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Voorwoord
Beste lezer,
De afgelopen jaren hebben wij als gemeente met bewoners samengewerkt aan verschillende trajecten, bijvoorbeeld voor het invullen van de
openbare ruimte en bouwprojecten. Dat doen we vanuit de overtuiging
dat we door een goede samenwerking tussen overheid en bewoners,
waarbij we gebruikmaken van de kennis, ervaring en behoeften van alle
betrokkenen, kunnen komen tot de beste resultaten. Dit doen we altijd
vanuit de beste bedoelingen, maar soms gaat het mis. Zo ook bij het
realiseren van twee speelplekken in het Oostelijk Havengebied. Wat
kunnen we daarvan leren? Om ons te helpen die vraag te beantwoorden
hebben wij het Public Mediation Programme van de UvA gevraagd ons
te begeleiden. Dat gebeurde met behulp van de zogenoemde Kritieke
Momenten Reflectiemethode die in dit boekje wordt uitgelegd aan de
hand van onze ervaringen bij de aanleg van de twee speelplekken in het
Oostelijk Havengebied.

Mij vielen een aantal dingen op die vanzelfsprekend lijken, maar het niet
altijd zijn. Elke nieuwe situatie valt in een reeks van eerdere gebeurtenissen. Deze context is heel bepalend voor hoe plannen worden ontvangen. Maak ook de verbinding met de bewoners duurzaam, omdat
trajecten soms lang duren en de originele vraag dus ook kan veranderen.
En leg aan het begin van het traject de te volgen stappen uit. De weg
waarlangs het resultaat wordt behaald is van belang.
Tot slot zou ik u willen meegeven om als gemeente – als ambtenaar en
als bestuurder – wat vaker met een blanco vel de buurt in te gaan.
Geef de bewoners wel randvoorwaarden, een helder kader, maar geef
ze vooral ook de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun
kennis over buurten en plekken te delen. Ik ben ervan overtuigd dat we
op deze manier met elkaar tot hele mooie resultaten kunnen komen.
Thijs Reuten, bestuurder stadsdeel Oost

Dit boekje heeft als doel collega’s deelgenoot te maken van onze ervaringen en de lessen die wij hebben geleerd. Wij hopen dat de inzichten
die in dit boekje worden gedeeld anderen inspireren en handvatten
bieden voor hun eigen praktijk. Bewoners kunnen zien hoe het stadsdeel probeert te leren van haar ervaringen en zo continu tot verbetering
komt.
Belangrijk is voor ogen te houden dat er niet één goede manier is om
samenwerking vorm te geven, geen kant-en-klare oplossing die op
iedere situatie van toepassing is. Maatwerk is de nieuwe standaard.
Samenwerking is een proces dat van alle betrokkenen vraagt om een
open houding aan te nemen en kritisch te reflecteren op gedrag,
houding en intenties.
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Introductie
Dit boekje gaat over processen van participatie, de conflicten die daarin
kunnen ontstaan en de manier waarop gemeentelijke organisaties hier
mee om kunnen gaan. Het doel van dit schrijven is tweeledig.
We analyseren twee casussen van participatie in Amsterdam Oost.
Maar deze casusbeschrijvingen dienen ook als voorbeeld voor de
‘kritieke-momenten reflectiemethode’ die wij hebben ontwikkeld.
De kritieke-momenten reflectiemethode is een manier om te begrijpen
hoe, ondanks alle goede intenties, participatie vaak toch kan escaleren
of tot nieuwe conflicten kan leiden. De methode die wij aandragen geeft
professionals die participatie- of andere samenwerkingsverbanden
willen bewerkstelligen, een handelingsrepertoire om actoren (spelers en
betrokkenen die een actieve rol innemen en daarmee invloed hebben
op een proces) en herinneringen een plek en rol te geven in het proces.
De reflectie die in de methode wordt aangedragen is in Amsterdam
Oost toegepast op de praktijk, met als doel beleidmakers en politici
de mogelijkheid te bieden hun eigen handelen te begrijpen en nieuwe
participatieprocessen te versterken.
Onze methode is het resultaat van intensieve samenwerking tussen
stadsdeel Amsterdam Oost en het Public Mediation Programme (PMP)
van de Universiteit van Amsterdam. Gedurende anderhalf jaar hebben
wij een aantal ambtenaren en bestuurders van stadsdeel Oost op de
voet gevolgd bij de gebeurtenissen en beslissingen rondom twee controversiële speeltuinen: de Speelboot en de Kop van Java. In beide
gevallen waren bewoners actief betrokken bij het bedenken en ontwerpen van de speeltuinen, en het ontwikkelen van een participatietraject. De samenwerking tussen het PMP en de lokale professionals had
twee parallelle leerlijnen: het PMP reflecteerde met betrokkenen op
alle cruciale momenten en gebeurtenissen – de zogenaamde kritieke-
momentensessies – zodat inzichten voortkomen uit de daadwerkelijke
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praktijk van ambtenaren. Daarnaast werden er trainingen aangeboden
over conflicthantering aan een bredere groep ambtenaren van het
stadsdeel.
De auteurs hebben naast dit reflectietraject casusonderzoek gedaan.
Daarvoor hebben zij ‘verhalende’ interviews gehouden met bewoners,
medewerkers van het stadsdeel, en de woningbouworganisatie.
Ook hebben zij op verschillende momenten de interacties tussen
beleidsmakers en bewoners geobserveerd. Dit gebeurde zowel op
straat als tijdens de bewonersavond. De casus van de Speelboot vond
plaats voordat het PMP bij het project met ambtenaren betrokken was,
waardoor deze casusbeschrijving opgebouwd is uit de verhaallijn van
betrokkenen die geïnterviewd zijn. Tijdens het proces van de Kop van
Java waren wij bij iedere stap aanwezig. De interviews zijn letterlijk uitgeschreven en zijn gebruikt om het proces te analyseren. Dit boekje is
zowel een analyse van de twee participatieprocessen, als een methode
die professionals kunnen gebruiken om op hun eigen handelen te
reflecteren en nieuw handelsrepertoire te ontwikkelen: om te leren
anders te reageren in bepaalde situaties.

Leeswijzer
De casussen zijn op chronologische volgorde beschreven met citaten
van betrokkenen. In de tekstblokken naast de casuïstiek worden de
reflectiemethode en de inzichten beschreven. Mocht je als lezer vooral
geïnteresseerd zijn in de kritieke-momenten reflectiemethode, dan kun
je de tekstblokken met de stappen lezen die zijn beschreven naast de
casus over de Speelboot.
De stappen zijn:
Stap I:
Stap II:
Stap III:
Stap IV:
Stap V:
Stap VI:

verhaallijnen
actoranalyse
kritieke momenten
de betekenis van kritieke momenten
tijdlijn
analyse
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De tweede casusbeschrijving gaat over de Kop van Java, deze volgt
eenzelfde opbouw als de Speelboot, namelijk een uitvoering van
het reflectiemethode-stappenplan. Als je als lezer hier aankomt is de
methode inmiddels bekend, nu staan de verschillende inzichten die
tijdens reflectiesessies en trainingen zijn opgedaan beschreven in de
tekstblokken.
Inzichten zijn:
Inzicht I:
Inzicht II:
Inzicht III:
Inzicht IV:
Inzicht V:
Inzicht VI:
Inzicht VII:
Inzicht VIII:
Inzicht IX:

tijd
intentie versus ervaring
dramaturgie van interactie
dramaturgie & improvisatie
erkenning van emoties
veranderende relatie bestuurders en ambtenaren
rol van de bestuurders
onverwachte actoren en handelingen
laagdrempelige inclusiviteit

