverd. Waren burgers
voorheen voornamelijk consumenten van welzijnsvoorzieningen - er was sprake van een
aanbodbenadering - nu wordt van hen een actieve houding verwacht. Gestreefd wordt om de eigen
verantwoordelijkheid van de burger te benadrukken en de bemoeienis van de professionals terug te
dringen; een streven om het individu niet onnodig afhankelijk te doen zijn van bemoeienis. Het
aandragen van kant en klare oplossingen maakt plaats voor het scheppen van voorwaarden die het
mogelijk maken eigen oplossingen te vinden. Probleemgerichtheid is momenteel in veel gevallen
synoniem met achterstandsbestrijding. Ook hierin is een trendbreuk te zien met een voorliggende
periode: welzijn werd onderscheiden van welvaart. Een brede variëteit aan maatregelen moest dit
algemene welzijn bevorderen. Welzijnsbeleid is momenteel sterk gericht op het voorkomen van
maatschappelijke marginaliteit. Het tegengaan van sociale uitsluiting is een belangrijk thema van het
welzijnswerk geworden. Het accent hierbij ligt op het versterken van het vermogen tot actieve
participatie - het weer op eigen kracht meedoen - met als kernbegrippen: herstel van maatschappelijk
ritme, vergroting van de weerbaarheid en zelfstandigheid en het opbouwen van relevante sociale
netwerken.
De leefbaarheid in buurten en wijken krijgt (opnieuw) aandacht onder de noemer van sociaal beheer.
In het kader van sociale vernieuwing begint het opbouwwerk aan een come-back en werkt aan de
bevordering van sociale cohesie. Daarmee wordt een koppeling gelegd tussen welzijn enerzijds en
beleidsterreinen als volkshuisvesting, openbare orde en veiligheid anderzijds. 
In het bijzonder wordt welzijn meer en meer gerelateerd aan arbeid. Sociale activering wordt in de
loop van de jaren negentig een ander steeds belangrijker thema binnen het welzijnsbeleid. Concrete
interventies moeten niet-actieven terugleiden naar de arbeidsmarkt of tenminste naar zinvolle
maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk) met name gericht op buurt- en wijkverbetering,
waardoor eveneens een koppeling wordt gelegd met sociaal beheer.
Tenslotte moet genoemd worden de sterkere aandacht die op preventie wordt gelegd. Vanaf 1995 is
dit vooral te herkennen in het lokale jeugdbeleid. Daarnaast dienen de sociale infrastructuur en de
voorzieningen op het gebied van de opvang, ontmoeting, ontplooiing en ontspanning (de zogenoemde
4 O's) eveneens bij te dragen aan de preventie van ongewenst geachte ontwikkelingen. 

2.3 'Naar eigen vermogen'

Bovengenoemde trends zijn beleidsmatig verwoord in de in 1994 verschenen welzijnsnota 'Naar eigen
vermogen'. Voor de samenleving als geheel is het beleid gericht op het bevorderen van stabiliteit,
sociale cohesie en solidariteit; op het niveau van het individu op het bevorderen van zelfstandigheid,
onafhankelijkheid en sociale participatie (VWS 1994: 11). De overheid doet daartoe een expliciet
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en stimuleert dat men op eigen kracht aan de
samenleving deel kan nemen. Slaagt men daar niet in, omdat fysieke beperkingen een
onoverkomelijke hindernis vormen of omdat men er niet in slaagt het eigen leven op orde te brengen,
dan kan de burger rekenen op steun van de overheid. "..sommigen raken verzeild in bedreigende,
problematische omstandigheden, in een neerwaartse spiraal, van kwaad tot erger. Als dat het geval is
moet men een beroep kunnen doen op de betrokkenheid, solidariteit en ondersteuning van de
samenleving: medeburgers, voorzieningen en de overheid". (VWS 1994: 9). 
De centrale doelstelling waarin de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de burger wordt
benadrukt, sluit aan bij doelstellingen die in de saneringsfase van het welzijnsbeleid (1982-1990)
reeds zijn geformuleerd (Van der Pennen et al. 1995: 15-31). De nadruk op maatschappelijke
stabiliteit en de stellingname rond zorg voor de zwaksten sluit aan bij het huidige tijdsgewricht, de
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fase van herwaardering. Gelet op de uitwerking die aan de doelen worden gegeven en de meer recente
voornemens rond sociaal beleid, waarover in het vervolg meer wordt vermeld, kan worden
geconcludeerd dat er op hoofdlijnen met de beleidsnota uit 1994 sprake is van continuïteit. Er is
sprake van continuering van beleid rond achterstandsbestrijding, maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid. De nieuwe accenten die gelegd worden vinden haar oorsprong in het sociale
vernieuwingsbeleid. De aandacht voor sociale cohesie (op buurt- en wijkniveau) en voor individueel
maatwerk zijn voorbeelden daarvan. Het toenmalige ingezette beleid past daarmee in de
herwaarderingsfase. De aandacht is minder dan in de voorliggende periode gericht op structuren en
processen, maar meer op de inhoud van de problemen en de welzijnssector werkt meer aan nieuwe
coalities die zijn ontstaan ten gevolge van de ingrijpende herstructurering van het veld.

Het welzijnsbeleid omvat echter meer dan achterstandsbestrijding en is niet alleen gericht op mensen
die in een achterstandspositie verkeren. Of zoals Terpstra, de toenmalige staatssecretaris van VWS,
bij de presentatie van de nota Naar eigen vermogen zei: "Het welzijnsbeleid dat mij voor ogen staat,
is een beleid voor alle burgers." (VWS 1995). In de lokale uitvoeringspraktijk blijkt echter dat, mede
gezien de beperkte financiële middelen, deze brede gerichtheid niet altijd haalbaar is. Uit een eerder
uitgevoerde pilot-studie naar het lokale welzijnsbeleid komt naar voren dat van het welzijnswerk
wordt verwacht dat het zich primair richt op maatschappelijke achterstand en op de groepen die
daaronder lijden (Van der Pennen et al. 1995: 79 e.v.; 139 e.v.). Mensen beschikken over
hulpbronnen - opleiding, werk en inkomen - waarmee een goede woon- en leefsituatie is te creëren en
in allerlei maatschappelijke verbanden is te participeren. Het te voeren beleid kan de aandacht richten
op mensen die niet of in onvoldoende mate over die hulpbronnen beschikken en steun nodig hebben.
De belangrijkste doelstelling van het lokale welzijnsbeleid is het voorkomen dat mensen in een
achterstandssituatie terechtkomen en het bieden van mogelijkheden aan burgers die in een
achterstandssituatie verkeren. Hiermee wordt aangesloten op twee van de drie doelstellingen die in de
Welzijnswet zijn geformuleerd; op de derde centraal geformuleerde doelstelling, 'de bevordering van
het welbevinden van personen in de samenleving', wordt minder accent gelegd. Overigens blijkt in
sommige plattelandsgemeenten het welzijnsbeleid zich te richten op bredere doelgroepen en het
welzijnswerk meer 'algemene' voorzieningen te bieden. 

2.4 Van welzijnsbeleid naar sociaal beleid

Op 28 november 1996 stuurde de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), Erica Terpstra, de 'Beleidsbrief lokaal sociaal beleid' naar de Tweede Kamer. Naar
aanleiding van de afronding van twee onderzoeksrapporten over het lokale welzijnsbeleid kondigde
zij daarin aan te willen streven naar vernieuwing van het welzijnsbeleid op lokaal niveau. In de brief
wordt aangegeven op welke wijze het ministerie van VWS de verdere ontwikkeling van dat beleid wil
ondersteunen.
In februari 1997 heeft in de Tweede Kamer algemeen overleg plaatsgevonden over de inhoud van
deze brief. Dat overleg heeft onder meer geresulteerd in de toezegging van de staatssecretaris een
beleidskader te zullen opstellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van sociaal beleid op lokaal
niveau. Dat beleidskader is in oktober 1997 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is tot stand
gekomen op basis van beschikbare onderzoeksgegevens en in overleg met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), de vier grote en 21 grotere gemeenten. Daarnaast hebben enkele
conferenties met belanghebbenden en deskundigen uit de praktijk plaatsgevonden. 
Op 20 januari 1998 heeft staatssecretaris Terpstra een meer uitgewerkte versie van het beleidskader
aangeboden aan de VNG. Bij die gelegenheid benadrukte zij het belang van een strategische alliantie
van landelijke en lokale overheid (zie hiervoor § 3.2). Achtergrond van deze beleidsdaad is de
onvrede met de beleidsontwikkeling in een gedecentraliseerde setting. Gemeenten slagen er niet of
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onvoldoende in om de hun toevertrouwde taken volgens de verwachtingen die daarover zijn
geformuleerd, uit te voeren. De hardnekkigheid van de sociale problematiek en de bestuurlijke
verhouding tussen centrale en lokale overheid zijn daarvoor enkele verklaringen. Uit onderzoek van
o.m. het SCP (Van der Pennen et al. 1995; Kwekkeboom 1997) komen een aantal bestuurlijke
knelpunten naar voren, waarvan hier de belangrijkste nog eens worden genoemd: 
- de lokale politieke sturing is vaak zwak, terwijl het belang ervan voor het slagen van beleid groot

is;
- de toerusting van gemeenten door de centrale overheid door het geven van bevoegdheden en

middelen is niet adequaat;
- de kwantiteit en kwaliteit van het lokale ambtelijke apparaat is vaak niet goed toegesneden op de

eisen die uit het bestuurlijke en beleidsinhoudelijke proces voortvloeien;
- de beleidsmatige en bestuurlijke verkokering op centraal niveau belemmert de integrale

beleidsvoering op lokaal niveau.

De maatschappelijke en politieke veranderingen met betrekking tot het welzijnsbeleid van de
afgelopen decennia nopen tot een aanpassing van het lopende onderzoek. Veranderingen in de
politieke cultuur, de veranderende rol van de politiek in de samenleving en de toegenomen aandacht
voor marktwerking en voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger, al dan niet in georganiseerd
verband hebben ook invloed op het functioneren van het lokale bestuur. De positie van het
welzijnsbeleid op lokaal niveau is veranderd, de verhouding tussen centrale en lokale overheid lijkt
minder hiërarchisch dan voorheen en van de lokale overheden wordt veel verwacht. Het te voeren
lokale sociale beleid krijgt steeds meer accenten.
Allereerst dient de vraag te worden beantwoord wat te verstaan onder lokaal sociaal beleid. Dit is een
van de vragen waarop het volgende hoofdstuk in gaat. 
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3 LOKAAL SOCIAAL BELEID

3.1 Het landelijke beleidskader lokaal sociaal beleid

Sinds begin jaren zeventig een begin is gemaakt met de decentralisatie van het welzijnsbeleid, zijn
gemeenten in staat gesteld zelf een beleid te ontwikkelen om de sociale problematiek in hun stad of
dorp aan te pakken en de hardnekkige sociale achterstand te bestrijden. De stadsvernieuwing, het
probleemcumulatiegebiedenbeleid, het onderwijsvoorrangsbeleid, sociale vernieuwing: het zijn
allemaal beleidsinterventies geweest die tot doel hadden de maatschappelijke positie van het
kansarme deel van de bevolking te behoeden voor verdere achteruitgang en liefst te verbeteren.
Het is hier niet de plaats om uitgebreid op de sociale problematiek en de relevante beleidsinterventies
van de overheid in te gaan. Volstaan wordt met de vaststelling dat uiteindelijk in 1987 de
Welzijnswet is ingevoerd, die de gemeenten een grote beleidsvrijheid gaf. In 1994 is die wet
gewijzigd, waarin de verantwoordelijkheden van overheden en particulier initiatief nader werden
afgebakend; uitdrukkelijk is gekozen voor samenwerking tussen de verschillende overheden en
maatschappelijke partners.
De lokale overheid heeft een aanzienlijke zeggenschap gekregen in beleidssectoren die voor de
leefsituatie van de burger van belang zijn: huisvesting, zorg, sociale zaken, onderwijs, welzijn, sport
e.d. Het idee is ook dat de lokale overheid beter geëquipeerd is om een op de lokale situatie
toegesneden beleid te voeren dan de centrale overheid. De politiek heeft daarbij een aantal
verwachtingen geformuleerd:
- de doelgerichtheid van het beleid neemt toe indien burgers meer betrokken worden en dichter bij

het beleid staan;
- het draagvlak van beleid en maatregelen wordt verstevigd indien er een duidelijke lokale afweging

plaatsvindt;
- integratie en coördinatie van diverse beleidsinspanningen bij het bestrijden van

achterstandssituaties leidt tot een betere 'fit' van maatregelen en vergroot de doelmatigheid
(maatwerk).

Vanuit deze ontwikkelingen verklaart staatssecretaris Terpstra het toenemend gebruik van het begrip
'lokaal sociaal beleid': het is de resultante van beleidsinspanningen vanuit verschillende
beleidssectoren. Zij citeert de VNG wanneer zij de doelstellingen van dat lokale sociale beleid
omschrijft: 'het bevorderen van sociale samenhang in dorpen, buurten en wijken en het bijdragen aan
het oplossen c.q. verzachten van sociale problemen'. De consensus over deze doelstelling van beleid is
groot.

In het beleidskader wordt over de gemeentelijke situatie geconcludeerd, dat die voor verbetering
vatbaar is. Onderzoeken wijzen uit dat het lokale beleid nog te weinig is toegesneden op de lokale
situatie. Een van de redenen daarvoor is dat de kennis over die lokale situatie nog onvolkomen is.
Ook het betrekken van burgers bij het beleid en het beleidsproces is niet overal in het land even sterk
ontwikkeld. Daarnaast laat de uitwerking van het beleid te wensen over: zo leidt het ontbreken van
concrete, in meetbare termen geformuleerde doelen tot problemen bij de aansturing vanuit het beleid.
Algemeen geformuleerde doeleinden bieden aan instellingen de mogelijkheid tot eigen interpretatie.
Dat kan ertoe leiden dat weliswaar veel activiteiten worden opgezet maar dat niet altijd even duidelijk
is wat het resultaat daarvan is.
Gemeenten hechten belang aan ondersteuning door de centrale overheid, waarbij het er vooral om
gaat gemeenten toe te rusten met adequate instrumenten om hun regie rol te kunnen vervullen.
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Daarenboven moeten belemmeringen die voortvloeien uit wet- en regelgeving worden opgeheven en
is aanvullende financiering gewenst waar zich tekorten voordoen. Ook bestaat er behoefte aan
duidelijkheid over de bijdrage die vanuit het welzijnsbeleid aan het sociale beleid kan worden
geleverd. Wat mag bijvoorbeeld verwacht worden van de bijdrage van welzijnsinstellingen aan
vraagstukken die spelen op terreinen als veiligheid (criminaliteit en vandalisme), vorming en
educatie (spijbelen en schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten), leefbaarheid? 

De beleidsfilosofie van de Welzijnswet 1994 houdt o.m. in dat de centrale overheid het uitvoerend
welzijnswerk ondersteunt. In het verleden is in de praktijk met de invulling van de landelijke
steunfunctie toch te veel afstand gehouden tot het lokale beleidsproces, zo wordt geconstateerd.
Daarin wenst de staatssecretaris van VWS verandering te brengen. De inzet daartoe is samen te
vatten onder het motto: Sturen op doelen, faciliteren op instrumenten.
Met het 'sturen op doelen' wil het kabinet richting geven aan de inhoudelijke uitdaging waar
gemeenten voor staan bij het vormgeven van het sociale beleid. Met het ontwikkelen van
instrumenten voor het lokale beleidsproces wil het departement diverse handreikingen bieden voor
een samenhangende, probleemgerichte aanpak. Daartoe wordt de landelijke functie meer expliciet
ingezet op het faciliteren van het lokale sociale beleid. Die laatste is zowel gericht op gemeenten als
op de werksoort. Deze inbreng heeft betrekking op de capaciteit en inzet van de landelijke
infrastructuur, bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen en op intersectorale
samenwerking.
Ondanks de inzet van extra middelen ten behoeve van de oplossing van capaciteitsproblemen in de
kinderopvang, naschoolse opvang, inburgering en maatschappelijke opvang, dringen diverse
gemeenten aan op extra middelen ten behoeve van versterking van de sociale infrastructuur. Daarop
wordt straks teruggekomen.
Een van de essentiële elementen van het beleidskader betreft de instrumentering van gemeenten.
Vanuit de gedachte dat het vooral om maatwerk gaat, om ondersteuning die goed aansluit bij de
specifieke kenmerken van de lokale situatie, richt het beleid van het ministerie zich op het promoten
van “good practices” ten behoeve van het versterken van de beleidscyclus. In dat verband wordt
gewezen op het fenomeen van de sociale structuurschets. Een aantal gemeenten heeft al ervaring
opgedaan met de samenstelling ervan. In zo'n schets geeft een gemeente aan op welke wijze de lokale
sociale structuur functioneert, welke verbeteringen mogelijk zijn en welke bijdrage daaraan van
betrokkenen verwacht (kunnen) worden. Het ministerie acht het voor de lokale beleidsvorming van
belang de ontwikkeling en toepassing van dergelijke sociale structuurschetsen verder te verkennen.
Het zou een kader moeten worden voor de vaststelling van meetbare beleidsdoelen op basis van lokale
analyses, mede gebaseerd op de ervaringen en wensen van burgers. Zo'n beleidsdocument zou een
handvat kunnen bieden voor de evaluatie van het beleid, maar ook de burger inzicht geven in wat van
de gemeente verwacht mag worden op het punt van achterstandsbestrijding. 
In het beleidskader worden zes elementen genoemd die samen de kern van een sociale structuurschets
zouden moeten vormen:
1) het biedt inzicht in de sociale problematiek in relatie tot het sociale beleid;
2) het geeft een politieke waardering van die problematiek en geeft de urgentie aan van

beleidsinterventies;
3) het geeft aan welke resultaten van die beleidsinterventies zijn te verwachten.
4) het formuleert beleidsvoorstellen vanuit intersectoraal perspectief; het gaat om bijdragen van

voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, in samenhang met onderwijs, arbeid, wonen,
politie/justitie;

5) het geeft de hoofdlijnen aan van de uitvoeringsstructuur van voorzieningen en programma's;
6) het biedt de mogelijkheid van zelfevaluatie.
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De kern van het landelijke beleidskader is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van
lokaal sociaal beleid waarbij doelstellingen gericht op achterstandsbestrijding worden geplaatst in
intersectoraal en integraal perspectief. Doelstellingen dienen zoveel mogelijk in meetbare termen te
worden geformuleerd, opdat de burger weet wat hij mag verwachten van zijn gemeentebestuur en
opdat vastgesteld kan worden in hoeverre het beleid effect heeft. Evaluatie, zowel lokaal als centraal,
van het gevoerde beleid is van belang om vast te stellen welke onderdelen voor verbetering vatbaar
zijn.
Het landelijke beleidskader lokaal sociaal beleid is een eerste stap in een proces waarin getracht wordt
in samenspraak met alle betrokkenen de uitkomsten van het sociale beleid op lokaal niveau te
verbeteren. Bedoeling is om het beleidskader regelmatig te actualiseren, voor het eerst in de
Welzijnsnota 1999-2002. 