Mocht je als lezer vooral geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van onze
samenwerking en de inzichten die we in het proces hebben opgedaan,
dan kun je het lezen beperken tot de tekstblokken in de casus over de
Kop van Java en de algemene conclusies. Ten slotte geven wij in de
conclusie concrete handelingstips en blikken wij terug op praktische
inzichten uit de trainingen.
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De Speelboot
Casusbeschrijving
In het Oostelijk Havengebied is een tekort aan speeltuinen. De nieuwbouw bestaat uit woontorens die gebouwd zijn aan het begin van de
21ste eeuw. In dit gebied rondom de Veemkade is weinig openbare
ruimte. De nieuwbouw was in eerste instantie bedoeld voor stellen
zonder kinderen, maar in de loop der jaren hebben jonge stellen hier kinderen gekregen en zijn gezinnen met kinderen naar het gebied verhuisd.
Het verhaal van de Speelboot begint in november 2010. Het stadsdeel
wordt in die maand benaderd door enkele bewoners die vinden dat er
niet genoeg speelvoorzieningen voor kinderen zijn. In één van de hofjes
tussen de gebouwen zijn toen de stenen vervangen door gras. Al snel
wordt hier op gevoetbald. Het wordt duidelijk dat dit ene ‘postzegeltje
groen’ niet voldoende is. Voor kleine kinderen is het onveilig om aan de
kade te spelen en de Jan Schaeferbrug alleen over te steken om bij de
speeltuin op de Kop van Java te komen. Omdat er buiten niet genoeg
ruimte is, gaan kinderen voetballen tussen de woningen. Ze verzinnen
creatieve oplossingen, zo gebruiken ze bijvoorbeeld de lift als doel.
Maar dit leidt tot schade aan de gebouwen en overlast voor bewoners
en omliggende kantoorruimtes.
De woningbouwvereniging Ymere wordt betrokken. Om draagvlak
te creëren verzamelen bewoners handtekeningen van kinderen uit de
buurt die meer speelvoorzieningen willen. Dit alles leidt ertoe dat enkele
bewoners, ontwikkelaar Ymere en stadsdeel Oost samen gaan werken
aan een oplossing: de Speelboot. De Speelboot, gesitueerd aan de
rechterzijde van de Jan Schaeferbrug, aan de Veemkade, zou bestaan
uit een ponton met daarop speeltoestellen. Het stadsdeel begint aan
het project in de volle overtuiging dat dit een oplossing zou zijn voor het
tekort aan speeltuinen in het gebied. Er blijkt echter zware weerstand te
zijn tegen het plan. Andere bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en
voor waardedaling van hun huizen.
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Voorgeschiedenis van de Tosarituin
De voorgeschiedenis van de Tosarituin is een belangrijk element voor
het vertellen van het verhaal van de Speelboot. De Tosarituin was in
eerste instantie ontworpen als een rustige binnentuin. Toen duidelijk
werd dat er ook gezinnen met jonge kinderen zouden komen wonen
is er een klein zandbakje en een glijbaan geplaatst. Enkele bewoners
hebben vervolgens het stadsdeel gevraagd om ook een schommel te
plaatsen. Dat is gebeurd. Sindsdien zijn andere bewoners van mening
dat de binnentuin een speeltuin is geworden. Zij menen veel overlast te
ervaren van kinderen die in de tuin spelen omdat het geluid sterk galmt
tussen de gebouwen. Toen er in 2011 een initiatief kwam om de tuin te
‘vergroenen’, het een prettigere uitstraling te geven en daarbij meer
speelattracties te plaatsen, konden bewoners het niet met elkaar eens
worden over de inrichting. Volgens bewoners hebben de handelingen
van het stadsdeel geleid tot een dieptepunt in het vertrouwen in de
lokale overheid. Op dit dieptepunt in het vertrouwen begon het verhaal
van de Speelboot.

Stap I: verhaallijnen
Iedere partij heeft een eigen perspectief op een conflict of een beslissing. Deze perspectieven kun je begrijpen door partijen te vragen naar hun ‘verhaal’.
Dit wordt ook wel een narratieve benadering genoemd.
Een reflectie op een proces begint bij het uiteenzetten van
de verschillende verhaallijnen van de betrokken partijen.
Conflicten ontstaan doordat mensen verschillende en vaak
tegenstrijdige belangen hebben. Partijen baseren hun belangen in het heden op de verhalen en ervaringen uit het
verleden. Het is dus belangrijk om die verhalen te kennen.
Neem bijvoorbeeld de herinnering aan de speeltuin op de
Tosarituin. Die herinnering had voor sommigen een positieve en voor anderen een negatieve invloed op het proces
rondom de speelboot. Welke verhaallijnen bestaan er al
over dit project of dit proces?
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Actoren
In het verhaal van de Speelboot spelen verschillende actoren een rol.
Ten eerste, het stadsdeel Amsterdam Oost, zij hadden een opgave voor
voldoende speelruimte in het gebied, waar het plan voor een Speelboot
een goed antwoord op leek. Ten tweede, woningcorporatie Ymere, als
eigenaar en beheerder van de gebouwen hebben ook zij te maken met
het tekort aan speelruimte. De gebouwen bestaan zowel uit (sociale)
huur- als koopwoningen. Ymere werd betrokken toen schade werd aangericht aan de gebouwen, omdat kinderen binnen gingen spelen in de
openbare ruimtes zoals de hal. De woningbouwvereniging heeft zich
toen actief ingezet om ideeën te verzamelen met de kinderen en om
speelruimte te creëren. Als derde hebben zowel bewoners als bedrijven
zich gevestigd in de gebouwen aan de kant van de Veemkade. Bedrijven zijn niet meegenomen in het verrichtte onderzoek omdat zij niet als
actieve actoren betrokken zijn geweest bij het proces. De bewoners zijn
te verdelen in verschillende, overlappende, groepen. ‘De’ buurtbewoner bestaat niet. Bewoners aan zowel de Javakade als de Veemkade zijn
actief betrokken geweest bij het proces. De bewoners van de Javakade
zijn alleen later ingelicht over de plannen dan de bewoners van de Veemkade. Verschillende groepen bewoners waren voor en tegen de plannen.
Ouders met kinderen waren niet altijd voor de plannen voor een Speelboot. Sommige bewoners waren niet zozeer tegen, maar hadden wel
hun bedenkingen bij het plan van de Speelboot of zij vonden dat het
tekort aan speelruimte anders opgelost moest worden. De actoren
raken op verschillende momenten in de casusbeschrijving betrokken en
worden ook in die hoedanigheid besproken.