3.2 Versterking van de lokale sociale infrastructuur

Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris Terpstra en de G21-gemeenten heeft het SCP de
ontwikkelingen in de aard en omvang van de sociale problematiek over de afgelopen tien jaar
onderzocht (Veldheer 1998). Tegelijkertijd heeft Bureau Vrijbaan onderzocht welke trajecten
ontwikkeld zouden moeten worden om bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving te laten
participeren en welke kosten daaraan zijn verbonden (Vrijbaan 1998). Walter Etty van het Bureau
Andersson Elffers Felix is gevraagd een commissie voor te zitten met als opdracht een bestuurlijke
aanpak voor de beschreven sociale problematiek te ontwerpen (Andersson Elffers Felix 1998).
Geopteerd wordt voor een aanpak langs drie strategische lijnen. De eerste lijn, sturen op resultaten en
co-financiering stelt het behalen van resultaten centraal waarbij veel verwacht wordt van financiering
van projecten door zowel overheid als bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat afspraken worden gemaakt
tussen alle betrokkenen over de resultaten die zullen worden behaald bij het aanpakken van een
bepaald probleem. De financiering van een bepaalde aanpak is gekoppeld aan het te behalen resultaat,
kortweg aangemerkt als 'output-financiering'.
Een dergelijke strategie betekent onder meer dat gekozen wordt voor een structurele -en geen
incidentele- aanpak, met in meetbare termen geformuleerde doelstellingen en resultaten. Wat de
bekostiging betreft wordt gepleit voor financiering door alle betrokkenen en niet exclusief door het
Rijk: gemeenten en de particuliere sector dragen het meeste bij, met hoogstens een aanvullende
financiering van het Rijk. Een minimum-percentage co-financiering van niet-overheidsinstellingen
moet worden gehaald, tenzij de gemeente aannemelijk kan maken dat dat niet realistisch is.
De toewijzing van middelen geschiedt niet op grond van een min of meer objectieve verdeelsleutel,
maar alleen op basis van goedgekeurde (meerjaren)plannen. Elke in de sociale infrastructuur
geïnvesteerde gulden moet een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement opleveren. Via
monitoring en visitatie door een externe instantie wordt dat beoordeeld. 
Voor een periode van 4 jaar wordt een indicatie van het beschikbaar te stellen bedrag gegeven. Deze
budget-indicatie die wel stoelt op een objectieve verdeelsleutel -bijvoorbeeld de omvang van de
risicogroepen- fungeert als een maximum. Aan de hand van de inhoud van de plannen wordt
beoordeeld welk bedrag uiteindelijk beschikbaar wordt gesteld. 
De tweede strategie is het werken vanuit trajecten gericht op doelgroepen. Als vertrekpunt geldt de
problematiek van een bepaalde groep in de samenleving; niet het aanbod, maar de vraag staat
centraal. Op het niveau van de doelgroep is het ook goed mogelijk om tot een integrale aanpak te
komen. De commissie kiest ervoor om prioriteit te geven aan trajecten die bedoeld zijn voor gezinnen
met kinderen in achterstandssituaties, mensen die langdurig zijn aangewezen op bijstand, WAO of
AAW, ouderen vanaf 65 jaar met een beperkt sociaal netwerk, dak- en thuislozen en ex-
geïnstitutionaliseerden.
De derde strategische lijn is die van een geconcentreerde aanpak in speerpuntwijken. Naast het
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aanwijzen van doelgroepen dient ook aandacht te worden besteed aan kwetsbare wijken; wijken waar
de problemen zich ophopen en de directe leefomgeving van mensen bedreigen. Deze gebiedsgerichte
werkwijze wordt reeds door veel gemeenten toegepast en het is dan ook niet meer dan logisch dat die
aanpak verder wordt ontwikkeld. Juist op het niveau van de wijk is een integrale aanpak mogelijk. 
De speerpuntwijk als invalshoek voor de organisatie en inrichting van trajecten vereist een
omschrijving van de wijze waarop in de sociale infrastructuur van de wijk wordt geïnvesteerd.
Samenwerkende partners maken bindende afspraken over de te behalen resultaten en de financiering. 
Gemeenten bepalen zelf welke gebieden als speerpuntwijk benoemd zullen worden, die benoeming
geschiedt niet door de centrale overheid. Onderdeel van de afspraak tussen rijk en gemeente is dat
laatstgenoemde garandeert dat de basisvoorzieningen voor ontmoeting, opvang, ontplooiing en
ontspanning voldoende aanwezig zijn. 
De Commissie benadrukt dat de beoogde trajecten niet moeten concurreren of overlappen met
bestaande basisvoorzieningen in de speerpuntwijken. De trajecten beogen daarentegen juist de kansen
op sociale integratie en economische participatie te vergroten en richten zich uiteindelijk op een beter
gebruik van de basisvoorzieningen in de buurt. De wijkaanpak moet zorgen voor een goed sociaal
klimaat.
De door de Commissie voorgestelde financieringswijze wint aan effectiviteit wanneer de
verschillende geldstromen die met die wijkgerichte aanpak en trajecten verbonden zijn, worden
gebundeld tot één geldstroom. Doorbreking van de verkokering op zowel landelijk als lokaal niveau is
een eerste vereiste. 
Het ministerie van VWS heeft de voorstellen van de Commissie op hun haalbaarheid laten toetsen
door een commissie onder voorzitterschap van Bram Peper, de toenmalige burgemeester van
Rotterdam. Deze heeft de voorstellen ondersteund en aangegeven op welke wijze deze bestuurlijk het
beste gerealiseerd zouden kunnen worden (Commissie-Peper 1998).

Het SCP heeft in de Sociale en Culturele Verkenningen 1998 uitvoerig aandacht besteed aan de
leefsituatie van de bevolking, aan de risicogroepen en aan het beleid dat gemeenten voor die groepen
voeren. (SCP 1998: 103-142). In het kader van het onderzoek naar lokaal sociaal beleid is het van
belang te memoreren dat uit de aldaar uitgevoerde bestuurskundige analyse naar voren is gekomen
dat de verhouding tussen de centrale en lokale overheid op de verschillende beleidsterreinen te veel
verschilt om op lokaal en uitvoerend niveau effectief te kunnen opereren. De bestuurlijke samenhang
kan worden versterkt, evenals die tussen bestuur en beleid: heldere doelen formuleren, duidelijke
prestatie-afspraken maken, maatschappelijke betrokkenheid bij het sociale beleid versterken.
Het sociale structuurplan is één van de instrumenten om dat te bewerkstelligen. Om die reden wordt
daar en op het daaraan gerelateerde begrip sociale infrastructuur nader ingegaan.

3.3 Nadere afbakening sociale infrastructuur en sociaal structuurplan

3.3.1 Sociale infrastructuur

Engbersen en Sprinkhuizen zijn een van de eersten geweest die een omschrijving hebben gegeven van
het begrip sociale infrastructuur: 'het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en
betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten,
groepen, netwerken, huishoudens) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving'
(Engbersen en Sprinkhuizen 1998).
Het nadeel van deze omschrijving is zijn veelomvattendheid. Alle elementen van een sociale structuur
die ertoe strekken dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving vallen eronder. Dan had ook
wel kunnen worden volstaan met de eenvoudige definitie van sociale structuur van Van Doorn en
Lammers "als een netwerk van verhoudingen en betrekkingen". 
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Toch heeft het begrip sociale infrastructuur de connotatie van minimale of basisvoorzieningen:
voorzieningen die minimaal aanwezig moeten zijn wil het functioneren van de samenleving niet in
het ongerede geraken. Voorzieningen op het terrein van de openbare orde, onderwijs, bijstand en
gezondheidszorg behoren ertoe, daarover is weinig discussie; maar waar ligt de grens tussen
basisvoorzieningen en zogenaamde boven-basale voorzieningen? Kan de huisarts tot de sociale
infrastructuur worden gerekend en het maatschappelijk werk niet? Hoe het ook zij, een grens is
moeilijk precies te trekken. 
De redenering die in het onderzoek wordt gevolgd komt in hoofdlijnen op het volgende neer. De
samenleving kent een aantal kwetsbare groepen en kwetsbare gebieden, die om een bijzondere
beleidsinspanning vragen. Hoewel de meest relevante voorzieningen structureel wel aanwezig zijn,
blijken die in de praktijk niet toereikend om de problematiek adequaat op te lossen. Er is meer
beleidsmatige sturing noodzakelijk om de kansen van die kwetsbare groepen op zinvolle
maatschappelijke participatie te verbeteren. Dat geldt evenzeer voor de kwetsbare gebieden. Het is
derhalve niet zozeer het ontbreken van structurele voorzieningen als wel het optimaliseren van het
functioneren van die voorzieningen. De relatie tussen sociale structuur en sociaal beleid vormt een
van de centrale aandachtspunten in het onderzoek.
Voor de inrichting van het onderzoek wordt gekozen voor het beleidsmatige perspectief: welke
bijzondere beleidsinspanningen zijn wenselijk c.q. worden ontwikkeld om de kansen op
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen te verbeteren? Dat perspectief is als volgt
uitgewerkt.
Inhoudelijk gaat het in de eerste plaats om algemene hulpbronnen waarover mensen kunnen
beschikken om te participeren in de maatschappij: onderwijs, arbeid, inkomen, wonen, gezondheid,
sport en recreatie. Hiervoor is een regulier aanbod van voorzieningen, goed gespreid over het land
beschikbaar. Voor een aantal groepen in de samenleving is de algemene beschikbaarheid van
voorzieningen evenwel niet toereikend, voor hen zijn bijzondere beleidsinspanningen nodig. Die
specifieke beleidsimpulsen vormen de kern van het lokale sociale beleid. Belangrijkste kenmerk is de
intersectoraliteit. Het gaat om het aanbrengen van samenhang tussen diensten en voorzieningen en
het afstemmen van sectoraal beleid ten behoeve van de realisering van die samenhang. Het beleid
voor zogenoemde 'brede scholen' is daarvan een goed voorbeeld.
Regulier, algemeen beleid is weliswaar een noodzakelijke, maar geen voldoende impuls om de vaak
hardnekkige sociale problematiek op te lossen. Het gaat veeleer om een geconcentreerde
beleidsinspanning, die haar kracht haalt uit de bundeling van sectoraal beleid en niet in de laatste
plaats uit de bundeling van geldstromen. De effectiviteit van lokaal sociaal beleid wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de mate waarin sprake is van een samenhangende aanpak, zowel
beleidsmatig als financieel.

Hiermee zijn tevens de contouren voor een lokaal sociaal structuurplan geschetst. Succesvol lokaal
sociaal beleid veronderstelt dat lokale beleidsvoerders in staat zijn om de ontwikkelingen in hun
gemeenten en in delen hiervan naar waarde te schatten. Daartoe is een samenhangende analyse van
de sociaal-culturele lokale situatie essentieel. In zo'n plan kan dan worden aangegeven welke
bijzondere beleidsinspanningen nodig en wenselijk zijn, welke bijdrage de afzonderlijke
beleidssectoren geacht worden te leveren en hoe die intersectorale beleidsinspanningen zijn te
organiseren en af te stemmen op het op te lossen probleem. 

3.3.2 Een sociaal structuurplan

Het sociale structuurplan is een hulpmiddel. Het is geen plan om voorzieningen te creëren. Het is een
manier om naar de praktijk te kijken, waarbij de samenhang tussen de verschillende
beleidsinterventies centraal staat. Helderheid wordt verschaft over de ernst en omvang van de
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problemen, over de te kiezen beleidsaanpak, over de inzet van middelen en te kiezen maatregelen,
over de bijdrage van andere maatschappelijke partners, over de opbrengsten en hoe die vast te stellen.
Monitoring en evaluatie van de uitvoering zijn noodzakelijke elementen van het plan. 
Hoe een 'sociaal-beleidsarchitect' zo'n sociaal structuurplan moet samenstellen - hoe de
dwarsverbanden gelegd moeten worden - is afhankelijk van de lokale situatie; het mag geen
blauwdruk zijn. De basis van het plan wordt gevormd door een integrale, intersectorale en
samenhangende aanpak van de geschetste sociale problematiek. Uitgaande van de autonomie van de
verschillende organisaties met de specifieke professionaliteit en inbreng, moeten onderlinge
verbanden gelegd worden.
Niettemin zijn wel enkele uitgangspunten te formuleren die gebaseerd zijn op eerdere soortgelijke
ervaringen met welzijnsplanning (Van Kesteren et al. 1984).

Uitgangspunten
1. Centrale sturing door de gemeente. De regie en coördinatie is in handen van de gemeente. De

overdracht van taken van onderdelen van het sociale beleid naar gemeenten blijkt in de praktijk
een faalfactor te zijn, omdat deze verkokerd en ongecoördineerd plaatsvindt (SCV 1998: 103-143).
De bestuurlijke vormgeving is niet consistent en belemmert daarmee het realiseren van samenhang
op lokaal niveau. 

2. Alle belanghebbende partijen moeten kunnen meebepalen welke koers gevaren wordt. 
3. De koers is gebaseerd op een gemeenschappelijke visie; het ontbreken van zo'n visie is een

duidelijke faalfactor.
4. Alle deelnemende partijen moeten in hun eigen termen de winst van de operatie kunnen

formuleren; de autonomie moet gegarandeerd blijven en de onderlinge verschillen in macht
moeten duidelijk zijn.

5. Extra tijd, energie en geld moeten bestemd worden voor het omzetten van de intenties uit het plan
naar een uitvoeringspraktijk. Gelet moet worden op een mogelijke discrepantie tussen beleid en de
uitvoeringspraktijk.

6. Evaluatie van de gang van zaken is een permanente actie, het vergroot de kans op efficiency en
effectiviteit. Het regelmatig nagaan of de visie nog gedeeld wordt en of er sprake is van een
gelijkwaardige inbreng van de partijen, dan wel dat er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die
een bijstelling noodzakelijk maken is daarvoor een vereiste. Het genoemde centraal
coördinatiepunt en het instellen van werkgroepen is een mogelijke institutionele vorm om dit
laatste principe gestalte te geven. De praktijk maakt duidelijk dat het instellen van werkgroepen
die ieder voor zich een speerpunt uit het plan als werkopdracht nemen, een vruchtbare methode is
om de intenties die in het plan zijn neergelegd tot uitvoering te brengen.5

De genoemde principes horen bij een momenteel veel voorgestane vorm van beleidsontwikkeling: de
zogenoemde interactieve en dynamische beleidsvorming. Hierbij gaat het om het gezamenlijk
ontwerpen van een lokale strategie, van meet af aan en op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ook
de uitvoeringspraktijk hiermee in overeenstemming is en blijft. 

3.4 Nadere afbakening van lokaal sociaal beleid

De beschikbare beleidsdocumenten bieden voor de beantwoording van de vraag naar de inhoud van
lokaal sociaal beleid wel enig houvast, doch geven geen uitsluitsel. Er worden wel relevante
elementen genoemd, maar een coherente afbakening van het domein ontbreekt.
Het ministerie neemt impliciet als vertrekpunt het huidige welzijnsbeleid, d.w.z. de voorzieningen die
nu onder de Welzijnswet vallen, en brengt een onderscheid aan in algemene en specifieke functies
van voorzieningen. Zo onderscheiden kent het welzijnsbeleid twee doelstellingen: 
1) het zorg dragen voor de elementaire functies Opvang, Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning
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(de veelgenoemde 4 O's).
2) het bestrijden van maatschappelijke achterstand.

De eerste doelstelling kan volgens het ministerie worden bereikt via de voorzieningen die onder de
Welzijnswet vallen zoals club-en buurthuiswerk, jeugd- en jongerenwerk, samenlevingsopbouw, sport
en kinderopvang.
De tweede doelstelling kan alleen worden gerealiseerd in samenhang met voorzieningen die onder
andere beleidsregie vallen, omdat het gaat om opleiding, arbeid, inkomen en gezondheid.
Welzijnsvoorzieningen zijn hier complementair aan diensten die door voorzieningen als GSD, GGD,
scholen, politie, woningcorporaties e.d. worden geleverd. 
In het landelijke beleidskader worden vooral verbindingen gezocht met de beleidssectoren onderwijs,
arbeid en volkshuisvesting. Als beleidsprioriteiten worden geformuleerd: 
* het ondersteunen van gezinnen in achterstandssituaties;
* het bieden van een inburgeringsprogramma aan nieuwkomers;
* het bieden van een traject aan niet-actieven, gericht op maatschappelijke participatie;
* het opvangen van dak- en thuislozen en het bieden van een op reïntegratie gericht traject aan dak-

en thuislozen en ex-geïnstitutionaliseerden.

Op welke wijze deze nationale beleidsimpuls door gemeentebesturen is opgepakt, is nog niet geheel
duidelijk. Geluiden uit gemeentelijke kring duiden op instemming met het initiatief van VWS, men is
niet beducht voor recentralisatie en verwacht van VWS en andere departementen dat de negatieve
gevolgen voor de lokale beleidsontwikkeling van de beleidsverkokering op landelijke niveau, worden
weggenomen. Knelpunten die lokaal worden gesignaleerd en die te maken hebben met de Haagse
stammenstrijd, moeten door VWS c.a. worden aangepakt. 
Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe de inhoud van lokaal sociaal beleid wat breder te
formuleren dan welzijn en sociale vernieuwing, maar er tegelijk voor te waken de inhoud zo op te
rekken dat bijna alles er onder valt wat de gemeente op sociaal gebied aan beleid ontwikkelt. 
Het lokale sociale beleid kan dan worden omschreven als : “een geconcentreerde beleidsinspanning
van de lokale overheid die zich richt op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
maatschappelijke hulpbronnen voor kwetsbare groepen in de samenleving die anders voor deze
groepen moeilijk bereikbaar en/of toegankelijk zouden zijn en die voor het realiseren van hun
levenskansen van vitaal belang zijn."
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4  OPZET VAN HET ONDERZOEK EN HET PROGRAMMA

4.1 Algemene vraagstelling

Naar aanleiding van de hiervoor beschreven beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen heeft
het SCP besloten het lopende onderzoeksprogramma naar het welzijnsbeleid in de lokale samenleving
te verbreden naar het lokale sociale beleid. Vier argumenten zijn hiervoor aan te voeren:
* de beleidsbrief lokaal sociaal beleid en het landelijke beleidskader genereren op landelijk niveau

een behoefte aan informatie over ontwikkelingen op lokaal niveau;
* ook op andere terreinen van landelijk beleid -onderwijs, sociale zaken- bestaat die

informatiebehoefte;
* de strategische alliantie tussen rijk en gemeente is een nieuw bestuurlijk feit dat in het onderzoek

een prominente plaats moet krijgen;
* de onvrede op landelijk niveau over het decentralisatieproces vraagt om een verbreding en

verdieping van het onderzoeksobject. 

Deze koerswijziging is in het onderzoek in een tweeledige vraagstelling vertaald: de eerste spitst zich
toe op de vorm en inhoud van het lokale beleid, de tweede richt zich op de verhouding tussen de
centrale en de lokale overheid. De eerste vraagstelling is hier het meest uitgewerkt, aan de tweede
moet nog nadere invulling worden gegeven. In dit stadium wordt volstaan met de constatering dat de
vroegere relatie tussen rijk en gemeenten vooral te typeren was als een hiërarchische, terwijl die thans
veel meer trekken van gelijkwaardigheid vertoont. Met enige overdrijving kan de gemeente van
vroeger als uitvoeringskantoor van de centrale overheid worden bestempeld, terwijl nu meer
gesproken wordt in termen van een strategische alliantie om de hardnekkige sociale problematiek aan
te pakken. De operationalisering van die strategische alliantie in de bestuurspraktijk vormt het object
van onderzoek. In een volgende fase zal hierop uitvoeriger worden ingegaan. 

Dat met de decentralisatie van het sociale beleid bepaalde effecten beoogd worden - zoals de toename
van effectiviteit, efficiëntie en participatie - is nog geen garantie voor de realisatie ervan. Door
bevoegdheden over te hevelen naar lokale overheden, zijn het deze laatste die bepalen hoe het beleid
vorm krijgt, en dus verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit, efficiëntie en de mate waarin
participatie bevorderd wordt. De vraag die daarmee centraal komt te staan in het
onderzoeksprogramma luidt als volgt: 
'In welke mate zijn vormen van het lokale sociale beleid te typeren als effectief, efficiënt en als
stimulans voor de participatie van burgers en in hoeverre worden omstandigheden gecreëerd
waarvan wordt verondersteld dat zij de effectiviteit, efficiëntie en participatie in positieve zin
beïnvloeden?'
Gezien de aard van het materiaal - of beter: het ontbreken van materiaal uit de centralistische periode
- kunnen geen vergelijkingen worden gemaakt tussen het beleid in een centraal en een decentraal
geregisseerde situatie. Het is daarentegen wel mogelijk te bezien of in de decentrale situatie sprake is
van effectiviteit, efficiëntie en participatie. Bovendien is het mogelijk te zoeken naar samenhangen
die in de beleidstheorieën rond decentralisatie verondersteld worden. Is het zo dat in gemeenten waar
voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden die verondersteld worden een positief effect te hebben op
decentralisatie-effecten, deze effecten ook daadwerkelijk in sterkere mate terug te vinden zijn dan in
gemeenten waar niet aan die voorwaarden wordt voldaan?
Hierna wordt de vraagstelling nader toegespitst. Voor de verschillende beoogde effecten wordt op een
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rij gezet van welke factoren verondersteld wordt dat zij van invloed zijn, en op welke wijze zou
kunnen worden vastgesteld of het beoogde effect wordt gerealiseerd. 
Fleurke et al. (1997) typeren de beoogde effecten van decentralisatie, zoals eerder door Denters
(1989) onderscheiden (zie § 2.1). Deze typering biedt mogelijk aanknopingspunten voor het
operationaliseren van deze effecten. In schema ziet Fleurke's typering er als volgt uit.

argument zelfstandig democratisch lokaal bestuur aspecten (Fleurke)
(Denters) / beoogd effect (Fleurke)

allocatieve doelmatigheid / effectiviteit 1 maatwerk
2 integrale beleidsvoering
3 slagvaardigheid

technische doelmatigheid / efficiëntie 4 bestuurlijke efficiëntie
5 efficiëntie programma uitgaven

participatie (instrumenteel gemotiveerd) / 6 betrokkenheid politieke organen
zorgvuldige afweging belangen en prioriteiten 7 toegankelijkheid

Hierna zullen de in het schema genoemde aspecten nader worden uitgewerkt.

4.1.1 Maatwerk

Een belangrijke veronderstelling bij decentralisatie is dat het object van beleid - de lokale
samenleving - per gemeente anders is. Als deze veronderstelling juist is, betekent dat dat
differentiatie in beleid tussen verschillende gemeenten een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen
spreken van maatwerk. Maatwerk veronderstelt gedifferentieerd beleid, naar tijd en naar plaats.
De wijze waarop en de plaats waar beleidsmakers van zowel gemeenten als instellingen hun
informatie verzamelen, is een factor waarvan verondersteld mag worden dat zij van invloed is op de
mate waarin maatwerk geleverd kan worden. Informatie afkomstig van bronnen dichtbij of van de
doelgroepen zou een beter inzicht geven in de problematiek en derhalve het leveren van maatwerk
mogelijk maken. Daartoe zal bekeken worden in welke mate beleidsmakers zich over de
maatschappelijke problematiek laten informeren door uitvoerende werkers van organisaties en
instellingen die frequent contact hebben met de doelgroep als ook door wijk- en bewonersorganisaties,
belangenbehartigingsorganisaties en individuele bewoners.
De vraag naar maatwerk kan op een meer directe manier benaderd worden door te kijken naar de
mate waarin beleid aansluit op lokale problemen. Alhoewel dit in het LSB-onderzoek met de
beschikbare data niet eenvoudig is, zou gestreefd kunnen worden naar een tentatieve confrontatie
tussen beide elementen. Op gemeentelijk niveau betekent dit een confrontatie van het objectieve
probleemprofiel met de probleemafbakening en de doelstelling door beleidsactoren. Voor de projecten
in de zogenaamde probleembuurten kan een stap verder worden gegaan door ook de gegevens uit
eerder en nog uit te voeren bewonersonderzoek te betrekken bij de vaststelling van het
probleemprofiel.
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4.1.2 Integrale beleidsvoering

In het algemeen wordt sturing aangemerkt als een belangrijke factor bij de totstandbrenging van een
integrale beleidsvoering (vgl. Van der Wouden et al. 1994: 265). Juist omdat maatschappelijke
problemen het meest gebaat zijn bij een brede aanpak, is het belang van een duidelijke regisseur van
het beleid van groot belang. De bijdragen van de verschillende actoren aan het beleid moeten immers
gecoördineerd worden opdat er sprake is van beleidsinspanningen die elkaar niet tegenwerken, maar
juist versterken. Fleurke et al. (1997: 41-43) merken op dat het geven van prikkels aan
maatschappelijke instellingen een alternatief vormt voor sturing. In dit onderzoek zullen prikkels
echter opgevat worden als een vorm van sturing (zie hiervoor ook De Bruijn en Ten Heuvelhof 1991). 
In dit onderzoek wordt integrale beleidsvoering op drie manieren benaderd.
In de eerste plaats wordt gekeken naar de samenstelling van het beleidsnetwerk in de breedte: hoe
breder het beleidsnetwerk is samengesteld, hoe integraler de beleidsvoering kan zijn. Indicatoren voor
de breedte van het beleidsnetwerk zijn het aantal gemeentelijke beleidssectoren dat vertegenwoordigd
is alsmede het aantal terreinen waarop maatschappelijke organisaties deel uitmakend van het netwerk
actief zijn.
In de tweede plaats vormt de consensus tussen actoren in het beleidsnetwerk over
probleemformulering, doelstellingen en dergelijke een van de elementen die onderzocht zullen
worden. Een netwerk kan breed zijn samengesteld, als alle actoren andere beleidsmatige
doelstellingen voor ogen hebben, dan is het moeilijk om te spreken van integraal beleid (vgl. Klijn en
Koppenjan 1997). 
In de derde plaats, en in het verlengde van het vorige element, neemt sturing een belangrijke plaats in
bij de beschrijving van integrale beleidsvoering (vgl. Klijn en Koppenjan 1997a). Daarbij gaat het
zowel om sturing binnen de ambtelijke organisatie als om sturing in de relatie tussen gemeente en
maatschappelijke organisaties. Volgens Fleurke et al. (1997: 39) wordt de mate van sturing binnen de
ambtelijke organisatie beïnvloed door het politieke gewicht of draagvlak dat aan het betreffende
beleidsterrein wordt toegekend.

4.1.3 Slagvaardigheid

Fleurke et al. (1997) formuleren een aantal hypothesen met betrekking tot slagvaardigheid. Allereerst
wordt verondersteld dat de aanwezigheid van een duidelijke regisseur binnen een netwerk de
slagvaardigheid vergroot. In het lokale sociale beleid ligt het voor de hand de regisseursrol bij de
lokale overheid te zoeken. Het vermogen om slagvaardig op te treden vergt dus sturing van andere
actoren door de gemeente.
Ten tweede wordt verondersteld dat de slagvaardigheid gediend is bij een beperking van de mate
waarin de gemeente afhankelijk is van andere bestuursinstanties. Dit betekent dat samenwerking met
nationale, provinciale of actoren uit andere gemeenten de slagvaardigheid verkleint. Dit geldt met
name indien sprake is van eenzijdige afhankelijkheid van de gemeente, zoals die bijvoorbeeld
optreedt in de relatie tussen rand- en centrumgemeente. Tot slot zij opgemerkt dat financiële krapte
op zich het vermogen om slagvaardig op te treden kan beperken.

4.1.4 Efficiëntie

In algemene zin wordt efficiëntie door Fleurke et al. (1997: 55) omschreven als 'de verhouding tussen
de middelen die het bestuur inzet bij de uitoefening van zijn taken en de opbrengsten daarvan in
termen van prestaties of effecten'. Er wordt een nader onderscheid gemaakt tussen allocatieve en
technische efficiëntie. Allocatieve efficiëntie betreft de vraag of het beleid de hoogst mogelijke
maatschappelijke welvaart genereert, technische efficiëntie of het beleid tegen de minimaal
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noodzakelijke kosten tot stand wordt gebracht. Hoewel op dit onderscheid het nodige is af te dingen
(zoals allocatieve efficiëntie hier wordt omschreven is het welhaast gelijk aan effectiviteit) gaat het in
dit geval vooral om de technische efficiëntie. Daarnaast maken Fleurke et al. het onderscheid tussen
bestuurlijke en programma-efficiëntie. Programma-efficiëntie (efficiëntie van de programma-
uitgaven) wordt omschreven als de verhouding tussen de kosten van het beleidsprogramma en de
omvang en kwaliteit van gerealiseerde voorzieningen. Bestuurlijke efficiëntie wordt opgevat als de
verhouding tussen de apparaatskosten van het bestuursorgaan en de directe beleidsproducten in de
vorm van verordeningen, subsidietoekenningen, vergunningen en dergelijke. In dit onderzoek gaat
het vooral om programma-efficiëntie: de verhouding tussen de kosten en baten van (onderdelen van)
het lokale sociale beleid. Bestuurlijke efficiëntie is in dit verband een minder relevant begrip.

4.1.5 Zorgvuldige afweging van belangen en prioriteiten

Betrokkenheid van politieke organen

Vanuit de opvatting van democratie als besluitvormingsmethode waarmee beleid gevormd en
gecontroleerd wordt, zijn in een representatieve democratie de gekozen organen betrokken bij de
beleidsvorming en -controle. Voor het onderzoek is de vraag van belang in welke mate en welke
dwang de lokale politiek controle uitoefent op maatschappelijke organisaties die in hun financiering
grotendeels afhankelijk zijn van diezelfde lokale politiek. Naarmate de lokale politiek nauwer
betrokken is bij die organisaties, is het voor kiezers weer van groter belang hun invloed uit te oefenen
op de samenstelling van deze politieke organen, dan wel zich tot deze organen te richten om directe
invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Indien particuliere welzijnsinstellingen volledig
autonoom opereren, is de lokale politiek voor burgers van geen belang wanneer het om het lokale
welzijnsbeleid gaat. Democratische controle, direct door de gemeenteraad en indirect door kiezers,
vindt in dat geval niet plaats. De beleidstheorie zegt dat gekozen politieke organen van lagere
overheden door de kleinere schaal beter in staat zijn tot 'instructie' en controle van het dagelijks
bestuur (en indirect de ambtelijke organisatie), en daardoor meer zijn betrokken. Daar staat tegenover
dat veel instellingen professioneler zijn geworden in vergelijking tot enkele decennia geleden en
redelijk autonoom opereren. In die zin vormen zij een geduchte partij voor de lokale overheid (zie
Van der Pennen et al. 1995; Kwekkeboom 1997).

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid wordt door Fleurke et al. (1997: 65) opgevat als een wijze van organisatie van het
openbaar bestuur. De mate waarin er mogelijkheden zijn voor directe invloedsuitoefening door
individuele en georganiseerde burgers en maatschappelijke instellingen, bepaalt de toegankelijkheid
van het openbaar bestuur. Fleurke et al. baseren zich op een beleidstheorie waarin gesteld wordt dat
door de kleinere afstand tot de lokale samenleving het gekozen politieke orgaan makkelijker
aanspreekbaar is, waardoor de invloed van de lokale samenleving op de besluitvorming in potentie
groter is. Bovendien zijn door de geringe afstand ook het dagelijks bestuur en de ambtelijke
organisatie beter toegankelijk voor burgers en belangengroepen.

4.2 Beleid, beleidsuitkomsten en het beleidsproces: een conceptueel model

De decentralisatie van sociaal beleid berust op verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van
beleid. In het onderzoeksprogramma staat de verklaring van beleidsuitkomsten derhalve centraal. Het
doel van het onderzoek is zogenaamde manipuleerbare beleidsvariabelen te benoemen die van invloed
zijn op de uitkomsten van beleid.  Een nadruk op manipuleerbare beleidsvariabelen impliceert een6
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keuze voor een instrumentele visie op beleid. Daarin wordt beleid opgevat in termen van doeleinden
en middelen en zijn elementen uit de beleidsomgeving louter van belang in zoverre zij te kenmerken
zijn als succes- of faalfactoren voor doeleindenrealisatie (Simonis en Lehning 1987: 13-14). Dit
betekent dat procesmatige aspecten van beleid - beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie -
beschouwd worden als succes- of faalfactor.
In de instrumentele visie op beleid wordt beleid derhalve opgevat als de rationele ordening van
doeleinden en middelen.  De doelgerichtheid van beleid is daarmee een belangrijk aspect in deze7

visie, tot uitdrukking komend in 'de oriëntatie van het handelen op bewust gekozen doelen, de
overwogen keuze ter realisering van deze doelen en in de ordening van het handelen in een tijdreeks'
(Simonis en Lehning 1987: 12). Beleid heeft daarmee een planmatig karakter. Het is te
onderscheiden van procesmatige aspecten, zoals de vorming van beleid, de uitvoering van beleid en
de evaluatie van beleid. Een essentieel kenmerk van overheidsbeleid is dat het politiek bekrachtigd is
(Van de Graaf en Hoppe 1989: 46).8

Het begrip beleidsuitkomsten wordt in dit onderzoek gebruikt als de verzameling resultanten van
beleid. Het is een verzamelnaam voor zaken waarvan verondersteld kan worden dat zij samenhangen
met of veroorzaakt zijn door het gevoerde beleid.  In dit onderzoek worden drie typen9

beleidsuitkomsten onderscheiden: (maatschappelijke) effecten van beleid, waardering van beleid door
(groepen van) burgers, en beoordeling van het beleid door betrokken actoren. Deze drie typen worden
hierna toegelicht.
1. Effecten van beleid. Effecten van beleid worden hier opgevat als veranderingen op

maatschappelijke aspecten waarvan verondersteld wordt dat zij samenhangen met of veroorzaakt
worden door het beleid. Het kan zowel gewenste als ongewenste effecten van beleid betreffen;
mogelijke negatieve neveneffecten kunnen ook in het onderzoek worden opgenomen. Dit deel van
het onderzoek kan aangeduid worden als de ex post-evaluatie van beleid.
Indicatoren voor relevante maatschappelijke aspecten kunnen op verschillende manieren
vastgesteld worden. Zij kunnen worden vastgesteld 'aan de hand van criteria die eventueel geheel
los van die van de beleidvoerder naar eigen voorkeur geformuleerd zijn door de onderzoeker zelf,
door burgers op wie het beleid zich richt of door nog anderen, zoals bijvoorbeeld parlementsleden,
belangengroepen en adviesorganen of departementen).' (In 't Veld-Langeveld en Hoogerwerf 1985:
175).  Gesproken zou kunnen worden van goal-free-evaluation: de mate waarin effecten van10

beleid tegemoet komen aan maatschappelijke behoeften, waarbij maatschappelijke behoeften
geïnterpreteerd worden als algemene criteria die bijvoorbeeld ten aanzien van jeugdbeleid of
armoedebeleid geformuleerd kunnen worden. Niet het bereiken van lokaal geformuleerde
beleidsdoelen staat centraal, maar het realiseren van doelen die in het algemeen ten aanzien van
sociaal beleid geformuleerd kunnen worden (zie Grünwald-Schindl en Kraan-Jetten 1987: 144;
Van Vught 1987: 171; Herweijer 1987: 192-193).
Deze benaderingswijze van beleidsuitkomsten - het vaststellen van veranderingen in kengetallen -
maakt het mogelijk vergelijkingen tussen gemeenten te maken. Het is mogelijk een landelijke
trend aan te wijzen - bijvoorbeeld, gemiddeld daalt de schooluitval met 15% -, waardoor het tevens
mogelijk is vast te stellen of gemeenten onder of boven dat landelijk gemiddelde zitten. Dergelijke
afwijkingen kunnen eventueel toegeschreven worden aan het gevoerde beleid, alhoewel daarin
voorzichtigheid betracht moet worden vanwege de complexiteit van het vaststellen van causaliteit.
Bovendien kunnen kengetallen ertoe bijdragen dat uitspraken gedaan kunnen worden over de
effectiviteit van het gevoerde beleid per gemeente: in hoeverre worden met de ingezette
beleidsinstrumenten de lokaal gestelde beleidsdoelen gehaald.  Effectiviteit wordt dan opgevat als11

de mate van doelbereiking. Om tot dergelijke uitspraken te komen, worden de lokale beleidsdoelen
afgezet tegen de ontwikkelingen in een aantal relevante kengetallen.
Kengetallen kunnen op twee manieren vastgesteld worden. In de eerste plaats kunnen cijfers
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ontleend worden aan officiële registraties en statistieken. Dergelijke cijfers moeten voldoen aan de
eis dat zij per gemeente vastgesteld kunnen worden. In de tweede plaats kunnen kengetallen
vastgesteld worden door ondervraging van inwoners van gemeenten, c.q. doelgroepen van beleid.
Door zogenaamde zelf-rapportage op voor het beleid relevante factoren kunnen kengetallen
worden vastgesteld.

2. Waardering van beleid door groepen waarop het beleid gericht is. Het gaat om een evaluatieve
houding 'by which a person orients himself to an object favorably or unfavorably, positively or
negatively' (Easton 1975: 436). In de termen van Easton (1975: 437) is de waardering voor beleid
en beleidsmaatregelen te benoemen als specifieke steun: het betreft een evaluatie van de
uitkomsten van het politieke systeem . Deze benaderingswijze van beleidsuitkomsten vergt12

onderzoek bij of onder de doelgroep van beleid, c.q. de inwoners van gemeenten.
3. Intersubjectieve beoordeling beleid door bij beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie betrokken

actoren. Hierbij gaat het om een inschatting van betrokken actoren van het geformuleerde beleid,
de beleidseffecten (zie 1) en de specifieke steun (2).