Stap II: actoranalyse

schijnlijk een groep vormen moeten dus genuanceerd worden bekeken. In dit geval lijkt het alsof een groep bewoners
voor of een groep bewoners tegen het voorstel van de speelboot is, maar in de casus zal duidelijk worden dat er mensen
zijn die zich niet voor of tegen uitspreken. Het is dus belangrijk om in de casus niet over ‘bewoners’ te spreken maar specifiek aan te duiden over welke bewoners we het hebben en
wat hun rol is in de besluitvorming. Ook in de stadsdeelorganisatie zijn er mensen met verschillende rollen, de acties van
een voormalige wethouder zijn anders dan de acties van een
ambtenaar die later met speelboot aan de slag is gegaan,
hier moet dus ook onderscheid in worden gemaakt. Welke
actoren zijn er betrokken in het proces en welke onderlinge
verschillen bestaan er in en tussen deze partijen?

De verhaallijn
In de casus van de Speelboot zijn zeven kritieke momenten aan te
wijzen. Het eerste moment is dat bewoners het idee voor de Speelboot opperen. Hierna volgen de momenten waarbij de kinderen uit de
buurt betrokken zijn: het maken van een rap over spelen in het Oostelijk
Havengebied en de opening van de speelblokken. Het derde kritieke
moment is de eerste brief over het project aan de bewoners naar de
Veemkade. Het vierde kritieke moment vindt plaats tijdens de bewonersmiddag in Pakhuis de Zwijger, wanneer de bewoners van de Javakade
voor het eerst horen over de plannen. De casus eindigt met het oprichten van de werkgroep ‘Spelen in het Oostelijk Havengebied’ en – het
vijfde kritieke moment – het stopzetten van de ontwikkeling van de
Speelboot.

Om te reflecteren op een casus is het nodig om een goed
overzicht te hebben van partijen of actoren die betrokken zijn
bij een proces. In de casus over de Speelboot wordt een aantal actorgroepen direct zichtbaar: de woningbouw, het stadsdeel, en bewoners. Maar zoals we zien in deze casus is er niet
zoiets als ‘de ambtenaar’ of ‘de bewoners’. Partijen die ogen-
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Stap III: kritieke momenten
Nadat je verschillende verhaallijnen hebt verzameld en een
overzicht van actoren hebt gemaakt, kun je de verschillende verhalen van actoren met elkaar vergelijken door middel
van een ‘kritieke-momentenanalyse’. In onze methode staan
kritieke momenten centraal als een mechanisme om de reflectie te structureren. Kritieke momenten zijn momenten in
het proces waarop er een verandering optreedt in de relatie tussen partijen, de manier waarop er wordt gewerkt, of
beslissingen die worden genomen (Green & Wheeler 2004;
Leary 2004). Tijdens een kritiek moment verandert er iets
waardoor het proces een andere kant op gaat, er een partij
bij komt of afvalt, of er een cruciale beslissing wordt genomen. Om kritieke momenten op een rijtje te zetten is het
belangrijk de verhaallijnen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen. Op welke momenten gebeurt er iets
waardoor de relatie tussen partijen escaleert of verbetert?

Kritiek Moment 1: het idee
In maart 2011 kwamen de bewoners met het idee voor de Speelboot.
De ruimte in het Oostelijk Havengebied bestaat uit hofjes die eigendom
zijn van de Vereniging van Eigenaren en de algemeen toegankelijke
publieke ruimte. Alleen in de openbare ruimte was het mogelijk om
openbare speelvoorzieningen te plaatsen. Kinderen speelden tot die
tijd in de ruimtes tussen de gebouwen en dit leidde tot overlast. Op de
kade spelen was niet wenselijk vanwege het water. Bovendien waren er
bepaalde zorgen over hoe de speelvoorzieningen zouden passen in de
strikte inrichting van het gebied. Een Speelboot, gelegen naast de
Jan Schaeferbrug, leek de beste oplossing voor dit probleem:
‘Dat [kleine groene stukje] was op zich wel positief want daar zie
ik ook wel veel kleintjes op spelen. Maar het probleem bleef dus
dat er geen speelruimte was. Waar konden we die creëren? Nou
nergens tussen de flatgebouwen want niemand wilde dat. Dus
hebben we zelf bedacht, “waarom kan er niet een boot komen”?
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Want er is zoveel water hier. Laten we dan gewoon een boot,
gewoon een platte boot, zo’n dekschuit, inbrengen.’
(Anna, bewoner Veembroederhof, september 2015)
Het idee van de Speelboot paste volgens de bewoners binnen de
puntentelling die het stadsdeel bijhoudt om de ‘waarde’ van een gebied
te handhaven:
‘In het begin kregen we heel veel weerstand vanuit de gemeente
want ze hebben een bepaalde puntentelling voor gebieden.
Er moet zoveel groen zijn en er moet zoveel speelruimte zijn in die
puntentelling. Het water telt voor heel veel punten mee.
Alleen aan dat water heb je niet zo heel veel met kinderen.’
(Anna, bewoner Veembroederhof, september 2015)
Tegelijkertijd moest er onderzoek gedaan worden naar de vraag voor
speelvoorzieningen en het draagvlak onder bewoners voor de eventuele
aanleg van een speelplek. Omdat de eerder verzamelde handtekeningen geverfde kinderhandjes waren, kon het stadsdeel hier niet mee
aantonen of er voldoende draagvlak was. In januari 2012 besloot Roos,
participatiemakelaar van het Oostelijk Havengebied, om samen met
Ymere uit te zoeken hoe de buurtbewoners tegenover het ontwikkelen
van een speelplek stonden:
‘Ze [de kinderen] hadden die flyers en toen hebben we een blaadje
gemaakt waar mensen hun naam en handtekening en adres op
konden zetten. Ook konden ze er nog opmerkingen bij zetten als
ze wilden. Dus die kinderen gingen langs de deuren en zeiden iets
van: “Wij willen spelen, mag dat?” En ze gaven die flyer, waar dan
ook de Facebook pagina en contactgegevens opstonden zodat
die mensen ook contact konden zoeken. En daarbij hebben ze die
flyer ook gewoon bij ieder huis in de brievenbus gegooid. Daar
kwam heel weinig reactie op.’ (Roos, participatiemakelaar Oostelijk
Havengebied stadsdeel Oost, mei 2015)
Op de flyer die de bewoners te zien kregen, stond echter een gewone
speeltuin in één van de binnenhofjes afgebeeld, niet een afbeelding van
de Speelboot.
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Vervolg verhaallijn

Kritiek Moment 2: aandacht van de wethouder

Voor Ymere was het belangrijk dat kinderen betrokken waren in het
proces. Alleen dan waren zij bereid om het project van de Speelboot
mede te financieren:

Bij de feestelijke opening van deze letterblokken in april 2012 was er voor
het eerst bestuurlijke aandacht voor het tekort aan speelruimte. Enkele
dagen voor de opening werden de verzamelde handtekeningen van de
kinderen overhandigd aan wethouder Nevin Özütok. Zij heeft tijdens de
opening beloofd om het tekort aan speelvoorzieningen aan te pakken:

‘Ymere was bereid om een aanzienlijk deel bij te dragen.
Daarvoor wilden we wel de toezegging dat we kinderen er bij
zouden betrekken. Dus dat we ook daadwerkelijk draagvlak
hadden.’ (Sophie, gebiedsconsulent Ymere, juni 2015)
In de maanden na het idee werd gewerkt aan het in kaart brengen van
de vraag naar speelvoorzieningen. In maart 2012 organiseerde Ymere
een evenement waar kinderen met rappers een rap maakten over het
tekort aan speelplekken in de buurt. Het doel was om iets ‘fysieks’ te
creëren, wat kon aantonen dat er daadwerkelijk een probleem was:
‘Zij rappen in dat filmpje over hun probleem en rappers die rappen
altijd over iets wat hun echt heel erg aan het hart gaat. De kinderen
die vonden het heel erg belangrijk dat ze konden voetballen of dat
ze iets hadden daar. Dat was er gewoon niet.’ (Sophie, gebieds
consulent Ymere, juni 2015)
De buurtbewoners met kinderen vonden dit een erg leuk initiatief:
‘Toen zijn er een aantal bijeenkomsten geweest voor kinderen uit de
buurt met rappers. Dat was echt heel leuk. Met van die semiprofessionele rappers zijn ze een liedje gaan maken. (...) Ze hebben een tekst
gemaakt over dat je hier niet kan spelen in de buurt. Ze moesten dan
optreden hier aan de overkant bij dat pleintje. En dat was heel feestelijk, daar waren ook drankjes en hapjes. Dat was ook echt wel leuk
geregeld.’ (Anna, bewoner Veembroederhof, september 2015)
Omdat de ontwikkeling van de Speelboot nog lang zou duren, besloot
Ymere letterblokken te plaatsen waarop kinderen al konden spelen.

‘Toen heeft Nevin daar aangegeven, ook voor AT5: “We gaan ons
hier nu op focussen.” En toen heeft ze ook heel duidelijk gezegd
hoe: “We gaan op de korte termijn kijken of we hier iets tijdelijk
kunnen realiseren.” Dat was ook een beetje het moment. En daar
doelde ze er ook wel op dat het al gerealiseerd zou gaan worden
aan de overkant [bij de Kop van Java].’ (Sophie, gebiedsconsulent
Ymere, juni 2015)
Ymere heeft de woorden van de wethouder als bewijs opgevat dat de
Speelboot er daadwerkelijk ging komen.

Stap IV: de betekenis van kritieke momenten
Nu we begrijpen wat de kritieke momenten zijn, moeten
we gaan analyseren wat de betekenis is van ieder kritiek
moment en hoe verschillende partijen verschillende kritieke momenten ervaren. Dit doen we door middel van een
‘prisoners dilemma’. In de reflectiesessies hebben we het
‘prisoners dilemma’ als een spel gespeeld waarin deelnemers een X of een Y konden spelen. De X stond voor weinig
samenwerking maar wel goed opkomen voor je eigen belang. De Y stond voor samenwerking met het risico je eigen
belang uit het oog te verliezen. Als groep kon je het meeste
winnen als iedereen constant een Y zou spelen, als individu
kon je meer winnen als je als enige een X speelde. Het spel
maakt duidelijk dat groepen elkaar leren kennen door het
proces van handelingen die zij zelf en anderen verrichten.

11

Speeltuinen, burgers en participatie: reflecties op kritieke momenten in Amsterdam Oost

Handelingen zijn vaak reacties op ervaringen uit het verleden: als er regelmatig door één persoon een X wordt gespeeld, neemt het vertrouwen in de groep af. De geschiedenis van kritieke momenten vormt ervaringen die zorgen
voor een dynamiek tussen partijen. In de casus zien we dat
kritiek moment 2, de aandacht van de wethouder, voor de
bewoners van de Veemkade, Ymere, en het stadsdeel heel
belangrijk is. Voor hen is dit een kritiek moment waarop er
iets verandert. Door de aandacht van de wethouder wordt
de probleemdefinitie van een tekort aan speelvoorzieningen bevestigd en wordt ook de oplossing van een speelboot gelegitimeerd.

Vervolg verhaallijn
In februari 2013 wordt vervolgens de ponton gekocht door de gemeente. Deze aankoop is zowel door de gemeenteraad als door de bestuurders van de gemeente goedgekeurd. Hieraan voorafgaand heeft de
haven goedkeuring gegeven voor de toekomstige plek van de ponton.
De ponton zou rechts naast de Jan Schaeferbrug kunnen komen te
liggen, in verband met mogelijke aanvaringen en de andere aanlegplaatsen voor de binnenvaart. Ook de bestemmingswijzigingsprocedure
werd in gang gezet. Sophie gaf in het interview aan dat Ymere het lastig
vond dat het zo lang duurde om de ponton aan te schaffen. Volgens hen
waren de bewoners en een groep kinderen enthousiast, maar het zou
nog lang duren om alle besluitvorming rond te krijgen. Volgens haar was
het lastig om de buurt zo lang enthousiast te houden.
Drie maanden later, in mei 2013, werd de tijdelijke speelplek bij Argentinië 3 aangelegd. Dit terrein zou tijdelijk in gebruik genomen worden als
speelplek totdat de bouw voor de Speelboot zou beginnen. Dit bood
het stadsdeel de mogelijkheid om wat rustiger te werk te gaan met het
ontwikkelen van de Speelboot. In eerste instantie was het de bedoeling
dat bij de feestelijke opening van deze tijdelijke speelplek gesproken
zou worden over de Speelboot. Helaas vond er vlak voor de opening een
ongeval plaats op de Veemkade. Hierdoor is de feestelijke opening afgelast en is het communicatiemoment over de Speelboot verloren gegaan.
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De werkzaamheden rondom de speelboot lagen lange tijd stil. In die
periode hield het stadsdeel zich bezig met alle besluitvorming.
In deze periode verhuisden ook de initiatiefnemers van de Speelboot.
Zij vertelden deze keuze te hebben gemaakt door het tekort aan speelruimte, maar ook omdat zij niet langer binnen de sociale huursector
konden huren. Andere bewoners raakten er wel weer bij betrokken,
maar deze waren minder daadkrachtig dan hun voorgangers.

Kritiek Moment 3: de brief
In juli 2014 stuurde het stadsdeel een brief over de Speelboot. Deze
was gericht aan de bewoners van de Veemkade. De bewoners van de
Javakade waren op dit moment nog niet op de hoogte van de plannen.
Bewoners van de Javakade hadden wel over de speelboot kunnen lezen
in wijkkrantjes als De Echo, maar dat is niet gebeurd. Tevens had Ymere
op hun bewonersavonden gesproken over het creëren van speelgelegenheden en op Facebook werd er iets over gezegd. Maar de bewoners
van de Javakade meenden geen directe communicatie te hebben ontvangen over de plannen. De brief is voor hen geen kritiek moment, zij
zijn immers nog niet betrokken.
Voor de bewoners van de Veemkade was de brief wel een kritiek
moment. Zo vond Anna, een bewoner van het Veembroederhof, dat het
stadsdeel de bewoners te laat heeft geïnformeerd. Zij kreeg het idee dat
de Speelboot er sowieso ging komen en dat bewoners niet de mogelijkheid hadden om nog invloed uit te mogen oefen:
‘Het stadsdeel heeft wel initiatief genomen om iets voor de kinderen te organiseren. Ze hebben in ieder geval de belofte gedaan
dat de Speelboot er zou komen. Dat was ook al niet heel slim. Ze
hebben dat niet goed gecommuniceerd want op een gegeven
moment kregen de buurtbewoners allemaal een brief van de
gemeente in de bus dat die Speelboot er ging komen. Ik weet niet
of dat een strategie is misschien, maar toen zijn er een heleboel
mensen geschrokken. Dus ik sprak ook wel mensen van: “Goh heb
je dat gehoord van die Speelboot?” Ja, dat bij mensen echt hun
haren overeind gingen staan omdat ze helemaal geen inspraak
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hadden gehad. Dus dat kwam er gewoon.’ (Anna, bewoner Veembroederhof, september 2015)
‘Ik denk dat het belangrijkste is dat ze nooit, en daar ligt echt een
grove fout denk ik, dat ze nooit die brief hadden mogen sturen.
Voor de kinderen dat die Speelboot er kwam. En het zou nog wel
een tijd duren maar er stond wel een datum bij.’ (Anna, bewoner
Veembroederhof, september 2015)
Op dat moment ging er bij het stadsdeel een aantal alarmbellen af.
De betrokken ambtenaren, die al lang met het project bezig waren,
vonden de toonzetting van de antwoorden niet constructief:
‘[Wij] dachten, “hé, wat is er allemaal aan de hand?” Er waren in
totaal drie soorten reacties: hartstikke leuk dat er eindelijk iets
voor kinderen komt, leuk dat jullie iets voor kinderen willen doen
maar dit is belachelijk, en nee dat wil ik niet, het mag niet en het
kan niet. In totaal zijn er 1400 brieven verstuurd en er zijn ongeveer
80-90 reacties op gekomen.’ (Thomas, projectleider, reflectiesessie
stadsdeel Oost, maart 2015)
Roos gaf aan dat het versturen van de brief in de zomer ongelukkig
gekozen was:
‘Dus de brief is verstuurd midden in de zomer. Dat was heel ongelukkig gekozen omdat mensen daar altijd achterdochtig van worden
van: “Oh dat doen ze in de zomer en je wilt dus niemand spreken.
Dus je wilt zeker geen reactie hierop. Want je kunt toch verwachten
dat ik midden in de zomer op vakantie ben.” Dus mensen vinden
dat altijd heel vervelend. Die krijgen daar altijd al een naar gevoel
bij.’ (Roos, participatiemakelaar Oostelijk Havengebied stadsdeel
Oost, mei 2015)
Daarbij vond zij het verrassend dat mensen die, net als zijzelf, betrokken waren bij het project schrokken dat er ook negatieve reacties op
kwamen:

‘Zij dachten dat ze bezig waren met een project wat veel draagvlak
had en nu bleek ineens dat dat niet zo was. Dus we hebben daar
over gesproken dat het gesprek met de hele buurt nog moest
plaatsvinden. Dat we wel langs de deuren waren gegaan maar
dat we niet een heel gesprek met de buurt hadden gehad op die
manier waarbij je deze buurt gericht uitnodigt op dit vraagstuk. En
dat was voor hun een verrassing. Dus toen gingen we afspreken dat
er een bewonersmoment zou komen.’ (Roos, participatiemakelaar
Oostelijk Havengebied stadsdeel Oost, mei 2015)
Tijdens kritiek moment 3 vond dus een verandering plaats in de groep
bewoners van de Veemkade. Waar zij eerder eensgezind leken over de
noodzaak van een speelvoorziening en de oplossing van een speelboot,
ontstonden er nu verschillen in de groep. Bewoners waren verbaasd over
de lange periode die nodig was gebleken om het besluit bestuurlijk en
bureaucratisch te nemen. Nu waren er bewoners die aan de bel trokken
en het stadsdeel kon dat niet negeren.

Inzicht I: tijd
Een periode waarin niets gebeurt en waarin er geen kritieke momenten voorkomen lijkt onbelangrijk. Maar de casus
laat zien dat timing cruciaal is. Als bewoners enthousiast en
vol energie aan een project beginnen, maar het slop erin
komt door bureaucratische en bestuurlijke besluitvorming,
verliest het project aan steun. Ook verandert de samenstelling van bewoners. In het geval van de Speelboot is het onderzoek naar draagvlak niet langer representatief wanneer
er daadwerkelijk wordt besloten. Dit vormt dan direct een
probleem. Nieuwe bewoners kunnen een brief die voortkomt uit een lang proces direct als een kritiek moment ervaren. Zij willen meepraten in een reeds besloten project
en trekken het proces terug naar het startpunt. Timing en
snelheid zijn dus cruciaal als je als overheid beslissingen samen met bewoners wilt nemen.
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Kritiek Moment 4: bewonersmiddag
Als reactie op de negatieve brieven die het stadsdeel had ontvangen,
organiseerde het een bewonersmiddag. In november 2014, op een
uitzonderlijk mooie novemberdag, werden bewoners uitgenodigd om
te praten over de Speelboot in Pakhuis de Zwijger. Door de middag
te organiseren op een zaterdag probeerde het stadsdeel rekening te
houden met werkende mensen en mensen met kinderen.
Er waren verschillende bestuurders van Ymere aanwezig op de bewonersmiddag. Voor Ymere was dit een grote delegatie, wat aangaf hoe
belangrijk het project voor hen was. Voor betrokken ambtenaren van
stadsdeel Oost werd op die middag duidelijk dat bestuurders van Ymere
de Speelboot beschouwden als een ‘stadsdeel Oost probleem’.
ºNa de bijeenkomst heeft Ymere een stap teruggedaan.
Voor deze middag had het stadsdeel een brief verstuurd aan een grotere
groep bewoners. De bewoners die het initiatief voor de Speelboot hadden
genomen en de mensen die dat hadden overgenomen waren inmiddels
verhuisd. Zij waren dus niet aanwezig. Toch waren er wel ouders aanwezig
die kinderen hadden en het initiatief steunden. Maar de bewoners die
tegen de plannen waren vormden die middag de meerderheid.

Inzicht II: intentie versus ervaring
Door de betekenis van Zkritieke momenten te onderzoeken
met het ‘prisoners dilemma’ kun je tot de conclusie komen
dat sommige kritieke momenten voor de ene wel en voor
de ander niet kritiek zijn. Dat is een belangrijk inzicht omdat
het kan laten zien waarom mensen zich buitengesloten voelen in specifieke momenten van het proces (zie ook inzicht I
pagina 13). Maar er is een tweede belangrijk inzicht dat uit
de analyse kan komen. Dat is de betekenis die ieder geeft
aan een kritiek moment dat zij wel delen. In de casus zien
we dat het stadsdeel met de uitnodiging voor een bewonersmiddag de intentie heeft om samen tot een oplossing
te komen. Ze spelen de Y, zoals we die beschreven het ‘prisoners dilemma’ in stap IV (pagina 11). Door de bewoners
van de Javakade wordt deze Y echter opgevat als een X.
Zij ervaren de bijeenkomst en het verloop van de middag
als een situatie waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen.
Deze ervaring wordt gesterkt door het feit dat zij bij eerdere kritieke momenten niet betrokken waren. Het gevolg
is dat de emoties hoog oplopen (zie inzicht V pagina 23) en
conclusies over hoe daar mee om te gaan).