In figuur 1 is een eenvoudig conceptueel model van het onderzoek naar lokaal sociaal beleid
opgenomen. De daarin opgenomen relaties zullen nader toegelicht worden. De cirkels in het model
duiden op aspecten van het beleidsproces. In de rechthoeken zijn respectievelijk de inhoud van het
beleid - de beleidsprestaties - en de beleidsuitkomsten - beoogde effecten- aangeduid.
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De veronderstelling is dat het beleid gediend is bij een proces van beleidsvorming waarbij de
doelgroep betrokken is. Betrokkenheid van de doelgroep draagt ertoe bij dat het beleid beter op de
problematiek toegesneden kan worden. De doelgroep van beleid - of vertegenwoordigers daarvan -
vormt een belangrijke informatiebron voor actoren die het beleid uiteindelijk formuleren en
bekrachtigen. Bovendien wordt verondersteld dat een integrale beleidsvorming, waarin actoren uit
verschillende sectoren participeren, bijdraagt aan een beleid waarin doeleinden sectoroverstijgend,
integraal zijn geformuleerd en daardoor een grotere kans op 'maatwerk' biedt. Bovendien zal de keuze
van middelen en beleidsinstrumenten beter worden afgewogen in een integraal proces. Tot slot wordt
verondersteld dat een breed gebruik van informatiebronnen een positieve invloed heeft op het te
formuleren beleid. Hierbij wordt met name gedacht aan de benutting van ondersteunende
instrumenten van nationale en provinciale overheid.
Beleid dient te worden uitgevoerd. In de het beleidswetenschappelijk onderzoek wordt het proces van
beleidsuitvoering vaak aangewezen als belangrijke belemmerende factor voor doeleindenrealisatie.
Het proces van beleidsuitvoering bestaat uit twee elementen: het implementatieplan, waarin
aangegeven wordt hoe het geformuleerde beleid wordt geoperationaliseerd, en de beleidsprestaties, de
daadwerkelijk gerealiseerde beleidsmaatregelen. De discrepanties tussen de door uitvoerders
geleverde beleidsprestaties en de in het beleid voorgestelde maatregelen vormen de zogenaamde
beleidsafwijkingen.  De geleverde beleidsprestaties worden deels bepaald door het13

implementatieplan.
De mate waarin er in de uitvoering sprake is van beleidsafwijkingen wordt mede bepaald door de
aansturing van het uitvoeringsproces vanuit de lokale overheid. De belangrijkste vraag daarbij is
hoeveel vrijheid uitvoerende organisaties krijgen in het realiseren van beleidsdoeleinden. Veel
vrijheid maakt het voor uitvoerende organisaties mogelijk weerstanden tegen het geformuleerde
beleid om te zetten in beleidsafwijkingen. De wijze van aansturing door de lokale overheid hangt
overigens samen met het proces van beleidsevaluatie: tussentijdse evaluaties van de beleidsuitkomsten
kunnen deel uitmaken van de aansturing van het uitvoeringsproces.
Ten aanzien van de uitvoering wordt tot slot verondersteld dat betrokkenheid van de doelgroep
alsmede een breed samengesteld uitvoeringsnetwerk bij kunnen dragen aan het realiseren van
gewenste beleidsuitkomsten. Indien de uitvoerende actoren bovendien betrokken zijn in het proces
van beleidsvorming, dan wordt de kans op beleidsafwijkingen gereduceerd.
Tot slot is in het model opgenomen het proces van beleidsevaluatie. De vaststelling van
beleidsuitkomsten door bij het beleid betrokken actoren maakt de beleidscyclus rond. De vraag is op
welke momenten er wordt geëvalueerd en wat met de resultaten ervan wordt gedaan.
Het onderzoeksmodel geeft richting aan en wordt uitgewerkt in verschillende onderzoeken van het
onderzoeksprogramma. Deze worden in het hoofdstuk 5 beschreven.
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5  DRIE ONDERZOEKEN: ARMOEDE, JEUGD EN ONDERWIJSACHTERSTAND

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 zijn het onderzoeksprogramma Lokaal Sociaal Beleid en het conceptueel model
beschreven. In dit hoofdstuk worden drie onderzoeken van het onderzoeksprogramma gepresenteerd
die een nadere uitwerking hiervan zijn. Het zijn onderzoeken die twee thema's en tenminste één
doelgroep van het lokale beleid behelzen: de thema's armoede en onderwijsachterstand en de
doelgroep jeugd. Het zijn drie belangrijke peilers van het sociale beleid; onderwerpen die hoog op de
politieke agenda staan. 
Hoewel het drie afzonderlijke onderzoeken betreft, met een geheel eigen inhoud en afzonderlijke
opdrachtgever, is de opzet van de onderzoeken op hoofdlijnen dezelfde. Elk onderzoek voorziet in een
landelijke inventarisatie van het beleid dat er met betrekking tot het thema of de doelgroep op lokaal
niveau wordt gevoerd. In de onderzoeken wordt een typering van het beleid gegeven op zowel
inhoudelijke als meer bestuurlijke aspecten. Vervolgens wordt in een verdiepende studie per
beleidstype getracht een relatie te leggen tussen het gevoerde beleid en de uitkomsten van dat beleid. 
De globale inventarisatie vindt plaats in alle 548 Nederlandse gemeenten. Zo'n inventarisatie van het
beleid in de gehele populatie biedt garanties om een gefundeerde beleidstypologie te ontwikkelen en
in de keuze van gemeenten voor de verdiepende studie recht te doen aan de bestuurlijke en
inhoudelijke variatie van het lokale beleid in Nederland. 
De verdiepende studie vindt plaats in een beperkt aantal gemeenten per beleidstype. Ten behoeve van
het onderzoeksprogramma Lokaal Sociaal Beleid is een steekproef van gemeenten getrokken, die voor
deze verdiepende studies primair in aanmerking komen. Het streven is immers om de relaties tussen
het lokale beleid op diverse terreinen in kaart te brengen (onderwijsachterstanden, welzijn, jeugd,
armoede).
In paragraaf 5.2 wordt het onderzoek naar het lokale armoedebeleid beschreven; in paragraaf 5.3. het
onderzoek naar het lokale jeugdbeleid; en in paragraaf 5.4 wordt het onderzoek naar het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid toegelicht.
In een bijlage bij dit hoofdstuk wordt de trekking van een steekproef van gemeenten ten behoeve van
het onderzoeksprogramma toegelicht.

5.2 Armoedebeleid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directie Analyse en Onderzoek) heeft
belangstelling getoond voor een onderzoek naar de effecten van het lokale armoedebeleid. Dit vormt
thans een onderdeel van het onderzoeksprogramma naar lokaal sociaal beleid. Het zal zich richten op
de inhoud en (een aspect van) de uitkomsten van dat beleid. Wat de inhoud betreft gaat het om een
algemene beleidsinventarisatie van het lokaal armoedebeleid in alle 548 Nederlandse gemeenten én
een aanvullende kwalitatieve verdieping in 3 gemeenten. Wat de uitkomsten betreft om een
burgeronderzoek (kennis, waardering, profijt en motieven voor het al dan niet gebruik van
beleidsmaatregelen) in 8 gemeenten (n=800). 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de twee deelstudies - het onderzoek naar de inhoud van het
beleid en het onderzoek onder burgers - wordt uitgevoerd. Als introductie wordt in grote lijnen een
typering van het armoedebeleid gegeven. 
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5.2.1 Algemene thema's van het armoedebeleid

Het thema armoede is door het eerste kabinet-Kok prominent op de politieke agenda geplaatst. De
verantwoording voor het beleid is neergelegd in de nota 'De andere kant van Nederland' (1995).
Als algemene doelstelling is geformuleerd het streven naar volwaardige deelname van alle burgers
aan maatschappelijke instituties, respectievelijk het bevorderen van gelijkheid in het bezit van
maatschappelijke goederen op het terrein van werk, inkomen, onderwijs, gezondheid en huisvesting.
Daarbij is extra aandacht nodig voor langdurig werklozen, ouderen, vrouwen, gehandicapten en
minderheden. “In de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting staat bevordering van14

arbeidsparticipatie voorop. Een betaalde baan is nog steeds een belangrijke inkomensbron en een
middel tot maatschappelijke participatie” . (SZW 1997: 9). 
Voor de huidige regeringsperiode zijn de volgende actiepunten voor het lokaal armoedebeleid
geformuleerd, mede geïnspireerd door de gehouden landelijke sociale conferenties: 
1. Bevordering van participatie. Essentieel om armoede te voorkomen is een plaats op de

arbeidsmarkt. Minima moeten dan ook meer kansen krijgen om via een betaalde baan hun sociaal -
economische positie te verbeteren. Ondersteuning wordt hierbij gegeven met allerlei maatregelen
als WIW/banenpools, WIW/jeugdwerkgarantiewet, WIW/werkervaringsplaatsen en de
Melkertregelingen. In het kader van de Armoedenota is vanaf 1 januari 1996 vooral meer geld
uitgetrokken voor maatregelen als buitenschoolse opvang, opvang van dak- en thuislozen,
tegengaan van het zwerven door psychiatrische patiënten.

2. Inkomensondersteuning. Een algemene beleidsdoelstelling is het streven naar een evenwichtige
inkomensverdeling, onder meer via het koppelen van de uitkeringen aan de gemiddelde
loonontwikkeling. Voorts is een toereikend sociaal minimum van belang om armoede tegen te
gaan. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om maatregelen te treffen voor koopkrachtverbetering
van uitkeringsgerechtigden en om de uitvoering van de bijzondere bijstand te verbeteren.

3. Bevordering rondkomen. Hierbij gaat het om maatregelen om de vaste lasten die een belangrijke
kostenpost in een huishoudensbudget zijn, te beperken. Maatregelen om de huurlasten te drukken,
verruiming van de kwijtscheldingsnorm voor gemeentelijke belastingen, schuldsanering,
terugdringen van gokgelegenheden. 

4. Terugdringen niet-gebruik voorzieningen. Doelstelling is het optimaliseren van de bestaande
regelingen. Verbetering van de voorlichting is hierbij een maatregel.

5.2.2 Operationalisering onderzoeksmodel naar vooronderstellingen en vraagstellingen

Voor de typering van het lokale armoedebeleid worden drie aspecten onderscheiden. 
In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan het inhoudelijke aspect van het beleid. Daarvoor zal
gekeken worden naar het soort beleidsdoelen dat gesteld wordt, naar de instrumenten (aanpak,
maatregelen, middelen, menskracht) die worden ingezet (zie onderzoeksmodel blok 1). Bovendien
zullen doelen en instrumenten aan elkaar worden gerelateerd. Vervolgens zal de vraag beantwoord
worden in hoeverre het lokaal armoedebeleid inhoudelijk als integraal te typeren is: welke
beleidsectoren en partijen zijn betrokken? Ten slotte zal ten aanzien van de inhoud bekeken worden
in hoeverre er sprake is van specifieke doelstellingen om de inkomenspositie van burgers te
verbeteren of worden bredere doelstellingen geformuleerd waarbij de grenzen van het specifieke
armoedebeleid worden overschreden? 
In de tweede plaats wordt ingegaan op de voorgestane aanpak van het lokaal armoedebeleid. Daarbij
gaat het onder meer om de vraag in welke mate het beleid als probleem-/vraaggericht getypeerd kan
worden; een belangrijke veronderstelling bij de decentralisatie van het beleid. Nagegaan wordt op
welke informatiebronnen het beleid is gebaseerd. De mate waarin de doelgroep een rol speelt krijgt
eveneens aandacht: wordt een actieve rol verwacht of is de burger slechts consument van maatregelen
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en voorzieningen? 
Bij het evalueren van het armoedebeleid zal dan ook bijzondere aandacht uitgaan naar de mate
waarin het algemene doel van participatiebevordering inhoud wordt gegeven en wat van de burger
wordt verwacht. De aandacht zal uitgaan naar de mate waarin de 'kansarmen' en/of hun
vertegenwoordiging bij het opstellen van het beleidsplan worden betrokken, en eveneens naar de mate
waarin ze tijdens de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het beleidsplan, betrokken blijven.
In hoeverre wordt inhoud gegeven aan zogenaamde interactieve beleidsvorming?
Ook wordt nagegaan wat het interventieniveau is dat wordt gehanteerd: in hoeverre een wijkgerichte
werkwijze of een meer gemeentelijke werkwijze wordt nagestreefd en hoe de interventieniveau's zich
tot elkaar verhouden. 
Een andere overweging bij de decentralisatie krijgt bij de evaluatie van de aanpak nadrukkelijk
aandacht: de mate van integraliteit. In het verlengde hiervan is de vraag aan de orde in hoeverre en
op welke wijze er op politiek en ambtelijk niveau wordt samengewerkt en afgestemd, met andere
woorden, is er sprake van een integrale aanpak bij het lokale armoedebeleid? (zie: onderzoeksmodel
cirkel 1).
Het derde aspect van de typering betreft het 'besturingsparadigma' dat gemeenten in het
armoedebeleid hanteren. Het gaat hier om wat ook wel de regierol van gemeenten wordt genoemd:
hoe stuurt de gemeente de uitvoering van het beleid? Bovendien komt de vraag aan de orde in
hoeverre de lokale overheid samenwerking en afstemming tussen instellingen bevordert (zie:
onderzoeksmodel, cirkel 2). De vragen die hiermee samenhangen hebben betrekking op het type
organisatie dat met de uitvoering belast wordt en de wijze van toezichthouding op de realisatie van
doeleinden door de gemeenten. Een belangrijk instrument voor de sturing zijn de evaluatie-momenten
en criteria die gehanteerd worden; ook hier wordt naar gevraagd (zie onderzoeksmodel, cirkel 3).

5.2.3 Onderzoeksvragen

In het navolgende worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Ze zijn gerubriceerd naar de
verschillende thema's die in het onderzoeksmodel zijn onderscheiden. De vooronderstellingen worden
eveneens vermeld; ze worden hier als impliciete stellingen geponeerd. Ze geven de richting aan
waarop de onderzoeksgegevens geanalyseerd gaan worden. De theoretische achtergronden die ten
grondslag liggen aan deze stellingen zullen in de rapportages worden opgenomen.
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Onderzoeksvragen Stellingen

Beleids-
inhoud

1. Hoe wordt de leefsituatie van lage a. Voorwaarde voor probleemgericht
inkomensgroepen gedefinieerd? werken is specifiek inzicht in de

2. Welke prioriteiten in de probleemdefinitie lokale sociale werkelijkheid en van de
worden geformuleerd? doelgroep (lage inkomensgroepen). 

3. Worden specifieke doelgroepen onderscheiden b. Hoe precieser doelstellingen zijn
en hoe worden ze omschreven? geformuleerd (in manipuleerbare

4. Welke doelstellingen worden geformuleerd? variabelen), des te effectiever zal
4.1 Zijn ze te kenmerken als algemeen of doelbereiking plaatsvinden. 

specifiek? c. Wijkgericht werken is een belangrijke
4.2 Hebben ze betrekking op inhoud of op het strategie om de doelstellingen van het

proces? sociale beleid/armoedebeleid te
4.3 In hoeverre zijn ze eenduidig geformuleerd? realiseren.
4.4 Zijn er termijnen genoemd van doelbereiking? d. Voldoende financiële armslag
5. In hoeverre wordt een wijkgerichte werkwijze vergroot de kans op doelbereiking.

voorgestaan respectievelijk een gemeentelijke e. Beperkte inzet van menskracht
en welke waarde wordt hieraan gegeven? verkleint de kans op doelbereiking.

6. Wat is het politieke draagvlak? f. Hoe groter de discrepantie is tussen
7. Hoe groot is het budget dat gereserveerd is geformuleerde doelen en maatregelen,

voor het voorgestelde beleid? hoe kleiner de doelbereiking is.
8. Hoeveel menskracht wordt ingezet? g. Een breed gedragen politiek
9. Welke maatregelen ("output") worden draagvlak vergroot de slaagkans van

getroffen? het beleid. 

Onderzoeksvragen Stellingen

Beleids-
vorming

10. Welke bronnen worden bij de probleem- en h. Hoe meer een probleemstelling lokaal
doelstellingenformulering gehanteerd? specifiek kan worden geformuleerd,

11. Welke factoren in het beleidsvormingsproces hoe gerichter de doelstellingen
hebben de realisatie van de doelstellingen geformuleerd kunnen worden 
beïnvloed: i. Hoe meer beschikking is over

11.1 wat betreft de beschikbaarheid van info- specifieke informatie over de
bronnen; doelgroep en hun leefomstandigheden,

11.2 wat betreft de betrokkenheid van de hoe groter de beleidseffectiviteit is.
doelgroep? j. Hoe groter de betrokkenheid van de

11.3 wat betreft de betrokkenheid van doelgroep is, hoe groter de
verschillende beleidsactoren beleidseffecten zijn. 

12. Welke beleidssectoren maken onderdeel uit k. Hoe meer relevante beleidsactoren zijn
van het beleid; is er sprake van een breed of betrokken, hoe meer een integrale
smal netwerk? doelbereiking wordt gerealiseerd.
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Onderzoeksvragen Stellingen

Beleids-
uitvoering

13. Welke factoren in het l. Hoe groter de beleidsvrijheid is voor
uitvoeringsproces hebben de realisatie uitvoerende instanties (de
van de doelstellingen beïnvloed: gehanteerde sturingsinstrumenten),

13.1 wat betreft de beleidsvrijheid; hoe groter de discrepantie is tussen
13.2 wat betreft het overleg en coördinatie; geformuleerde beleidsdoelen en de
13.3 wat betreft de sturing van de gemeente? getroffen maatregelen
14. In welke mate is er sprake van een (beleidsafwijkingen).

discrepantie tussen de geformuleerde m.Een overeenkomstige samenstelling
doelstellingen en maatregelen en de van het beleidsnetwerk op
uitvoeringspraktijk? uitvoeringsniveau als op het niveau

15. Welke factoren bewerkstelligen deze van beleidsvorming verkleint de
discrepantie? discrepantie tussen beleids- en

uitvoeringsniveau.
n. Een overeenkomstige betrokkenheid

van de actoren op beide
onderscheiden niveau's verkleint de
discrepantie tussen beleids- en
uitvoeringsniveau.

Onderzoeksvragen Stellingen

Evaluatie 16. Worden het beleid/maatregelen o. Periodieke evaluaties bevorderen de
geëvalueerd en op welke momenten? effectiviteit van het voorgestane

17. Wat zijn de resultaten van (de beleid;
evaluaties) van de maatregelen? p. Ingebouwde mogelijkheden om

18. Is er sprake van een leerproces; welke (tussentijds) het ingezette beleid te
consequenties worden uit evaluaties veranderen verhogen de effectiviteit. 
getrokken? q. Duidelijk geformuleerde eindtermen

vergroten de effectiviteit van het
beleid.

Op drie manieren wordt het gevoerde armoedebeleid geëvalueerd: nagegaan wordt wat het oordeel is
van de betrokken beleidsactoren; wat het oordeel is van de gebruikers van het beleid en aan de hand
van een kengetal. Wat dit laatste betreft wordt voor dit onderzoek een index gebruikt die bestaat uit
drie variabelen: het percentage personen met een inkomen minder dan modaal, het percentage
personen met een lage opleiding en het percentage werklozen.  Met behulp van een factoranalyse15

zijn deze drie variabelen tot één enkele index gereduceerd. Dit kengetal geeft een verhouding weer:
naarmate de score in positieve richting verder afwijkt van het gemiddelde, waarvan de waarde op 0 is
gesteld, is er sprake van een kwetsbaardere situatie wat betreft de sociaal-economische achterstand.
De gemiddelde score voor heel Nederland is 0. Met dit kengetal kan een indruk verkregen worden
van de sociaal-economische situatie in een bepaalde buurt of gemeente en bij herhaalde meting
kunnen veranderingen aangegeven worden.
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Beleidsuitkomsten

1. Oordeel beleidsactoren Onderzoeksvragen

19. Wat is het oordeel over de onderlinge samenwerking?
20. Wat is het oordeel voer de coördinatie en werkverbanden?
21. Wat is het oordeel over de maatregelen?

2. Oordeel (potientiële) Onderzoeksvragen
gebruikers

22. In hoeverre zijn bewoners van achterstandsgebieden bekend met
de concrete armoede-beleidsmaatregelen en -activiteiten in hun
gemeenten?

23. Van welke maatregelen maken zij gebruik?
24. Welk profijt hebben zij ervan?
25. Hoe waarderen zij de beleidsmaatregelen?
26. In hoeverre zijn de maatregelen toegesneden op hun

leefsituatie?
27. Welke motieven spelen om al dan niet gebruik te maken resp.

deel te nemen aan de voorzieningen en activiteiten in het kader
van het lokaal armoedebeleid?

3. Sociaal-economische index

28. Wat is de sociaal-economisch situatie in de onderzoeks-
gemeenten en delen van deze gemeenten en welke
veranderingen hebben zich voorgedaan?

In het navolgende wordt de opzet van de twee onderdelen van het lokale armoedebeleid nader
toegelicht.