Voor het eerst waren de bewoners van de Javakade op de hoogte
gebracht van de plannen:
Ook bleek het moeilijk om contact te krijgen met het stadsdeel hierover:
‘De eerste keer dat ik van de Speelboot hoorde was bij de ontvangst van een brief woensdag 22 oktober 2014 met een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst in Pakhuis de Zwijger over de
Speelboot. (...) Ik heb toen vervolgens een nacht wakker gelegen
omdat ik dacht van, “als er hier een Speelboot zou komen dan
krijgen we zoveel geluidshinder dat ik hier niet meer zou willen
wonen”. Eigenlijk omdat we heel veel op het balkon zitten omdat er
al vrij veel geluidshinder van de tuin aan de achterkant, de Tosarituin, [is]. En omdat water geluid draagt en alles hier is een klankkast.
Dus ik dacht, “dan hebben we net het huis ingericht en ontzettend
veel geïnvesteerd, maar ik zie mezelf niet gelukkig worden tegenover een Speelboot”.’ (Linda, bewoner Javakade, april 2015)
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‘Toen heb ik geprobeerd diegene die onder aan de brief werd
genoemd, [de verantwoordelijke ambtenaar], of de projectleider
te benaderen. Nou dat bleek ingewikkeld want er stond een verkeerd telefoonnummer op de brief. Dus ik heb toen de deelraad
gebeld hoe ik in contact kon komen met die meneer. Dat was echt
nog ingewikkeld. Dus daar ben ik, wel, zeker twee uur mee bezig
geweest. En toen uiteindelijk hebben ze gezegd, “we zullen een
berichtje achterlaten, kan hij terugbellen?” En toen heeft hij, ik
weet het niet meer, of dezelfde dag of de dag er op teruggebeld.
En toen heb ik om meer informatie gevraagd.’ (Linda, bewoner
Javakade, april 2015)
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Linda was verrast door het aantal tegenstanders dat aanwezig was.
Daarbij kreeg ze het idee dat het stadsdeel dacht dat ze gewoon ‘een
plannetje konden gaan uitleggen’. Alsof er een totale naïviteit was bij de
mensen van het stadsdeel. Zij ervoer de middag als onduidelijk; naarmate er verdere vragen over het plan werden gesteld, bleek dat het onduidelijk was voor wie de Speelboot nu precies was bedoeld. De emoties
op die middag liepen hoog op:
‘Wat ik me echt ontzettend goed herinner, is de waanzinnige
woede en het gebrek aan vertrouwen en een soort totale ontlading
van wantrouwen en verbijstering. Ik heb zelf toen ook zeker dingen
gezegd en ik was ook echt boos en emotioneel.’ (Linda, bewoner
Javakade, april 2015)
De voorstanders schrokken van de reacties van hun medebuurtbewoners:
‘Er kwam eerst geloof ik een wethouder die ging spreken en die
werd al meteen de hele tijd onderbroken en er werd gescholden.
Het was heel onprettig zal ik maar zeggen.’ (Anna, bewoner Veembroederhof, september 2015)
Ook waren zij verrast door wie zich verzetten tegen de plannen:
‘Het was niet de bepaalde doelgroep die altijd de schuld krijgt.
Nee, dit waren echt vrouwen, nou van laat ik zeggen, over de vijftig
die echt ontzettend tekeergingen. Er werd dus een aantal keer
gezegd van: “Niet schelden, zeker niet erdoorheen als iemand aan
het spreken is”. Ik ben op een gegeven moment weggegaan want
ik vond het echt zo ordinair.’ (Anna, bewoner Veembroederhof,
september 2015)
De bedoeling was om mensen in groepjes te laten discussiëren over het
plan voor de Speelboot, maar omdat de gemoederen al zo hoog waren
opgelopen is besloten de discussie met de hele groep te houden. Uiteindelijk werd besloten dat bewoners zich konden opgeven voor een
werkgroep waarin gezamenlijk over spelen in het gebied kon worden

nagedacht. Toen men zich hiervoor kon aanmelden, was een aantal voorstanders van het plan al weggegaan.
In de reflectiesessie in maart 2015 gaven de ambtenaren aan dat er die
middag veel meer speelde in de buurt. De bijeenkomst gaf dus aanleiding om andere problemen in de buurt op tafel te leggen.
De Speelboot leek een oplossing voor een oud probleem. De kinderen
die in eerste instantie betrokken waren bij het project waren inmiddels
ouder geworden, en de noodzaak voor een speelplek was dus afgenomen:
‘Want die [de kinderen die in eerste instantie betrokken waren]
zeiden van: “Ja, weet je het enige wat wij willen is dat het speelveldje aan de overkant goed functioneert”. Maar die kinderen die toen
de brug niet over mochten waren ook drie jaar ouder geworden en
konden nu die brug prima over. En gingen daar nu gewoon lekker
voetballen. En zij zeiden nu: “Ja, ja, niet zo’n probleem eigenlijk
meer of er nou een Speelboot komt of niet. Wij willen gewoon een
lekker grasveldje waar we kunnen voetballen. Dus het maakt ons
niet meer zoveel uit”. Dus wat dat betreft hadden we ook volledig
de boot gemist. Die kinderen waren ook gewoon te oud geworden.
En ja, dat waar zij behoefte aan hadden dat was de vraag of die
Speelboot daar nou wel de oplossing voor zou zijn.’ (Roos, participatiemakelaar Oostelijk Havengebied stadsdeel Oost, mei 2015)
Naar aanleiding van de heftige bewonersbijeenkomst richtte het stadsdeel een werkgroep op waarin bewoners verder konden nadenken
over de plannen van de Speelboot en over spelen in het algemeen in
het Oostelijk Havengebied. Dit vond plaats in de eerste twee maanden
van 2015. Voor deze werkgroep hebben uiteindelijk alleen maar tegenstanders van de plannen zich aangemeld. Zij zijn twee keer bij elkaar
gekomen: in januari en in februari. Bij de tweede bijeenkomst hebben zij
te horen gekregen dat de werkgroep beëindigd zou worden en dat het
plan voor de Speelboot ‘on hold’ zou worden gezet. De deelnemers van
de werkgroep waren hier tevreden mee.
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Kritiek Moment 5: het plan stopt
In maart 2015 heeft algemeen bestuurder Thijs Reuten besloten om niet
door te gaan met het plan van de Speelboot. Dit heeft hij geschreven in
een brief aan het Algemeen Bestuur. Dit was het einde van het plan voor
de Speelboot.

Tijdlijn van kritieke momenten
Tijdlijn:

Kritiek moment:

De Tosarituin

november 2014
2014

maart 2015

De brief

Bewonersmiddag

Brief stopzetten
Speelboot









maart 2011

april 2012

juli 2013

2011

2012

2014

Het idee

Aandacht van de
wethouder

2015

Actoren:

- Bewoners van de Javakade
- Bewoners van de Veemkade
- Stadsdeel
- Ymere






Analyse
Tijd
De casus van de Speelboot geeft een aantal inzichten. Ten eerste is tijd
een belangrijke les in deze casus. We zien een duidelijk verschil tussen
actoren als het gaat om het startpunt van hun betrokkenheid. Het stadsdeel is ervan uitgegaan dat met een schone lei begonnen kon worden
aan het project van de Speelboot, zonder het eerdere conflict bij de
Tosarituin in acht te nemen. De bewoners van de Javakade zijn daardoor
pas heel laat in het proces geïnformeerd over de plannen. De casus laat
zien dat de late betrokkenheid van deze groep het vertrouwen van deze
bewoners in het stadsdeel niet ten goede kwam. Het moment (KM4)
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waarop zij betrokken worden is dan ook direct een kritiek moment voor
deze groep. Doordat hun herinnering aan de Tosarituin niet is erkend
in het proces rondom de Speelboot, lopen de gemoederen snel op.
Het startpunt dat gold voor de bewoners van de Javakade werd dus
gekenmerkt door een dieptepunt in het vertrouwen in het stadsdeel.
Eenzelfde probleem zien we bij de nieuwe of nog niet betrokken bewoners van de Veemkade, ook zij werden laat geïnformeerd. Doordat het
proces al zo lang gaande was, kregen zij, in de bewonersbrief en tijdens
de middag in Pakhuis de Zwijger, het idee dat de Speelboot werd aan
gekondigd in plaats van dat zij werden uitgenodigd mee te denken.
Zij gingen de bewonersbijeenkomst in met als doel in te spreken over
het plan, maar was dat ook wat het stadsdeel voor ogen had?
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Betekenis
Ten tweede zien we dat duidelijkheid over de betekenis van een bewonersmiddag erg belangrijk is. Door het een bewonersmiddag te noemen
ontstond onduidelijkheid over het doel en de ruimte voor bewoners
om mee te praten. Was deze middag bedoeld om ‘het plannetje uit te
leggen’ of als ‘uitnodiging om over het plan mee te denken’? Doordat
het onduidelijk was voor bewoners in welk stadium de besluitvorming
zich bevond en zij niet eerder in die besluitvorming betrokken waren
geweest, gingen zij er met een defensieve houding in. Je zou kunnen
zeggen dat zij bij voorbaat een X speelden omdat zij de situatie vanuit
het stadsdeel ook als een X ervoeren (zie tekstbox inzicht II pag. 14).
Deze conflictueuze dynamiek had voorkomen kunnen worden door
meer duidelijkheid te scheppen over het doel van de middag. Door
duidelijkheid te scheppen in de uitnodigingsbrief kun je voorkomen dat
emoties van wantrouwen hoog oplopen. Als het zo is dat de beslissingen
al genomen zijn, is het verstandig om dat direct en eerlijk te communiceren, in plaats van het verbloemen in een uitnodiging voor een bijeenkomst waar bewoners slechts geacht worden te luisteren. Als er nog
beslissingen gezamenlijk te nemen zijn, kun je dat ook communiceren
zodat mensen gerust gesteld worden en het vertrouwen hebben dat er
ruimte zal zijn voor inspraak. Nog beter zou het zijn om de onderwerpen
waarop beslissingen nog genomen kunnen worden, zo helder mogelijk
te formuleren. Duidelijkheid is een vorm van veiligheid. Als mensen het
ergens niet mee eens zijn, zullen zij zich gaan verzetten. Dit voorkom je
niet door in het midden te laten wat de doelstellingen van het stadsdeel
zijn in een dergelijke bijeenkomst.

Stap V: tijdlijn
Zoals we hebben gezien, geeft de analyse van kritieke momenten inzicht in de manier waarop verschillende partijen
een conflict ervaren en hoe conflicten kunnen escaleren.
Door een tijdlijn te maken van kritieke momenten in iedere
verhaallijn (zoals op pagina 16), krijg je een duidelijk overzicht

van de verschillende betekenissen van de kritieke momenten. Dit overzicht maakt duidelijk wat kritiek was voor welke
partij. In de casus over de Speelboot zien we dat de bewoners van de Javakade pas laat in het proces als actor worden betrokken. Deze groep drukt echter een nadrukkelijke
stempel op de uitkomst van het proces. De Speelboot wordt
voor hen direct als kritiek ervaren, omdat zij een herinnering
hebben aan een kritiek moment (de Tosarituin) dat plaatsvond voordat het proces over de Speelboot begon. Andere
partijen waren zich niet (genoeg) bewust van deze kritieke
herinnering. We zien hier dus dat een partij wellicht eerder
betrokken had moeten worden om het proces beter te laten
verlopen. Door op deze manier naar een proces te kijken kun
je kritieke momenten definiëren die belangrijk waren en zijn,
en op escalatie anticiperen of erkenning geven aan zaken die
belangrijk zijn voor verschillende partijen. Dus kijk goed naar
wat de betekenis is van ieder kritiek moment en voor wie.
Kun je verhaallijnen nu met elkaar vergelijken?