5.2.4 Deel 1: Inhoud van het lokale armoedebeleid

Een algemene inventarisatie

Allereerst wordt inzicht verkregen in het huidige armoedebeleid op lokaal niveau: welke maatregelen
en voorzieningen worden aangeboden, welke beleidsdoelstellingen worden geformuleerd en in
hoeverre die ook gehaald worden. Gestreefd wordt naar een zo volledig beeld van de gemeentelijke
bemoeienis. Hiertoe is een schriftelijke enquête uitgezet in alle Nederlandse gemeenten. Eerdere
inventarisaties van de gemeentelijke bemoeienis laten zien, dat de onderzochte gemeenten vooral de
mogelijkheden tot inkomensondersteuning en kwijtschelding aangrijpen en in mindere mate de
activering van werkzoekenden (Research voor Beleid 1997; Van Andel et al. 1997). Onbekend blijft
om hoeveel gemeenten het gaat en hoe zij nu hun beleid uitvoeren. Dit deelonderzoek naar de inhoud
van het beleid wil in deze lacune voorzien. De inventarisatie richt zich op de inhoud van het
armoedebeleid zoals dat door de gemeenteraad na de jongste verkiezingen (mei 1998) is
geformuleerd. Dit biedt het voordeel dat deze inventarisatie als startpunt gebruikt zou kunnen worden
voor het volgen van het armoedebeleid door de tijd. Deze heeft betrekking op de centrale thema's van
het armoedebeleid, zoals hiervoor vermeld in paragraaf 2. 
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Het gaat om de volgende vragen, die voor de vier onderscheiden centrale thema's worden gesteld:
- het al dan niet formuleren van beleid op de betreffende thema's;
- de aanwezigheid van maatregelen of voorzieningen;
- de inhoud van de maatregelen of voorzieningen;
- de instelling(en) die de maatregelen of voorzieningen aanbieden;
- de instelling(en) die betrokken zijn bij de uitvoering;
- welke ambtelijke dienst toeziet op de uitvoering;
- de gemeentelijke subsidiëring van de maatregel of voorziening;

Verkenning naar de bevordering van participatie

Dit onderdeel wordt uitgevoerd in drie gemeenten. Meer dan in de schriftelijke enquête wordt
ingegaan op de proceskant van het beleid. Tevens wordt één van de centrale doelstellingen van het
armoedebeleid nader onderzocht: de bevordering van de participatie. Deze kwalitatieve verkenning is
opgezet ter voorbereiding van een onderzoek in 74 Nederlandse gemeenten uit de LSB-onder-
zoekspool, naar sociale activering en die samen met de resultaten van de schriftelijke enquête
uiteindelijk moet leiden tot een verantwoorde typering van het lokale armoedebeleid.

Participatie als invalshoek

Drie van de vier algemeen geformuleerde uitgangspunten voor het armoedebeleid zijn specifiek
gericht op armoedebestrijding in de betekenis van inkomensverbetering (zie § 2). De beleidspraktijk
die in beeld wordt gebracht is als specifiek armoedebeleid te typeren. Het eerste uitgangspunt echter -
het bevorderen van de participatie - heeft een breder bereik; hier is sprake van algemeen
armoedebeleid. De relatie wordt hier gelegd met de arbeidsmarktbeleid en welzijn. Door participatie
als invalshoek te nemen kan nadrukkelijker dan bij de realisatie van de andere uitgangspunten de
mate van integraliteit van deze vorm van lokaal sociaal beleid tot uitdrukking komen.
In de hedendaagse benadering van armoede gaat het, zoals gezegd, niet alleen om specifieke
inkomensproblemen, maar wordt de meer algemene thematiek van sociale uitsluiting en
maatschappelijke achterstelling benadrukt. De klemtoon is hierbij gelegd op participatie en
emancipatie. Participatie is in dit verband méér dan het 'deel hebben' aan of gebruik maken van
maatschappelijke goederen als kennis, cultuur, bezit, enz. Het is deelnemen aan maatschappelijke
processen. De functie van participatie is het doorbreken van afhankelijkheidsverhoudingen en het
uitbreiden van de greep van de burger - ook van de arme burger - op de maatschappelijke
werkelijkheid. De overheid probeert die participatie te bevorderen. 

De gegeven globale omschrijving van participatie kan verfijnd worden naar gelang de
maatschappelijke verbanden waarbinnen participatie zich afspeelt, waarbij kan worden aangegeven
wat beleidsmatig nastrevenswaardig is voor een actief of sociaal burgerschap. Te onderscheiden is het
economische, het formeel maatschappelijke, het sociaal-culturele verband en de participatie in
politieke of bestuurlijke verbanden en de meer informele sociale participatie in primaire sociale
netwerken (Van der Pennen 1999). 

Participatiebevordering

Uitgaande van de beleidspraktijk kan ten aanzien van participatiebevordering het onderscheid
gemaakt worden in sociale activering en arbeidsmarkt activering. Het al dan niet hebben van betaalde
arbeid - economische participatie - wordt in het algemeen gezien als de belangrijkste indicator voor
de mate van integratie van burgers. Arbeidsmarkt activering - waarbij voorwaarden geschapen
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worden om een eerste stap op weg naar betaald werk te zetten- kan dan ook als belangrijkste vorm
van participatiebevordering worden onderscheiden. De beleidsprogramma's en activiteiten die
hieronder vallen richten zich op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt: de werkloze burgers. Het
uiteindelijke beleidsdoel is economische participatie van werkloze burgers te bewerkstelligen.
Maatregelen die in dit verband genoemd kunnen worden zijn herintredingsprogramma's,
arbeidsvoorlichting en -bemiddeling. Tegelijkertijd wordt onderkend dat de voorwaarden aanwezig
moeten zijn om de (her)nieuw(d)e stap naar de arbeidsmarkt te kunnen zetten. In een voortraject
worden voorzieningen aangeboden en maatregelen getroffen om uiteindelijk de economische
participatie te bereiken. Bij deze vorm van participatie - sociaal culturele participatie - gaat het om
maatregelen en voorzieningen in de sfeer van onderwijs- en (sociaal en culturele) vorming. 
Ook wordt het participeren in een ander verband - de maatschappelijke participatie - als opstap naar
het betaalde werk op de formele arbeidsmarkt gezien. Hierbij gaat het om het verrichten van
vrijwilligerswerk of het uitvoeren van gesubsidieerde additionele arbeid. Dit gesubsidieerd additioneel
werk of vrijwilligerswerk in de dienstverlening en zorg heeft zowel betekenis voor de uitvoerder (het
geven van een zinvolle dagbesteding; het doorbreken van of voorkomen van sociaal isolement) als de
ontvanger, maar kan eveneens een doelstelling omvatten om aan de leefbaarheid in buurten en wijken
een positieve impuls te geven (sociale cohesie en solidariteit). 
Het stimuleren van participatie in andere maatschappelijke verbanden kan een opstap zijn voor
economische participatie, maar eveneens een einddoel van de bevordering van participatie.16

Onderkend wordt dat voor verschillende categorieën werkloze burgers de centrale doelstelling van
economische participatie niet bereikt kan worden. Integratie in andere maatschappelijke domeinen
wordt dan het einddoel van de participatiebevordering.17

Het bovenstaande is gevisualiseerd in figuur 2. Aan het dichotome onderscheid zoals doorgaans in de
beleidspraktijk wordt aangebracht (sociale activering versus arbeidsmarkt activering ) is een nadere
specificatie aangebracht. Hierbij is uitgegaan van de verschillende beleidssectoren die zich
bezighouden met participatiebevordering; op basis hiervan zijn verschillende vormen of dimensies
van participatie onderscheiden Naast de drie onderscheiden maatschappelijke domeinen waarin de
participatie zich kan afspelen is er het domein van 'opvang' toegevoegd. Bepaalde categorieën
werkzoekenden zijn niet alleen verwijderd van de formele arbeidsmarkt, maar ondervinden
problemen op het gebied van gezondheid en verslaving. Diverse maatregelen die onder het begrip
sociale activering worden uitgevoerd richten zich op deze doelgroep. Het schema geeft richting aan
de verkenning naar participatiebevording zoals dat in de drie pilot gemeenten vorm en inhoud wordt
gegeven.
In ieder part uit het figuur kan een samenwerkingsverband worden geregistreerd. Zo hebben - buiten
de gemeentelijke diensten - de Regionale Besturen van de Arbeidsvoorzieningen bij economische
participatie een voortrekkersrol. Bij opvang zal het maatschappelijk werk en bij de sociaal-culturele
participatie het welzijnswerk (buurt- en clubhuiswerk, jongerenwerk) en bij maatschappelijke
participatie eveneens het welzijnswerk (opbouwwerk) een voortrekkersrol vervullen. 
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Figuur 2 Participatiebevordering en het karakter van participatie 

Ter afsluiting van deze paragraaf kunnen de volgende beleidsdoelen ten aanzien van
participatiebevordering worden onderscheiden:
- directe toeleiding van werklozen naar de arbeidsmarkt;
- het bieden van vorming en scholing;
- het doorbreken en/of voorkomen van het sociaal isolement;
- het ontplooien van maatschappelijk zinvolle activiteiten;
- het bevorderen van sociale cohesie;
- het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Methode

Gezien de complexiteit van het onderwerp wordt, alvorens naar de 74 onderzoeksgemeenten - de
onderzoekspool van het onderzoeksprogramma LSB - te gaan, allereerst in 3 gemeenten een
kwalitatieve verkenning uitgevoerd.  In deze gemeenten wordt nagegaan welke partijen zich inzetten18

op het terrein van de participatiebevordering, welke doelen worden nagestreefd, welke middelen
worden vrijgemaakt en hoe de sturing en coördinatie plaatsvindt en welke relaties er zijn tussen de
verschillende domeinen van participatie. De kwalitatieve verkenning heeft als doel de
onderzoeksinstrumenten nader vorm te geven om uiteindelijk in de 74 onderzoeksgemeenten tot een
verantwoorde typering van het armoedebeleid te komen.

5.2.5 Deel 2: De burger en het lokale armoedebeleid

Dit onderdeel beoogt inzicht te verwerven onder burgers in hun gebruik, kennis en waardering van
het lokale armoedebeleid. Het richt zich op mensen die objectief gezien wonen in
achterstandsgebieden. De vragen die hen worden voorgelegd betreffen de kennis van het in hun
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gemeente gevoerde armoedebeleid en het gebruik dat zij maken van de maatregelen. Daarnaast wordt
gevraagd in hoeverre de maatregelen toegesneden zijn op hun situatie én naar de motieven voor het al
dan niet gebruik. In acht gemeenten wordt dit onderzoek uitgevoerd.  Hiertoe zijn een aantal stappen19

genomen die in het navolgende worden toegelicht. De keuze voor de onderzoeksgemeenten (selectie
van de respondenten) wordt daarin als eerste verantwoord en vervolgens de onderzoeksmethode,
vraagstelling en fasering. 

Selectie van de respondenten

Het selectiecriterium voor burgers op wie het armoedebeleid zich richt, is gesteld op de groep
huishoudens met een inkomen tot maximaal 125% van het bijstandsniveau.  Dit selectiecriterium20

lijkt het meest geschikt. Bovendien ligt de grens net iets hoger dan de lage-inkomensgrens, waardoor
er nog enige vergelijking met niet-armen mogelijk is. De grens van 125% is niet te hoog, zodat we er
zeker van kunnen zijn dat de meeste geïnterviewden ook feitelijk tot de doelgroep van het
armoedebeleid zullen behoren; en niet te laag, zodat we niet bang hoeven te zijn dat er veel personen
die eigenlijk ook in aanmerking komen voor maatregelen in het kader van het armoedebeleid, buiten
de selectie zullen vallen. Het selecteren van deze groep is echter lastig. Er is geen bestand van deze
groep.  Vanwege eerdere onderzoekservaringen is dit probleem als volgt opgelost. Beleidsmatig21

erkende achterstandsgebieden in 8 gemeenten uit de pool van de 74 onderzoeksgemeenten vormen de
steekproefeenheid. Die gemeenten en buurteenheden (postcodes) zijn gekozen waarbij de
verschillende onderzoeken zich laten vergelijken én ook in de toekomst object van onderzoek zullen
zijn. Hier wonen vooral mensen die te maken hebben met een opeenhoping van
achterstandsproblemen. Het lokaal sociale beleid richt   zich juist op deze gebieden: deels als
vindplaats van de doelgroep van beleid, deels als mogelijke invalshoek om achterstandsproblemen op
te lossen. De tot nu beschikbare onderzoeksresultaten over het lokale armoedebeleid  maken duidelijk22

dat het armoedebeleid in de 8 geselecteerde gemeenten in grote lijnen niet afwijkt van een landelijke
trend en daarmee niet a-typisch is. In deze gemeenten wordt wel een lokaal specifieke invulling
gegeven aan het armoedebeleid.

Per gemeente (buurt) zullen gemiddeld 100 bewoners ondervraagd worden (N=800). Deze burgers
worden telefonisch ondervraagd.  Gezien de verwachte respons (55%) en de kwaliteit van deze23

onderzoekstechniek is dit een verantwoorde keuze. 

Vraagstelling

Voorwaarde om tot een gerichte vragenlijst te komen is dat inzicht bestaat in het lokale
armoedebeleid: burgers worden concrete maatregelen uit hun gemeente voorgelegd. Het
deelonderzoek naar het lokaal armoedebeleid levert hiervoor de informatie (de inventarisatie).

De volgende onderzoeksvragen worden in de vragenlijst nader geoperationaliseerd:
- In hoeverre zijn bewoners van achterstandsgebieden bekend met de concrete armoede-

beleidsmaatregelen en -activiteiten in hun gemeenten? 
- Van welke maatregelen maken zij gebruik?
- Welk profijt hebben zij ervan?
- Hoe waarderen zij de beleidsmaatregelen?
- Welke motieven spelen om al dan niet gebruik te maken resp. deel te nemen aan de voorzieningen

en activiteiten in het kader van het lokaal armoedebeleid?24
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Buiten deze vraagstellingen ten aanzien van het beleid, worden achtergrondgegevens van de
respondenten verzameld (inkomen, schulden, arbeidsmarktpositie, opleiding,
huishoudenssamenstelling).  Dit leidt tot de volgende vraagstelling: In hoeverre zijn achtergrond-
kenmerken (huishoudenstype, inkomen, opleiding, arbeidsmarktpositie en schuldenlast) bepalend
voor de kennis, het al dan niet gebruik en de waardering van het lokaal armoedebeleid?

5.3 Jeugdbeleid

In het in 1994 verschenen regeringsstandpunt 'Regie in de jeugdzorg' krijgen gemeenten een
belangrijke rol toebedeeld in het jeugdbeleid. Gemeenten zouden zich moeten richten op het
preventieve jeugdbeleid: vergroting van de kansen van jeugdigen en het voorkomen van uitval. Dit
zou uiteindelijk tot een afname in het beroep op de jeugdzorg moeten leiden.

In november 1998 bracht de projectgroep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid (OLPJ) haar
eindverslag (OLPJ 1998a) uit. Daarin werd geconstateerd dat in 1998 bijna twee derde van de
Nederlandse gemeenten over een jeugdbeleid beschikt, aanzienlijk meer gemeenten dan in 1996. Een
groot aantal van deze gemeenten heeft het beleid neergelegd in een nota. Jeugdbeleid heeft een hoge
prioriteit in deze gemeenten, en de aandacht voor preventie is groot. Een meerderheid van de
gemeenten met jeugdbeleid is van mening dat zij zelf een eenduidige, samenhangende visie heeft op
het jeugdbeleid. Van de gemeenten die in 1998 geen eigen jeugdbeleid hadden, was een groot deel
bezig met de ontwikkeling daarvan. De OLPJ concludeert dan ook dat het jeugdbeleid in de lift zit,
alhoewel er een verschil is waar te nemen tussen grote en kleine gemeenten. In kleine gemeenten is
het jeugdbeleid minder ver ontwikkeld dan in grote gemeenten (OLPJ 1998a: 39). Ondanks de
toegenomen aandacht voor jeugdbeleid in gemeenten stelt de projectgroep in haar eindadvies (OLPJ
1998b: 24) dat 'e(E)en goede informatievoorziening over hoe het jeugdbeleid wordt gevoerd en vooral
ook wat daarvan de effecten zijn belangrijk (is) voor het rijksbeleid en ook aan gemeenten inzichten
(biedt) die kunnen leiden tot bijstelling van hun beleid.'

Het ministerie van VWS heeft het SCP de opdracht verstrekt onderzoek te doen naar het lokaal
jeugdbeleid. Het onderzoek moet bijdragen aan een goede informatievoorziening over de inhoud en de
effecten van lokaal jeugdbeleid. Ten eerste, inventariserende studie is inmiddels verricht (Gilsing
1999).

De eerste vraag die in dit onderzoek aan de orde komt, is of, en zo ja wat voor jeugdbeleid gemeenten
ontwikkelen. Uiteindelijk is het doel van het onderzoek inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het
door gemeenten ontwikkelde beleid en de uitkomsten van dit beleid. Daartoe zal ook aandacht worden
gegeven aan de processen van beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. In feite zijn op
deze wijze drie deelonderzoeken te formuleren: naar de inhoud van het lokale jeugdbeleid, naar de
beleidsuitkomsten en naar de procesmatige aspecten van het beleid. Op het eerste deelonderzoek -
inhoudelijke bepaling van het lokale jeugdbeleid - wordt in paragraaf 5.3.2 verder ingegaan. De
overige deelonderzoeken worden momenteel nog ontwikkeld. Vast staat dat in het deelonderzoek naar
de beleidsuitkomsten de vraag centraal staat welke typen jeugdbeleid als succesvol en welke als
minder succesvol zijn te karakteriseren. Daartoe zal in de 74 onderzoeksgemeenten een aantal
kengetallen van de situatie van jeugdigen worden verzameld, die betrekking hebben op verschillende
tijdstippen. Aldus kan de ontwikkeling in kengetallen tussen gemeenten vergeleken worden, en
daarmee tussen verschillende beleidstypen. In het deelonderzoek naar de procesmatige aspecten van
beleid zal in een beperkt aantal gemeenten meer kwalitatief onderzoek worden gedaan. Allereerst
volgt in paragraaf 5.3.1 een korte duiding van het lokale jeugdbeleid.
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5.3.1 Lokaal jeugdbeleid: korte duiding

Circa een derde van de Nederlandse bevolking is jonger dan 25 jaar. Deze categorie van de bevolking
bevindt zich in een ontwikkelingsproces naar volwassenheid waarin zich cruciale overgangen
voordoen - zoals van gezinssituatie naar en van school naar werk - en 'als het bij die ene schakel mis
gaat, dan gaat het vermoedelijk ook mis in latere schakels' (Schuyt 1995: 38-39). Het grote aantal
schakels - Schuyt noemt er tien - maakt jeugdigen in potentie kwetsbaar en tot een doelgroep voor
overheidsbeleid (zie ook SCP 1998). Alhoewel slechts zo'n 10 tot 15% van de jeugdigen
daadwerkelijk met problemen te maken heeft, is het voorkomen van problemen een belangrijk
uitgangspunt van overheidsbeleid.
Het bestaan van verschillende schakels in het ontwikkelingsproces van jeugdigen maakt ook dat voor
jeugdbeleid verschillende maatschappelijke domeinen relevant zijn, die in verschillende levensfasen
ook onderling verstrengeld zijn: opvoeding, onderwijs, werk en gezondheid. Door deze complexiteit -
zowel ten aanzien van de verschillende domeinen als ten aanzien van de leeftijdsfase - is er sprake is
van een veelheid van voor het jeugdbeleid relevante beleidssectoren.
Het voorkomen van problemen bij jeugdigen zou volgens de regering vooral bereikt kunnen worden
door de versterking van de maatschappelijke positie van jeugdigen, de binding aan en betrokkenheid
bij de samenleving van de jeugd en de toerusting van reguliere voorzieningen om uitval van
jeugdigen te voorkomen (Beleidskader 1996: 41). De meeste voor preventief jeugdbeleid relevante
beleidsterreinen behoren tot de verantwoordelijkheid van gemeentelijke overheden: welzijnsbeleid,
veiligheidsbeleid, jeugdgezondheidszorg, arbeidsbemiddeling, sportbeleid en delen van het
onderwijsbeleid, waaronder het onderwijsachterstandenbeleid. Daardoor ligt het voor de hand lokale
overheden een belangrijke rol toe te kennen op het gebied van preventief jeugdbeleid.
In het regeringsstandpunt ten aanzien van de jeugdzorg uit 1994 (Regie in de jeugdzorg 1994) wordt
ingegaan op de rolverdeling tussen de verschillende overheidslagen in het jeugdbeleid. Gesteld wordt
dat onder regie van lokale overheden een gericht preventief jeugdbeleid vorm dient te krijgen. De
veronderstelling is dat meer aandacht voor jeugdbeleid op lokaal niveau het toenemend beroep op de
jeugdzorg kan beperken. De doelstelling van lokaal jeugdbeleid wordt als volgt geformuleerd: 'Een
dergelijk beleid zal tot doel moeten hebben de samenwerking tussen relevante sectoren als het
onderwijs, de eerstelijns gezondheidszorg en de collectieve preventie (...), het jeugdwelzijnswerk, de
arbeidsvoorziening, justitie, politie en de sociale diensten te versterken om zodoende een
vroegtijdige uitval van jeugdigen te voorkomen. Een wijkgerichte aanpak met een sterke participatie
van de jeugd zelf zou onderdeel moeten zijn van een dergelijk beleid.' (Regie in de jeugdzorg, 1994:
7).
De rol van het rijk in het preventieve jeugdbeleid beperkt zicht tot de ondersteuning van
gemeentelijke overheden door op rijksniveau afstemming aan te brengen op voor preventief
jeugdbeleid relevante beleidsterreinen.

5.3.2 Inhoudelijke bepaling van het lokale jeugdbeleid

De inhoudelijke bepaling van het lokale jeugdbeleid zal zo veel mogelijk gericht zijn op het beleid dat
door de na de laatste verkiezingen aangetreden Colleges is ingezet (met uitzondering van recent
heringedeelde gemeenten vonden deze verkiezingen plaats in maart 1998). Dit biedt het voordeel dat
deze inventarisatie als startpunt gebruikt kan worden voor het volgen van het jeugdbeleid. Periodiek
kan de voortgang van de beleidsuitvoering en de eventuele bijstelling van beleidsdoelen, -maatregelen
en -middelen gevolgd worden.
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De inhoudelijke bepaling van het jeugdbeleid bestaat uit twee delen. In het eerste deel is het doel te
komen tot een gerichte typering van het jeugdbeleid op een beperkt aantal aspecten. Uiteindelijk moet
er een typologie van het lokale jeugdbeleid zijn. In het tweede deel wordt het jeugdbeleid in brede zin
geïnventariseerd, inclusief het aanbod voor jeugdigen dat binnen gemeenten aanwezig is. Dit deel is
gericht op het inventariseren van de in de gemeenten aanwezige sociale infrastructuur voor
jeugdigen.

A Typering van het jeugdbeleid
Voor de typologie van het lokale, brede jeugdbeleid wordt een aantal aspecten onderscheiden. Deze
zullen kort besproken worden, met de daarbij behorende onderzoeksvragen:
- mate van beleidsontwikkeling: is er een eigenstandig jeugdbeleid door gemeenten ontwikkeld?; zo

nee, wordt er voor jeugdigen relevant beleid op deelterreinen gevoerd?; en zo ja, in hoeverre is het
eigenstandig jeugdbeleid uitgewerkt in concrete doelstellingen en beleidsmaatregelen?;
- is er sprake van jeugdbeleid binnen de gemeente? zo ja, is het beleid vastgelegd in een nota?;
- zijn er doelstellingen vastgelegd, zo ja, zijn deze te kenmerken als algemeen of als specifiek?
- zijn er bij de doelstellingen eindtermen en termijnen vastgesteld?
- worden doelstellingen vertaald in concrete beleidsmaatregelen?
- wordt er bij concrete beleidsmaatregelen aandacht besteed aan resultaten of eindtermen,

financiering, uitvoering en termijnstelling?
- integraliteit van beleid: in hoeverre is het jeugdbeleid te typeren als integraal?; is er een eenduidige

politieke en ambtelijke aansturing van het jeugdbeleid?; neemt de gemeente de regierol in de
samenwerking met instellingen op zich?; maakt het jeugdbeleid deel uit van het wijkgericht
werken?; hoe breed is het jeugdbeleid indien gekeken wordt naar de levensterreinen van jeugdigen
die bestreken worden?;
- waar ligt de politieke verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid?
- op welke wijze vindt politiek afstemming plaats tussen betrokken portefeuillehouders?
- welke ambtelijke dienst(en) is (zijn) verantwoordelijk voor het jeugdbeleid?
- op welke wijze vindt ambtelijke afstemming plaats tussen verschillende diensten/afdelingen?
- zijn er doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de samenwerking en afstemming tussen

instellingen?
- maakt / maken (onderdelen van) het jeugdbeleid deel uit van een territoriaal gerichte aanpak?
- (in welke mate) vindt er afstemming plaats met het provinciale beleid op het gebied van de

jeugdzorg?
- participatie van jeugdigen: in hoeverre en op welke wijze(n) worden jeugdigen betrokken bij de

beleidsvorming respectievelijk de beleidsuitvoering?
- op welke wijze(n) informeert de gemeente jeugdigen over voor hen relevant gemeentelijk beleid?
- op welke wijze(n) verschaft de gemeente zich inzicht in de wensen en behoeften van jeugdigen?
- op welke wijze(n) wordt participatie van jeugdigen door de gemeente gestimuleerd?
- wordt er in het kader van wijkgericht werken aandacht besteed aan het betrekken van jeugdigen? 

- accenten in het jeugdbeleid: welke accenten legt de gemeente in het jeugdbeleid wat betreft
leeftijdsgroep, levenssferen van jeugdigen, type preventie, en wat zijn de speerpunten in het
gemeentelijk jeugdbeleid? 
- op welke leeftijdsgroep(en) ligt in het jeugdbeleid het accent: 0-4, 4-12, 12-18, 18+?
- op welke levenssfeer (en) ligt in het jeugdbeleid het accent? (opvoeding/thuissituatie,

gezondheid, kinderopvang, onderwijs/scholing, vrije tijdsbesteding/-voorzieningen,
arbeid/inkomen, huisvesting, politie/openbare orde)

- welk type preventie krijgt in het beleid accent: ontwikkelingsgerichte, risicogerichte of
probleemgerichte preventie? Of is het beleid meer curatief van aard?

- wat zijn de speerpunten in het jeugdbeleid?
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Methoden

Om tot een typologie van het lokale jeugdbeleid te komen, is in de 74 onderzoeksgemeenten een
sleutelinformant voor het lokale jeugdbeleid gezocht. Deze informant is een gestructureerde, zo veel
mogelijk gesloten vragenlijst voorgelegd, die mondeling is afgenomen. In deze vragenlijst zijn vragen
opgenomen aangaande de integraliteit van het jeugdbeleid, de participatie van jeugdigen en de
accenten in het jeugdbeleid. Bovendien zijn in de 74 gemeenten relevante beleidsdocumenten
verzameld, die globaal geïnventariseerd zijn op punten die met name met de mate van
beleidsontwikkeling samenhangen.

B Inventarisatie sociale structuur voor jeugdigen
In het tweede deel van de inhoudelijke bepaling van het lokale jeugdbeleid wordt een inventarisatie
gemaakt van de sociale structuur voor jeugdigen die gemeenten in standhouden. De sociale structuur
voor jeugdigen is in dit deelonderzoek opgesplitst in drieën: voorzieningen, organisaties en diensten
van algemeen preventieve aard, van gericht preventieve aard en van het curatieve aard.25

De algemeen preventieve structuur is gericht op de participatie van jeugdigen in de maatschappij en -
door voorwaarden te scheppen - op de ondersteuning van jeugdigen in de groei naar volwassenheid.
Deze is gericht op alle jeugdigen, niet ter bestrijding van lokale problemen, maar om het bieden van
voorzieningen voor jeugdigen in het algemeen. Het preventieve karakter is niet altijd direct aanwezig,
maar er kan wel gesproken worden van indirecte preventie, mede omdat voorzieningen een
signaalfunctie kunnen vervullen. Het gaat bij de algemeen preventieve structuur met name om
algemene voorzieningen als peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk,
speelvoorzieningen en sport- en culturele voorzieningen, maar ook om de uitvoering van algemene
regelgeving op diverse terreinen zoals onderwijs, huisvesting en bijstand. Gemeenten hebben op deze
terreinen vaak zelf geen beleidsdoel gedefinieerd, zij zijn slechts uitvoerder.
De gericht preventieve structuur is erop gericht door middel van een samenhangend, herkenbaar en
bereikbaar aanbod de ontwikkeling van specifieke groepen jeugdigen optimaal te doen verlopen ter
voorkoming van achterstanden dan wel problemen van en met jeugdigen. Het gaat om het voorkomen
van problemen bij jongeren die een verhoogd risico lopen om in een achterstandspositie te raken. Hier
gaat het in mindere mate om voorzieningen en meer om gericht beleid op een aantal thema's, zoals
het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid.
De curatieve structuur is gericht op de oplossing van problemen en ter voorkoming van erger. Deze
omvat voorzieningen als de jeugdhulpverlening, maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg.

In de inventarisatie zijn voor de onderscheiden deelterreinen van de sociale structuur voor jeugdigen
vragen rond voorzieningen en beleidsthema's aan de orde. Hierna volgt een overzicht, waarbij
voorzieningen aangeduid zijn met (v) en beleidsthema's met (b). De nadruk in deze inventarisatie ligt
op voorzieningen van algemeen-preventieve aard.

Indien het om voorzieningen (v) gaat, zijn de volgende aspecten aan de orde:
- de aanwezigheid van voorzieningen in de gemeente of in de regio;
- het aantal in de gemeente aanwezige voorzieningen;
- de instelling(en) die de voorziening aanbiedt(en);
- de gemeentelijke subsidiëring van de voorziening.

Bij beleidsthema's (b) gaat het om de volgende vragen:
- is er (lokaal of regionaal) beleid geformuleerd op het betreffende thema;
- zo ja, wat is de omvang van de gereserveerde middelen.
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Algemeen preventieve structuur
a - peuterspeelzaalwerk (v)
b - kinderopvang (v)
c - kinder- en jongerenwerk (v)
d - speel-, sport-, rondhangvoorzieningen (v)
e - sportparticipatie (b)
f - cultuurparticipatie (b)
g - jongerenhuisvesting (b)
h - jeugdgezondheidszorg (v)
i - informatievoorziening aan jeugdigen (v)
j - lokaal onderwijsbeleid, anders dan onderwijsachterstanden (b)
k - mogelijkheden voor jongerenparticipatie (v)

Gericht preventieve structuur
a - opvoedingsondersteuning (b)
b - onderwijsachterstandenbeleid (b)
c - aanpak jeugdwerkeloosheid (b)
d - veiligheid (b)

Curatieve structuur
a - maatschappelijke opvang (v)
b - ambulante verslaafdenzorg (v)
c - jeugdhulpverlening / Bureau Jeugdzorg (v)

Methoden

Voor de inventarisatie van de sociale structuur voor jeugdigen is aan ambtenaren jeugdbeleid in alle
Nederlandse gemeenten een (uitgetest) schriftelijk enquêteformulier gezonden, met zo veel mogelijk
gesloten vragen. Expliciet werd op de mogelijkheid gewezen de enquête door verschillende personen
binnen de ambtelijke organisatie in te laten vullen. 

5.4 Onderwijsachterstandenbeleid

Met de invoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) wordt de rol van de
gemeente in de bestrijding van onderwijsachterstanden versterkt. Gemeenten en schoolbesturen
dienen in overleg een plan vast te stellen waarin voor een periode van vier jaar is aangegeven op
welke wijze de bestrijding van achterstanden wordt aangepakt. 
Het GOA heeft raakvlakken met bestaande beleidsonderdelen. Op het onderwijssterrein borduurt het
voort op het onderwijsvoorrangsbeleid. Gezien het streven naar verbreding van de aanpak bij de
bestrijding van onderwijsachterstanden, is er verder een relatie met het lokale beleid op terreinen als
het welzijn, de kinderopvang, de jeugdhulpverlening en dergelijke. Het onderwijsvoorrangsbeleid is
reeds voorwerp van evaluatie: de 'landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid' (LEO). 
In het navolgende wordt allereerst een korte schets gegeven van deze evaluatie en wordt gerelateerd
aan deze het LSB onderzoek. In paragraaf 5.4.2 worden de hoofdlijnen geschetst van een evaluatie
model voor GOA, onder ander op basis van de richtlijnen die in het Landelijk Beleidskader daarvoor
worden gegeven. Geconcludeerd wordt dat twee onderzoeken nodig zijn: een onderzoek naar het
beleidsproces GOA en een onderzoek naar de uitvoering en de resultaten het GOA. In paragraaf 5.4.3
zal worden ingegaan op de vraagstellingen en onderzoeksopzet voor een onderzoek naar het
beleidsproces GOA. Paragraaf 5.4.4 schetst enkele mogelijkheden voor een onderzoek uitvoering en
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resultaten GOA. Voor een totaaloordeel over het GOA moeten de resultaten van de deelonderzoeken
in samenhang worden geanalyseerd. De mogelijkheden voor zo'n analyse worden aangestipt in
paragraaf 5.4.5.

5.4.1 De landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid en GOA

De 'landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid' (LEO) heeft tot doel de uitvoering en de effecten
van het onderwijsvoorrangsbeleid te evalueren. Een essentieel onderdeel van de LEO zijn de leerling
cohortonderzoeken in het basis en voortgezet onderwijs. Deze zijn in het schooljaar 1988/'89 van start
gegaan en de metingen worden met een tussenpoos van telkens twee jaar herhaald. 
Vanaf het schooljaar 1994/'95 zijn de LEO cohortonderzoeken in het basisonderwijs opgegaan in het
PRIMA cohortonderzoek. Het PRIMA onderzoek heeft een breder doel: naast de evaluatie van het
onderwijsvoorrangsbeleid, is het ook gericht op het beleid voor het speciaal onderwijs en fungeert het
verder als een algemene monitor van het primair onderwijs.
In de cohortonderzoeken worden de leerprestaties van de leerlingen van de even groepen van het
primair onderwijs elke twee jaar gemeten. Daarnaast worden de ouders van de leerlingen benaderd
teneinde informatie over de achtergrond van de leerlingen te verkrijgen en er wordt onder
schoolleiders en leerkrachten onderzoek gedaan naar school- en klaskenmerken.
Het PRIMA onderzoek omvat verschillende steeproeven: een referentiesteekproef, een aanvullende
OVB steekproef ten behoeve van de evaluatie van het OVB en een steekproef in het speciaal
onderwijs (Lom en Mlk).26

Met het PRIMA onderzoek is een tamelijk omvattend onderzoekinstrumentarium beschikbaar voor
onderzoek naar scholen en leerlingen in het primair onderwijs. Het LSB-project biedt een model voor
onderzoek naar lokaal sociaal beleid in gemeenten en het onderzochte beleid heeft raakvlakken met
het achterstandenbeleid in het onderwijs.
Het model voor de evaluatie van het GOA dat hier wordt uitgewerkt knoopt aan bij beide
onderzoeksprogramma's.

5.4.2 Een model voor de evaluatie van het GOA.

Evaluatie volgens het landelijk beleidskader

Landelijke doelstellingen die richting moeten geven aan het lokale onderwijsachterstandenbeleid zijn
geformuleerd in het landelijk beleidskader (LBK). Het LBK bevat tevens richtlijnen voor de evaluatie
van het GOA, zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau. Elke gemeente dient een monitoring te
ontwikkelen waarin ten minste deelname van (doelgroep)leerlingen aan de diverse vormen van
onderwijs, de verwijzing naar het speciaal onderwijs en het verzuim en de uitval worden
geregistreerd. Er wordt gestreefd naar vergelijkbaarheid van de monitorgegevens tussen de
gemeenten.
Over de landelijk evaluatie stelt het LBK: "De landelijke evaluatie is in de eerste plaats bedoeld om
zicht te houden op de resultaten van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid tot 2002.
Daarnaast moet deze evaluatie informatie beschikbaar maken ten behoeve van de opstelling van het
landelijk beleidskader voor de daaropvolgende periode." Deze formulering uit het LBK 1997-2001
(LBK) biedt een eerste inzicht in de bedoelingen van het evaluatieonderzoek. In een bijlage bij het
LBK wordt nader aangegeven welke vragen in ieder geval zullen moeten worden beantwoord:
a) In hoeverre worden de doelstellingen uit het landelijk beleidskader kwantitatief en kwalitatief

uitgewerkt?
b) In hoeverre worden de doelstellingen die zijn opgenomen in de gemeentelijke plannen als

uitwerking van de landelijke doelstellingen gerealiseerd?
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c) Voor welke activiteiten en op welke wijze worden de financiële middelen ingezet die gemeenten
en scholen ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstand?

d) Op welke wijze wordt op het lokale niveau vormgegeven aan: de analyse van de lokale situatie,
het op overeenstemming gericht overleg, de formulering van lokale doelstellingen en zo nodig de
bijstelling ervan?

e) Welke succes- en faalfactoren dragen bij aan de bestrijding van onderwijsachterstanden?

Uit deze formuleringen blijkt dat de rijksoverheid niet alleen een beeld wil hebben van de wijze
waarop het lokale beleid tot stand komt en van de uitwerking die in de lokale plannen aan het LBK
wordt gegeven (de punten genoemd onder a, b gedeeltelijk, c en d), maar ook van de resultaten van
het beleid (b en e). Dit betekent dat aanvullend op het onderzoek naar het gemeentelijk beleidsproces
en inhoud van het beleid, een onderzoek nodig is op het niveau van scholen en leerlingen om de
uitwerking op schoolniveau en de resultaten van het beleid in beeld te brengen. Het beleid zal immers
voor een belangrijk deel door de scholen moeten worden uitgevoerd en de uiteindelijke effecten van
het beleid zijn in laatste instantie alleen aan de onderwijsresultaten van de leerlingen af te meten.

5.4.3 Hoofdlijnen van een evaluatiemodel voor het GOA

Deze evaluatie-opzet gaat uit van drie onderdelen: twee empirische onderzoeken en een daarop
aansluitende analyse waarin de samenhang tussen de gegevens van de twee empirische onderzoeken
wordt onderzocht.
De drie onderdelen zijn:
1) Een empirisch onderzoek op het niveau van gemeenten naar het beleidsproces rond GOA en de

inhoud van GOA, verder aangeduid als 'onderzoek beleidsproces GOA'.
2) Een empirisch onderzoek naar de uitvoering op schoolniveau van het gemeentelijk beleid en

naar resultaten (in termen van leerprestaties van leerlingen en eventueel van een beter sociaal
school- en onderwijsklimaat), aangeduid als 'onderzoek uitvoering en resultaten GOA'.

3) Een analyse van de samenhang tussen het gemeentelijke niveau, het schoolniveau en het niveau
van de leerling.

Het Onderzoek beleidsproces GOA moet een representatief beeld opleveren van de wijze waarop
achterstandsbeleid op lokaal niveau wordt uitgewerkt. Hier wordt de systematiek gevolgd van een
globale inventarisatie in alle 548 gemeenten en een verdieping in een beperkt aantal gemeenten. 
Het onderzoek Uitvoering en resultaten GOA is gericht op scholen en leerlingen binnen diezelfde
gemeenten. Om praktische redenenen is het niet mogelijk alle gemeenten uit de verdiepende studie
van het onderzoek beleidsproces GOA in dit deel van het onderzoek te betrekken. 
De analyse van de relatie tussen de verschillende niveaus bouwt voort op de uitkomsten van de twee
empirische onderzoeken. 
De drie onderdelen worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

5.4.4 Deel 1: beleidsproces GOA

Doelstelling en inhoud van het onderzoek

Het onderzoek naar het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is een
inventariserend onderzoek. Het doel is zicht te krijgen op de inhoud die op lokaal niveau wordt
gegeven aan de centraal beoogde doelstellingen (zoals weergegeven in het LBK). Bovendien wordt de
variatie in kaart gebracht van de wijze waarop op lokaal niveau het beleid is vormgegeven,
geïmplementeerd wordt en hoe middelen worden ingezet ten behoeve van de doelgroepen.
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Een eerste fase in het onderzoek moet zicht bieden op de variatie van het lokale onderwijs
achterstandenbeleid in gemeenten. Het GOA-beleid is a priori uiteengelegd in relevante aspecten en
kenmerken; gegevens die met behulp van vragenlijsten bij gemeenten worden verzameld.
Aan de gemeenten worden vragen gesteld over:
- de planvorming
- de inhoud van het gemeentelijk onderwijs achterstandenplan
- de omvang, de herkomst en de inzet van financiële middelen
- de registratie van gegevens door de gemeente ten behoeve van een evaluatie van het beleid.
Op basis van deze kenmerken wordt de variatie tussen gemeenten in het GOA-beleid beschreven,
ingedeeld naar een aantal conceptuele dimensies of karakteristieken van het beleid. Het betreft enkele
beleidsinhoudelijke dimensies en bestuurlijke dimensies waaronder de lokale regierol.
Deze beschrijving van gegevens biedt evenwel nog weinig inzicht in de beleidsprocessen. Een
volgende stap in het onderzoek is het in kaart brengen van deze beleidsprocessen. De aard en opzet
van het onderzoek maken het onmogelijk om het beleidsproces van alle gemeenten in kaart te
brengen. Dit deel van het onderzoek, zal zich moeten beperken tot een aantal gemeenten waarbij toch
recht wordt gedaan aan de variatie van het GOA-beleid. Het is evenwel noodzakelijk de variatie
tussen gemeenten op het grote aantal variabelen of kenmerken te reduceren, voordat de gemeenten
zinvol kunnen worden ingedeeld in typen. 

Constructie van de beleidstypologie

Om een beeld te kunnen krijgen van het beleid is het nodig om een onderscheid te maken tussen
beleid en de context.
Het beleid kan vervolgens worden uiteengelegd in een inhoudelijke en een bestuurlijk-
organisatorische component. Binnen deze componenten zijn weer verschillende dimensies te
onderscheiden: beleidsinhoudelijke dimensies zoals: de reikwijdte van het beleid, de mate van
concreetheid, ontwikkelingsgerichtheid; en bestuurlijk-organisatorische dimensies zoals: de wijze
van sturing door gemeente en bijvoorbeeld de integraliteit van het beleid.

Aangenomen kan worden dat de dimensies onafhankelijk van elkaar variëren en dat een specifieke
mix van keuzes door gemeenten, het beleid typeert. Daarom is een typologieconstructie noodzakelijk.
Gemeententypen zijn dan gemeenten die met elkaar overeenkomen in de keuzes die zij op de
beleidsinhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische dimensies maken.

Om te komen tot gemeententypen worden de gegevens die bij gemeenten zijn verzameld,
onderverdeeld in inhoudelijke en bestuurlijke kenmerken. Met behulp van een daartoe geëigende
techniek worden dimensies in de gegevens opgespoord. Gezien de aard van de gegevens ligt een
techniek als Princals voor de hand. Deze techniek biedt tevens de mogelijkheid om gemeenten af te
beelden in de meerdimensionele ruimte waarin de (categorieën) van de beleidsvariabelen zijn
geplaatst. Gemeenten die in die ruimte clusters vormen zullen worden beschouwd als typen.
Indien het resultaat van de analyses niet een werkbare indeling oplevert voor de verdiepende fase van
het onderzoek, kan altijd nog worden teruggegrepen op een conceptuele typologie. 

In een tweede fase wordt het GOA-beleid in een nog nader te bepalen aantal gemeenten per
beleidsvariant verder onderzocht. Dit zullen allereerst gemeenten in de steekproef van het SCP-
onderzoek naar Lokaal Sociaal Beleid zijn, maar de beleidstypologie is bepalend. Mocht de SCP
steekproef onvoldoende gemeenten bevatten volgens de typologie dan zullen dus uiteraard andere
gemeenten in de verdiepende studie worden betrokken.
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De nadruk ligt in deze fase meer op de proceskant van het beleid. Het streven is om mogelijke
belemmeringen in de verschillende fasen van het beleidsproces te traceren. Nagegaan zal worden of
de verschillende implementatievarianten van het beleid ook tot verschillen in het bereiken van de
doelgroepen leiden. In gesprekken met relevante actoren in het gemeentelijk netwerk wordt
diepgaander gevraagd naar de inhoud, de implementatie van het beleid, de onderlinge samenwerking,
de activiteiten, de inzet van middelen en de wijze waarop de coördinatie is geregeld. Het
actorperspectief dat in het onderzoek wordt gehanteerd, impliceert dat in de verdiepende studie
verschillende respondenten van het lokale netwerk onderwijsachterstandenbeleid (gemeente
(coördinator GOA), de SBD, schoolbestuur, schooldirectie etc.) zullen worden geïnterviewd.
Zijn er discrepanties waar te nemen tussen het beleid zoals dat op lokaal niveau gestalte heeft
gekregen en het beleid zoals dat in het landelijk beleidskader wordt bedoeld? Wat zijn de gevolgen
voor de beleidsruimte of autonomie van scholen? De actoren wordt gevraagd een oordeel over het
GOA-beleid te geven. Dit deel van het onderzoek heeft een meer kwalitatief karakter en beoogt ook
de netwerkvorming en de wijze van sturing (regierol) van de gemeenten te verhelderen.

Opzet gegevensverzameling

In een opzet voor een landelijke evaluatie van lokaal onderwijs-achterstandenbeleid in termen van de
effecten op scholen en leerlingen zal gekozen moeten worden voor een steekproef van een substantieel
aantal gemeenten en een substantieel aantal scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Voorkomen moet worden dat de onderzoeksresultaten ten aanzien van de relaties tussen het
gemeentelijk niveau, het niveau van de scholen en dat van de leerlingen feitelijk moeten worden
toegeschreven aan toeval.
De gemeentelijke beleidsprocesssen zullen veel variatie vertonen. De gemeenten moeten
representatief zijn voor alle gemeenten in het land. Ook kleine gemeenten, die niet planplichtig zijn
maar wel middelen ontvangen in het kader van GOA (minder dan 250.000 gulden) moeten in het
onderzoek worden betrokken.
In ieder geval moeten gerepresenteerd zijn: 
- enkele G4-gemeenten; 
- een aantal G21- gemeenten; 
- een aantal kleinere gemeenten met planverplichting 
- een aantal kleinere gemeenten zonder planverplichting, maar met GOA middelen (<250.000 gldn)
- enkele (forensen)gemeenten met overloop van leerlingen naar nabijgelegen grote gemeenten; dit

met het oog op het in kaart brengen van samenwerking tussen gemeenten.

Met de 74 onderzoeksgemeenten is bovengenoemde representatie gewaarborgd.

Het jaar waarop de analyse betrekking heeft zal een jaar moeten zijn waarvan verwacht mag worden
dat alle gemeenten die daartoe verplicht zijn ook daadwerkelijk een plan hebben (voorbereid, overleg
gepleegd en door de gemeenteraad vastgesteld), 1998. Vermoedelijk kan pas in de loop van 1999 een
goed beeld van de situatie over 1998 worden verkregen. 
Bezien moet worden of een actualisatie van de gegevens na vier jaar noodzakelijk is.

5.4.5 Deel 2: uitvoering en resultaten GOA

Doel van het onderzoek

Scholen spelen een belangrijke rol in de uitvoering van achterstandsbeleid. Willen er resultaten
geboekt worden in termen van leerlingprestaties dan zullen scholen daar onvermijdelijk een
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belangrijk aandeel in hebben. Om een beeld te krijgen van de effecten van het GOA zal er inzicht
moeten zijn in ontwikkelingen die zich als gevolg van GOA in en rond de scholen voltrekken en van
de prestaties van de leerlingen van die scholen.
Bij de effecten op de scholen gaat het om de veranderingen die optreden in de wijze waarop de
scholen proberen achterstanden te verminderen als gevolg van het GOA, bijvoorbeeld een
verschuiving van het schoolse naar het bovenschoolse niveau of een vergroting van de samenwerking
met instellingen buiten het onderwijs. Naast dergelijke verschuivingen is het ook zinvol inzicht te
hebben in de bekendheid met en de waardering van de scholen voor het GOA. De vraag is hoe
scholen tegen GOA aankijken: ervaart men het als een steun voor het onderwijs aan
achterstandsleerlingen of eerder als een verplichting; welke onderdelen acht men nuttig; welke
problemen ervaart men en op welke punten acht men verbeteringen nodig?

Effecten op leerlingniveau moeten blijken uit veranderingen in de leerprestaties en eventuele andere
maatstaven (welbevinden, gedrag). Voor het beantwoorden van de vraag naar de effecten van het
GOA op school- en leerlingniveau is een onderzoek onder scholen en leerlingen het geëigende
middel. Dit onderzoek moet zich richten op scholen gelegen in de gemeenten die zijn betrokken in
het 'Onderzoek beleidsproces GOA', zodat in een latere fase relaties gelegd kunnen worden tussen
kenmerken van gemeenten en kenmerken van scholen.
Teneinde veranderingen vast te kunnen stellen zijn herhaalde metingen vereist. Hier wordt uitgegaan
van twee metingen: een 'nulmeting' op het moment dat het GOA nog niet of nauwelijks van start is
gegaan en een 'eindmeting' na drie of vier jaar GOA. 

Er moet overeenstemming worden bereikt over het soort resultaten dat bij de meting wordt
meegenomen. In het landelijk beleidskader wordt een aantal doelstellingen over resultaten genoemd: 
- een evenredigheidsdoelstelling (Komt de deelname van doelgroepleerlingen overeen met die van

niet doelgroepleerlingen?), 
- een niveaudoelstelling (In hoeverre behalen leerlingen het niveau van de minimale

startkwalificatie?), en: 
- een verwijzingsdoelstelling (Worden doelgroepleerlingen in dezelfde mate verwezen naar speciaal

onderwijs als niet-doelgroepleerlingen?). 
In deze opzet worden de leervorderingen in het basisonderwijs daar aan toegevoegd.

In het lokale beleid is er de laatste jaren daarnaast in toenemende mate aandacht voor de sociaal-
emotionele problemen en gedragsproblemen bij leerlingen, voor sociaal klimaat, pesten, veiligheid op
school en dergelijke. In het onderzoek zouden ook enige indicatoren voor de sociaal-klimaat
component kunnen worden meegenomen. Hierover wordt in een later stadium besloten.

Vraagstellingen

De vraagstellingen van het onderzoek onder scholen een leerlingen zijn als volgt samen te vatten:
a. Hoe wordt er op het schoolniveau uitwerking gegeven aan de bestrijding van achterstanden in

het onderwijs?
b. Welke veranderingen brengt het GOA daarin?
c. Wat is de waardering van de scholen voor het GOA?
d. Welke resultaten worden op het niveau van leerlingen geboekt?

Zoals gesteld wordt uitgegaan van een herhaalde meting, waarbij met de eerste meting de toestand
wordt doorgelicht op het moment dat het GOA nog maar net van start is gegaan (1998/'99). Wat er op
dat moment aan activiteiten op de scholen plaats vindt, zal nog voor een groot deel voortkomen uit
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het beleid dat nu reeds wordt gevoerd onder de noemer van bijvoorbeeld het onderwijsvoorrangs-
(gebieden)beleid of het grote-stedenbeleid. Bij de tweede meting in 2002/'03 mag verondersteld
worden dat het GOA zijn sporen heeft nagelaten op het schoolbeleid. Of dat zo is moet blijken uit een
vergelijking van de eerste en tweede meting.

Ad a en b (eerste en tweede meting)
- Wat wordt er binnen de school gedaan aan bestrijding van achterstanden (bevordering beheersing

van de Nederlandse taal - NT2, zorgverbreding, activiteiten gericht op de ouders, bestrijding
schoolverzuim en uitval)

- Werkt de school bij de bestrijding van onderwijsachterstanden samen met partijen binnen het
onderwijs?
* Met welke partijen wordt samengewerkt (basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs,

onderwijsondersteuning, scholen voor speciaal onderwijs in het kader van afstemming met Weer
Samen Naar School)?

* Welke vorm neemt de samenwerking aan (overleg, advisering, opvang leerlingen)?
* Hoe intensief en frequent is die samenwerking?

- Werkt de school bij de bestrijding van onderwijsachterstanden samen met partijen buiten het
onderwijs?
* Met welke instelling wordt samengewerkt (uit de voorschoolse fase zoals crèches en

peuterspeelzalen, de jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, politie, culturele instellingen)?
* Welke vorm neemt die samenwerking aan (bijdrage aan de verlengde schooldag)?
* Hoe intensief en frequent is de samenwerking?

Ad c (alleen de tweede meting)
Wat is het oordeel van de scholen over het GOA op het punt van de:
- De mogelijkheden van de scholen om activiteiten te ondernemen gericht op de bestrijding van

achterstanden;
- De (mogelijkheden tot) samenwerking met andere instellingen binnen en buiten het onderwijs?
- Welke knelpunten zien de scholen (bijvoorbeeld te aanzien van de beschikbare deskundigheid, op

het bestuurlijke vlak, beschikbare middelen, randvoorwaarden)?

Ad d (eerste en tweede meting)
Hoe verhouden zich de doelgroepleerlingen ten opzichte van de niet doelgroepleerlingen op het punt
van:
- leerprestaties in het basisonderwijs,
- verwijzing vanuit het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs,
- deelname aan verschillende vormen van voortgezet onderwijs en het succes daarbij (bevordering,

examens),
- het schoolverzuim en de ongediplomeerde uitval,
- vormen van problematisch leerlinggedrag.

Wijze van dataverzameling

Het onderzoek naar de uitkomsten op leerlingniveau zal gebruik moeten maken van verschillende
bronnen, zowel nieuw te verzamelen materiaal als bestaande bronnen.
Informatie over de verwijzing naar het speciaal onderwijs, over de deelname aan verschillende
vormen van voortgezet onderwijs, over zittenblijven en examenresultaten wordt voor alle scholen in
het land verzameld (OC&W, Inspectie van het onderwijs). De leerplichtadministratie van gemeenten
geeft informatie over het schoolverzuim. Wel is het een probleem dat de doelgroepen niet altijd
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worden onderscheiden in dit soort gegevensbronnen.
De gegevens uit de nog op te zetten gemeentelijke monitoren kunnen mogelijk een rol spelen,
afhankelijk van de kwaliteit.
Voor het vaststellen van de leerprestaties in het basisonderwijs is aanvullend onderzoek nodig, bij
voorkeur in te passen in het PRIMA onderzoek. Dit zou gestalte kunnen krijgen door de reguliere
PRIMA meting in de onderzoeksgemeenten uit te breiden tot alle voor deze evaluatie geselecteerde
basisscholen. Zoals gebruikelijk in het PRIMA onderzoek moeten via onderzoek onder de ouders ook
de achtergrondgegevens van de leerlingen boven tafel komen.
Te onderzoeken valt verder of de CITO eindtoets op voldoende scholen in de onderzoeksgemeenten
wordt gebruikt.
Voor het onderzoek naar de uitvoering en waardering van het GOA op schoolniveau zullen
vraaggesprekken gehouden moeten worden met schoolleiders uit het basis- en voorgezet onderwijs in
de geselecteerde onderzoeksgemeenten. Voor het basisonderwijs kan, evenals bij het onderzoek naar
leerresultaten, worden aangesloten bij het PRIMA onderzoek. 
Voor het onderzoek onder de schoolleiding naar de uitvoering en waardering van het GOA in het
voortgezet onderwijs is een aparte gegevensverzameling vereist.

4.5.6 Deel 3: de relatie gemeente, scholen en leerlingen

De hiervoor besproken deelonderzoeken leveren gegevens op over:
- het tot stand komen en de inhoud van het GOA op gemeentelijk niveau, 
- de uitwerking die op de scholen aan het GOA wordt gegeven, 
- de leerprestaties van de leerlingen op de scholen van de onderzochte gemeenten.

Nadat deze gegevens beschikbaar zijn gekomen, moet een omvattende analyse worden uitgevoerd
waarin de relaties tussen het gemeentelijke niveau, het schoolniveau en de leerling centraal staan.
Deze analyse moet inzicht geven in de effectiviteit van het GOA. Uit de vergelijking van de eerste en
de tweede meting van het onderzoek onder leerlingen zal blijken of er sprake is van een verbetering
van de leerprestaties van achterstandsleerlingen. Bij de analyse van de samenhang tussen de
verschillende niveaus staat de vraag centraal welke vormen van achterstandsbestrijding op
gemeentelijk en op schoolniveau een bijdrage leveren aan een eventuele verbetering van de
leerprestaties. Indien de achterstandsleerlingen geen vooruitgang boeken, zal de vraag moeten
worden beantwoord in welk opzicht het beleid tekortschiet.
Het doel van het GOA is het verbeteren van de schoolloopbanen van leerlingen uit achterstands-
groepen. De evaluatie van het GOA kan dan ook niet voorbijgaan aan de vraag naar de effectiviteit
van het beleid in termen van leerresultaten, uitval etc. Het trekken van conclusies over deze vorm van
effectiviteit zal echter niet eenvoudig zijn. Zoals reeds opgemerkt heeft het onderzoek naar de relatie
tussen de kenmerken van scholen en de leerresultaten van achterstandsleerlingen nog niet veel
opgeleverd. Ook wordt in de hier geschetste opzet niet het totale onderwijsproces in kaart gebracht,
maar alleen die activiteiten die specifiek zijn gericht op achterstandsbestrijding. Relevante kenmerken
van de school of het onderwijsproces worden mogelijk over het hoofd gezien. 
In de hier voorgestelde opzet omvat het onderzoek een periode van vier jaar. Voor het waarnemen
van verbeteringen in de leerprestaties is dat wellicht aan de korte kant. 
Tenslotte zijn er ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de
onderwijsprestaties van (achterstands)leerlingen. Het schiften van die invloeden is lastig.
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Bijlage bij hoofdstuk 5

B5.1 Steekproef van gemeenten

De steekproef is gestratificeerd naar de SCP-achterstandsindex en naar stedelijkheidsgraad. Zowel
gemeenten met een relatief grote als gemeenten met een relatief geringe sociaal-economische
kwetsbaarheid maken deel uit van het onderzoek. Om de sociaal-economische kwetsbaarheid van
gemeenten of delen daarvan (postcodes) uit te kunnen drukken, heeft het SCP een achterstandsindex
geconstrueerd. Deze index geeft een indruk van de sociaal-economische positie van inwoners van een
gemeente of postcodegebied en bestaat uit drie indicatoren: het aandeel personen met een inkomen
minder dan modaal, het aandeel personen met een lage opleiding en het percentage werklozen.  Met27

een factoranalyse zijn deze drie indicatoren tot één index samengevoegd. Er is rekening gehouden
met het aantal huishoudens per postcodegebied: hoe meer, des te zwaarder de bijdrage van dat
postcodegebied aan de score. Gebieden met minder dan 25 huishoudens en/of minder dan 100
personen zijn niet in de analyse opgenomen; het grootste deel van de gebieden met overwegend
andere dan woonfuncties (bedrijfsterreinen) verdwijnt op deze wijze. De scores voor zowel de
gemeenten als voor de postcodegebieden zijn opnieuw geschaald zodat in beide gevallen de
gemiddelde score (voor heel Nederland ) '0' is. Een lagere score staat dan voor relatief minder
achterstand en een hogere voor meer achterstand in sociaal-economische betekenis. De index loopt
voor alle gemeenten van -1.51 tot 2.33. 

Na rangschikking volgens de achterstandsindex zijn de gemeenten gescheiden in gemeenten met een
score boven het gemiddelde en in gemeenten met een score onder het gemiddelde. De gemeenten die
'0' scoren zijn netjes opgedeeld over de beide categorieën. De twee groepen van gemeenten zijn
vervolgens opgedeeld naar stedelijkheidsgraad (vijf categorieën), zodat er tien groepen van
gemeenten ontstaan: vijf groepen met een boven gemiddelde achterstandscore en vijf met een onder
het gemiddelde score. Besloten is uit elke groep ad random evenveel gemeenten te trekken.
Uiteindelijk zijn op deze wijze acht gemeenten uit elke groep getrokken; aangezien één groep slechts
twee gemeenten bevat, komt de totale steekproef op 74 gemeenten. Met dit aantal gemeenten is ruim
13% van het huidige aantal gemeenten in de steekproef vertegenwoordigd.
Door deze wijze van steekproeftrekking zijn de meer verstedelijkte gemeenten oververtegenwoordigd
in de steekproef. Deze keuze is bewust gemaakt vanwege de naar verwachting hogere intensiteit van
de sociale problematiek in in ieder geval delen van deze gemeenten. De gemeenten zijn in voldoende
mate gespreid over het land indien naar provincie gekeken wordt. 



ge
m

ee
nt

e
ac

ht
er

st
an

d
G

4/
G

21
st

ed
el

ijk
he

id
#

A
lb

ra
nd

sw
aa

rd
-0

,9
2

-
4

A
lm

er
e

-0
,6

7
-

3
A

lp
he

n 
aa

n 
de

n 
R

ijn
-0

,6
5

-
2

A
m

st
er

da
m

1,
51

G
4

1
A

pp
in

ge
da

m
0,

99
-

4
A

rn
he

m
0,

93
G

21
2

A
xe

l
0,

37
-

4
B

ed
um

-0
,0

2
-

4
B

es
t

-0
,0

8
-

3
B

oe
ke

l
-0

,0
6

-
5

B
or

ne
-0

,0
9

-
4

B
or

se
le

0,
14

-
5

A
lp

he
n-

C
ha

am
-0

,2
8

-
5

C
ul

em
bo

rg
0,

00
-

3
D

en
 H

el
de

r
0,

23
-

2
D

ui
ve

n
-0

,8
0

-
4

E
ch

t
0,

56
-

4
E

gm
on

d
-0

,2
1

-
4

G
en

dt
0,

11
-

4
G

oe
s

0,
28

-
3

G
ou

da
-0

,0
8

-
2

G
ro

ni
ng

en
1,

13
G

21
1

H
ee

m
sk

er
k

-0
,1

0
-

2
H

ee
rd

e
0,

33
-

5
H

ee
ze

-L
ee

nd
e

-0
,5

8
-

4
H

el
m

on
d

0,
82

G
21

3
H

oo
ge

za
nd

-S
ap

pe
m

ee
r

1,
11

-
3

H
ui

ze
n

-0
,7

1
-

2
H

ul
st

0,
24

-
5

K
am

pe
n

0,
72

-
2

La
nd

sm
ee

r
-0

,4
3

-
4

Le
eu

w
ar

de
n

1,
02

G
21

2
Le

id
en

0,
29

G
21

1
Le

id
sc

he
nd

am
-0

,7
1

-
2

Li
ss

e
-0

,3
0

-
3

Li
tte

ns
er

ad
ie

l
0,

57
-

5
Lo

ch
em

0,
03

-
4

ge
m

ee
nt

e
ac

ht
er

st
an

d
G

4/
G

21
st

ed
el

ijk
he

id
#

Lo
en

en
-0

,4
5

-
5

M
aa

sb
ra

ch
t

0,
00

-
5

M
ee

rs
se

n
-0

,3
1

-
4

M
ep

pe
l

0,
55

-
3

M
oo

rd
re

ch
t

0,
27

-
4

N
oo

rd
w

ijk
-0

,8
1

-
3

O
bd

am
-0

,3
6

-
5

O
nd

er
ba

nk
en

0,
41

-
5

O
os

ts
te

lli
ng

w
er

f
0,

92
-

5
R

id
de

rk
er

k
-0

,1
9

-
2

R
ijs

w
ijk

-0
,4

9
-

1
R

ot
te

rd
am

1,
61

G
4

1
S

ch
ie

da
m

0,
48

G
21

1
's

-G
ra

ve
nh

ag
e

0,
61

G
4

1
's

-H
er

to
ge

nb
os

ch
0,

66
G

21
2

S
itt

ar
d

0,
67

-
3

S
pi

jk
en

is
se

-0
,4

2
-

2
S

te
en

w
ijk

0,
72

-
4

T
ie

l
0,

41
-

3
U

de
n

0.
17

-
3

U
tr

ec
ht

0,
72

G
4

1
V

al
ke

nb
ur

g 
aa

n 
de

 G
eu

l
-0

,0
2

-
5

V
ee

ne
nd

aa
l

-0
,3

1
-

2
V

en
lo

0,
55

G
21

2
V

la
ar

di
ng

en
0,

17
-

1
V

lis
si

ng
en

0,
42

-
2

V
oo

rb
ur

g
-0

,6
9

-
1

V
oo

rs
ch

ot
en

-0
,9

9
-

3
W

ad
di

nx
ve

en
-0

,5
4

-
3

W
es

te
r-

K
og

ge
nl

an
d

-0
,2

0
-

5
M

id
de

nv
el

d
0,

05
-

5
S

ch
ou

w
en

-D
ui

ve
la

nd
-0

,6
4

-
5

Z
al

tb
om

m
el

0,
15

-
4

Z
an

dv
oo

rt
-0

,3
8

-
3

Z
ei

st
-0

,2
0

-
3

Z
un

de
rt

-0
.1

1
-

5
Z

w
ol

le
0,

17
G

21
2



53

De hoofdargumenten voor decentralisatie zijn ontleend aan Denters (1989: 324-326). Denters spreekt van argumenten voor een1

zelfstandig, democratisch gemeentebestuur. De argumenten voor overheveling van taken en bevoegdheden naar zelfstandige,
democratische overheden komen in wezen overeen met argumenten voor een krachtige positie van zelfstandige, democratische
lokale overheden in de staatsinrichting. Deze argumenten zijn derhalve ook toepasbaar op de overheveling van (beleids-)taken
en bevoegdheden van de centrale overheid naar lagere overheden. Het gaat dan niet om de vraag òf zelfstandige, democratische
gemeenten wenselijk zijn, maar over de vraag hoe omvangrijk het takenpakket van dergelijke gemeenten zou moeten zijn. De
genoemde argumenten zijn ook van toepassing op decentralisatie naar andere schaalniveau's dan het gemeentelijke.
Zie bijvoorbeeld Castenmiller (1994: 2). Van der Staaij (1990) plaatst overigens vraagtekens bij de mate waarin gemeenten2

deze rol heden ten dage vervullen, echter zonder daarbij het belang van deze rol te ontkennen.
Zo stellen Fleurke et al. (1997: 9) dat het decentralisatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken op twee noties is3

gestoeld. In de eerste plaats een notie die samenhangt met het participatieargument: versterking van de lokale democratie,
toegankelijkheid van het bestuur en verkleining van de afstand tussen bestuur en bestuurden. In de tweede plaats is er de notie
die aansluit bij het doelmatigheidsargument: decentralisatie vormt (ten dele) een oplossing voor een aantal problemen in het
functioneren van het openbaar bestuur, zoals verkokering, onvoldoende uitvoeringsgerichtheid en gebrek aan maatwerk.
Zie bijvoorbeeld TK (1992-1993a: 11): '(...) werd dan ook onder leiding van de minister en de staatssecretaris van4

Binnenlandse Zaken een actief beleid van decentralisatie gevoerd. Het doel ervan was en is het herstellen van het evenwicht
tussen de verantwoordelijkheden van de gemeenten en de provincies enerzijds en die van het Rijk anderzijds.' 
VergelijkToekomstwerkplaats; Verwey-Jonker (1998); Grote Stedenbeleid Leiden. 5

In beleidswetenschappelijk onderzoek is veelal de vraag aan de orde in hoeverre de nadruk wordt gelegd op de naar6

verwachting meest krachtige verklarende variabelen, dan wel op de naar verwachting meest manipuleerbare predictoren
(Bressers 1988: 270). Indien voor de laatste, voor beleidsmakers meer relevante optie wordt gekozen, betekent dat tevens dat
niet naar een maximale verklaring wordt gezocht. Vaststaande omgevingsfactoren kunnen een sterk verklarende kracht hebben,
maar zullen desondanks slechts als achtergrondvariabelen worden meegenomen. Simonis en Lehning (1987: 12-18) spreken in
dit verband van het actorenperspectief - ook wel beleidsanalytische of subjectivistische benadering - en stellen deze tegenover
het waarnemersperspectief, waarin beleid als sociaal verschijnsel opgevat wordt. In het waarnemersperspectief ligt, in
tegenstelling tot in de actorenbenadering, minder de nadruk op de vraag hoe de werkelijkheid gemanipuleerd kan worden, als
wel op vragen die voortvloeien uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Er is meer aandacht voor het historisch en cultureel
bepaalde karakter van beleid. Prescriptie speelt in principe geen rol. De verschillen tussen beide benaderingen hangen samen
met verschillen in kentheoretische opvattingen over het object van de sociale wetenschappen.
Deze visie is onder meer te vinden bij Van de Graaf en Hoppe (1989: 43-46). Simonis en Lehning (1987: 12) behandelen een7

soortgelijke definitie van beleid: 'beleid is een streven naar rationele beheersing en sturing van sociale activiteiten'. 
Tegen de instrumentele beleidsopvatting wordt een aantal bezwaren ingebracht. Het belangrijkste bezwaar is dat8

veronachtzaamd wordt dat beleid niet alleen is gericht op sociale processen, maar dat het daar tegelijkertijd deel van uitmaakt.
Het (beleidsmatig) handelen van de overheid wordt mede bepaald door de politieke en maatschappelijke context waarin het zich
afspeelt. Beleid is niet alleen subject, maar ook object van handelen (Simonis en Lehning 1987: 12). Gezien de keuze voor een
onderzoeksopzet waarin de nadruk ligt op de manipuleerbare variabelen van beleid, is een instrumentele visie op beleid - ook
wel: het beleidsanalytisch perspectief - evenwel gerechtvaardigd.
Het vaststellen van causale paden waarlangs bepaalde maatschappelijke veranderingen al dan niet tot stand komen, is zeer9

complex.
Het formuleren van dergelijke criteria sluit aan bij het pleidooi van De Beus en Lehning (1987: 346-348) voor het inbrengen10

van meer normatieve elementen in de beleidsanalyse. Simonis en Lehning (1987: 18-20) wijzen eveneens op het belang van een
normatieve beleidsanalyse. Deze gaat verder dan een waardevrije beoordeling van doelen, middelen en effecten. Het is van
belang te bezien in hoeverre bepaalde typen beleid leiden tot de realisering van zogenaamde overall-effecten in termen van het
sociaal beleid, dat wil zeggen, bijdragen aan het bestrijden van sociale problematiek en de vergroting van kansen van kwetsbare
groepen om aan de samenleving deel te nemen.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn eenduidig meetbaar geformuleerde beleidsdoelen een noodzakelijke voorwaarde.11

Doeleinden kunnen over-ambitieus, onder-ambitieus, vaag en/of symbolisch geformuleerd zijn (Herweijer 1987: 181-185);
daarom moeten beleidsdoelen an-sich beoordeeld worden (doeleinden-evaluatie; overigens kunnen de doeleinden hierbij ook in
normatieve zin beoordeeld worden). Verklaringen voor het ontbreken van eenduidig meetbare beleidsdoelen zouden ook in het
conceptueel model opgenomen kunnen worden.
'The uniqueness of specific support lies in its relationship to the satisfactions that members of a system feel they obtain from the12

perceived outputs and performance of political authorities. (...) It is directed to the perceived decisions, policies, actions,
utterances or the general style of these authorities.' (Easton 1975: 437)
Voor het concept van beleidsafwijkingen, zie Torenvlied (1996). Overigens dienen beleidsafwijkingen in het uitvoeringsproces13

niet verward te worden met bijstellingen of herformuleringen van het beleid, bijvoorbeeld naar tussentijdse evaluaties of
'nieuwe' maatschappelijke omstandigheden.
Geformuleerd tijdens de eerste Sociale conferentie in Zwolle (oktober 1996). B en A Groep. Verslag sociale conferentie 1996.14

Den Haag, 1997.
Deze index is een vervolg op eerdere achterstandsberekeningen van het SCP op buurtniveau. Voor het eerst presenteerde het15

SCP een maat voor sociale achterstand voor alle wijken in de Nederlandse gemeenten in 1980 (SCP 1980) en in een latere fase
voor een beperkt aantal gemeenten (Van der Pennen et al. 1995; 1998). Ten behoeve van een ander SCP-onderzoek - de
Armoedemonitor - is recentelijk een vergelijkbare excercitie uitgevoerd (SCP 1997: 107-130). In tegenstelling tot de hier
gehanteerde index baseert men zich daarbij op het inkomen als indicatie van achterstand.
Hiermee is een paradigmatische omwenteling sprake. Was aanvankelijk het werken en daarmee de inkomenspositie in het16

geding als beleidsprobleem bij achterstandsbestrijding, meer en meer is onderkent dat enerzijds dergelijke participatie niet meer
mogelijk is en anderzijds dat het werk niet als enige optie voor welzijn en sociale geïntegreerdheid geldt. Sociaal isolement is

NOTEN
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een breder probleem. Het onderzoek van Hortulanus, et al. (1994) wordt in dit verband vaak aangehaald. Eén op de zeven
inwoners van Dortdrecht voelt zich sociaal geïsoleerd. Hortulanus et al. hebben ontdekt dat werk daarbij niet de bepalende
factor is voor welbevinden, maar dat uiteindelijk alles draait om sociale contacten. Ten aanzien van armoede stelt Schuyt: "Niet
armoede, maar sociale overbodigheid is in Nederland het grootste probleem. Armoede bedreigt minder dan 3% van de
bevolking, sociale overbodigheid rond de 25 procent, geconcentreerd in bepaalde groepen van de bevolking, in specifieke
wijken (..) Werk moet, maar komt niet. Sociale overbodigheid is een uitdrukking van grove onverschilligheid, die erger is dan
de kloof tussen arm en rijk, erger dan de bestaande inkomensverschillen en erger dan subjectief gevoelde en door de politiek
gevoede armoede" 
De mate van participatie geeft aan in hoeverre burgers in de samenleving zijn geïntegreerd; participatie en integratie zijn twee17

begrippen die in elkaars verlengde liggen. Engbersen en Gabriëls (1995) stellen dat in algemene zin sprake is van integratie
wanneer 'diverse sociale eenheden een eenheid is of wordt gesmeed, en wel zo dat individuen op een volwaardige wijze deel
kunnen uitmaken van deze eenheden'.
In de gemeenten Leiden, Zwolle en Groningen wordt deze verkenning uitgevoerd.18

Deze gemeenten zijn: Amsterdam, Goes, Gouda, Groningen, Leiden, Rotterdam, Venlo en Zwolle.19

In 1999 is de bijstandsnorm gelijk aan ƒ 2.109 voor paren, ƒ 1.476 voor eenoudergezinnen en ƒ 1.054 voor alleenstaanden.20

Voor eenoudergezinnen en alleenstaanden komt daar nog een toeslag bij van maximaal 20% van ƒ 2.109 = ƒ 421,80. Bij
elkaar komt dit neer op een inkomen van ƒ 2.109 voor paren, van ƒ 1.898 voor eenoudergezinnen en ƒ 1.471 voor
alleenstaanden (Sociaal Memo 1999). Hoewel degenen met een inkomen onder de bijstandsnorm duidelijk tot de doelgroep
behoren, is dit wel weer een erg krap selectiecriterium, zeker gezien het feit dat in de Armoedemonitor als armoedegrens in
principe de lage-inkomensgrens (die 15% à 20% boven het beleidsmatig minimum ligt) zal worden gehanteerd. Gekozen is als
selectiecriterium 125% van de bijstandsnorm. In 1999 is deze grens voor paren gelijk aan 125% x ƒ 2.109 = ƒ 2.636, voor
eenoudergezinnen aan 125% x ƒ 1.898 = ƒ 2.372, en voor alleenstaanden aan 125% x ƒ 1.471 = ƒ 1.845.
De belastingdienst heeft een dergelijk bestand. Zo'n bestand, zover het mogelijk is om over te kunnen beschikken, is verouderd.21

De mogelijkheid bestaat om zelf zo'n bestand op te bouwen uit diverse deelbestanden. Uit gegevens van onder meer de sociale
diensten, registratie van individuele huursubsidie en dergelijke. Een dergelijke opzet zal ongetwijfeld veel tijd kosten. Gezien de
ongelijksoortige registraties (verschillende definiëringen, registratieperioden) is de slaagkans gering. Een andere mogelijkheid is
om ad random te gaan bellen. Zo'n 17% van de Nederlandse huishoudens heeft een voor dit onderzoek relevant inkomen. Het
laat weinig aan de fantasie over om een voorstelling te maken hoeveel werk er verzet moet worden en kosten gemoeid zijn om
een relevante steekproefeenheid te verkrijgen.
Vgl.: Andel, H.G., J.J. den Heeten, Y.B. Bommeljé. Geld voor armoede. Onderzoek naar gemeentelijke uitgaven in het kader22

van het armoedebeleid. Den Haag: Vuga, 1997; Bruin, P. de, M.Goddijn, E. Smid, C. v.d.Werf. Het gemeentelijk
armoedebeleid. Een inventarisatie. Leiden: Research voor Beleid, 1997.
Besloten is alleen personen te interviewen, van wie het waarschijnlijk is dat zij tot de doelgroep van het gemeentelijk23

armoedebeleid behoren. Hiertoe zijn aan het begin van de enquête enkele selectievragen opgenomen, namelijk: - bent u student
(indien ja -> niet verder ondervraagd); - behoort u tot de huishoudens met een lager inkomen (indien nee -> niet verder
ondervraagd); - wat is uw postcode (indien niet behorend tot de betreffende achterstandswijk -> niet verder ondervraagd)
Het blok vragen in de enquête naar 'motieven voor het niet-gebruik van de gemeentelijke armoedemaatregelen' is gebaseerd op24

de 'drempel'-theorie van Kerr (1983, in Vrooman en Asselberghs 1994: 24-25). Volgens Kerr is het feitelijke gebruik van
wettelijke regelingen het resultaat van een individueel beslissingsproces, waarin achtereenvolgens een aantal drempels moet
worden overschreden. De drempels die men moet overwinnen voordat van een regeling gebruik wordt gemaakt, zijn: - heeft
men behoefte aan de voorziening?; - heeft men voldoende kennis over de voorziening?; - denkt men dat men recht heeft op de
voorziening? - denkt men dat men voldoende nut zal ontlenen aan het gebruik van de voorziening?; - heeft men algemene
houdingen en ideeën die het aanvragen van de voorziening belemmeren? - verwacht men dat de behoefte stabiel is?
Dit onderscheid is deels gebaseerd op het onderscheid in typen jeugdbeleid van de VNG (1995). De aanpassingen zijn voor een25

klein deel afkomstig uit Claassen (1996). Bovendien is gebruik gemaakt van OLPJ (1998a).
Bij de uitvoering van LEO en PRIMA zijn betrokken het ITS, het GION en het SCO-Kohnstamm Instituut.26

De gegevens zijn afkomstig uit de WoonMilieu Database 1995 en uit het GeoMarktProfiel-bestand 1994. Meer precies gaat het27

om de volgende indicatoren:
* aandeel personen met een inkomen minder dan modaal: geschat aantal huishoudens dat een minimum inkomen of een

inkomen tussen minimum en modaal heeft als percentage van het totaal aantal huishoudens
* aandeel personen met een lage opleiding: aantal personen met een opleiding op maximaal lbo-niveau verdeeld in

9 klassen, lopend van extreem weinig via gemiddeld tot extreem veel.
* percentage werklozen: geschat percentage mensen zonder een betaalde baan.
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