Veranderende actoren
Een derde les komt voort uit een observatie van Roos. Zij geeft aan dat
er zoveel verschillende projectleiders op dit ene project hebben gezeten
dat er niet één persoon is geweest die het hele verhaal kon bijhouden.
Hierdoor was het een verrassing voor de ambtenaren die later in het
proces betrokken werden, dat er niet genoeg draagvlak was. Om dit
te voorkomen zouden ambtenaren die later in een proces betrokken
worden een kritieke momenten tijdlijn kunnen maken (zie stap 5).
Op de tijdlijn krijg je een overzicht van kritieke momenten vanuit het
perspectief van alle betrokken partijen. Het vergt wat werk om mensen
van alle partijen te spreken en het plan vanuit hun ogen te bezien,
maar – zoals we hebben gezien in de casus over de Speelboot – maakt
die geëngageerde kennis het verschil in een participatieproces, waarin
verschillende bewonersgroepen met verschillende belangen met elkaar
tot een beslissing moeten komen.
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Stap VI: analyse
Nu je alle kritieke momenten op een rijtje hebt is het van
groot belang inzicht te krijgen in de manier waarop en
waarom conflicten of andere processen escaleren. Dit doe
je door een analyse van de betekenis van kritieke momenten voor jezelf, maar ook voor de ander, te maken. Daarom
stellen wij bij ieder kritiek moment de volgende vragen:
Wat gebeurde er?
Wat deed ik zelf?
Wat betekende mijn actie voor mijzelf? (x of y)
Wat denk je dat jouw actie voor de ander betekende? (x of y)
Wat deed de ander?
Door te beschrijven wat er gebeurde en wat de handelingen
zijn of waren in ieder kritiek moment, creëer je de mogelijkheid om afstand te nemen van de gebeurtenis. De beschrijving zorgt ervoor dat je de gebeurtenis kan analyseren. Het
is moeilijker om naar eigen handelingen te kijken dan naar
de handelingen van een ander, al lijkt het vaak omgekeerd.
Nadat je handelingen benoemt, kun je er betekenis aan geven. Wat was jouw intentie voor deze handeling? En heeft
de ander dat ook zo opgevat? Door de discrepantie tussen
handelingen, intenties, en ervaringen van anderen te zien,
kunnen we ineens begrijpen hoe kritieke momenten relaties tussen partijen verbeteren, maar ook verslechteren.
Probeer bij ieder kritiek moment op de tijdlijn deze vragen
te beantwoorden en je hebt een overzicht van onderwerpen, momenten, en gebeurtenissen waar over gesproken
moet worden. Nu kun je erkenning geven (zie ook inzicht
VII op pagina 26). En kun je door de reflectie op je eigen
handelen nu makkelijker die erkenning uitspreken tijdens
de interactie met andere partijen?
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De kritieke-momenten reflectiemethode is slechts een manier om te
begrijpen 1) wie er betrokken zijn, 2) wat voor herinneringen zij meenemen die erkenning nodig hebben, 3) hoe escalatie werkt in een proces,
en 4) hoe strategisch kan worden na gedacht over constructieve handelingen op het juiste moment in een proces.
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De Kop van Java
Casusbeschrijving
De Kop van Java is een veranderlijk gebied met een korte, maar turbulente geschiedenis. Het Java-eiland is oorspronkelijk ingericht als een
wooneiland met weinig openbare ruimte en ontworpen voor stellen
zonder kinderen. Er staat een tijdelijke school, een tijdelijke speeltuin, er
is een hondenuitlaatveld en er komt een nieuw hotel. Voor de inrichting
van het uiteinde van de Kop van Java is een speciale commissie opgesteld, de Commissie Kloos. Het plan om het gebied op de Kop van Java
in te richten is al zo oud als het eiland zelf. Het woord dat steeds centraal
stond bij deze inrichting was ‘tijdelijk’. In het hoofdstuk over de Speelboot werd al duidelijk dat er veel discussies zijn gevoerd over de herinrichting van het gebied. Sinds eind jaren ’90 is sprake van de bouw van
een hotel op de kop. Dit leidde ertoe dat het hotel zal worden gebouwd
op de plaats waar voorheen een speeltuin stond.
De casus in dit hoofdstuk gaat over de verplaatsing van die speeltuin.
Stadsdeel Oost ziet het creëren van voldoende speelplekken als een
belangrijke opdracht, maar erkent dat het een ingewikkelde geschiedenis heeft in dit gebied. Het stukgelopen plan van de Speelboot en
de problemen met spelen in de Tosarituin maken het spreken over
de verplaatsing van de speeltuin op de Kop, op zijn zachts gezegd,
gecompliceerd.
Bij aanvang van deze casus – januari 2015 – is het duidelijk dat de verplaatsing van de speeltuin daadwerkelijk gerealiseerd moet worden.
Er is niet langer een discussie over de opdracht voor voldoende speelruimte in het gebied. Door de bestuurders en ambtenaren van het
stadsdeel is dit keer van tevoren bepaald dat de bewoners een actieve
rol moeten krijgen in de besluitvorming over de herinrichting en de
speelvoorziening.

Actoren
Bij de herinrichting van de Kop van Java hebben verschillende actoren
een rol gespeeld. Van het stadsdeel waren verschillende ambtenaren
betrokken alsook Thijs Reuten, lid van het dagelijks bestuurder van
stadsdeel Oost. Het stadsdeel heeft vanaf het begin van dit proces een
oproep gedaan tot bewonersparticipatie. Bewonersinitiatief Javaarde
beantwoordde deze vraag en werkte aan een schets voor de nieuwe
inrichting. Inmiddels is deze groep verder gegaan onder de naam
Stadsdorp Java-eiland. Andere betrokken bewoners, vooral degenen
die aanwezig waren op de bewonersavond in mei 2015, hebben ook
een belangrijke rol gespeeld door hun stem te laten horen. Omdat alle
bewoners van de Kop van Java gebruik maken van het gebied, spelen al
deze mensen een belangrijke rol. Ook de bedrijven die de plannen realiseren, de ontwikkelaars van het nieuwe hotel, en de commissie Kloos zijn
actoren in het gebied. Maar omdat deze partijen niet direct betrokken
waren bij het proces van het verplaatsen van de speeltuin, spelen zij
geen rol in deze casusbeschrijving.

De verhaallijn
De verhaallijn begint als het stadsdeel start met opnieuw nadenken over
herinrichting van het gebied. De tijdlijn begint om deze reden dan ook
in 2015. In dit jaar gaat alles erg snel en in oktober van ditzelfde jaar
wordt het project afgerond. Het stadsdeel besluit een oproep te doen
aan de bewoners om mee te denken over de herindeling. Een kleine
gevestigde groep genaamd Javaarde gaat hierop in en begint na te
denken over een nieuw plan voor de Kop. In de casus zijn vijf kritieke
momenten geïdentificeerd. Het begint bij de bewonersbrief die buurtbewoners uitnodigt voor de bewonersavond (kritiek moment 1). Op de
bewonersavond worden de plannen samen met een ander voorstel van
het stadsdeel gepresenteerd aan een grotere groep bewoners (kritiek
moment 2). Het derde kritieke moment gaat over de aanpassingen die
gedaan worden aan de plannen, naar aanleiding van de bewonersavond.
Het vierde kritieke moment is het moment waarop er een e-stemming
plaatsvindt. Tenslotte is het vijfde en laatste kritieke moment de uitvoering van het plan.
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Kritiek Moment 1: de bewonersbrief
Het eerste kritieke moment in de casus vond plaats nadat de bewonersgroep Javaarde en het stadsdeel plannen hebben ontwikkeld voor het
gebied. Om de plannen te presenteren en een gesprek te hebben over
de mogelijkheden om het gebied in te richten, werd door het stadsdeel
een bewonersavond georganiseerd. De uitnodiging voor die avond is
het eerste kritieke moment. De bewonersbrief was een cruciaal moment
voor veel bewoners, omdat dit voor hen de eerste keer was dat ze van
de verplaatsing van de speelplaats te horen kregen. De brief maakte
duidelijk dat de verplaatsing nu echt een feit werd.
Buurtbewoner Benjamin geeft aan dat het ontvangen van deze e-mails
cruciaal was:
Via de mail heb ik dat gekregen. Er is overigens een probleem hier,
ik woon in de Imogirituin en de post, ook van het stadsdeel, welk
onderdeel dan ook krijgen wij hier niet. (…) dus op die manier wordt
ik niet goed geïnformeerd als buurtbewoner en daarom is voor mij
de mail wel heel erg belangrijk.’ (Benjamin, bewoner Java-eiland,
oktober 2015)
Het stadsdeel zette zich in om verschillende communicatiemiddelen te
gebruiken en op die manier iedere bewoner te bereiken. Van de Speelboot was geleerd dat wanneer bewoners te laat zouden worden uitgenodigd, dit tot veel verzet zou kunnen leiden. Daarom werd nu extra
aandacht besteed aan het uitnodigen van iedereen.

Kritiek Moment 2: de bewonersavond
In mei 2015 vond de bewonersavond plaats in de tijdelijke basisschool
op de Kop van Java. Het gebouw lag verstopt achter grote witte schermen die in die week een festivalterrein afbakenden. De bewoners waren
gewend aan verschillende activiteiten op de Kop van Java en vonden
gemakkelijk de weg naar de school.
In de centrale hal van de school stonden tafels opgesteld met daarop
satellietfoto’s en uitgetekende plannen voor de speeltuin.
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Op de avond mochten alle onderwerpen met betrekking tot de herinrichting van de Kop aan bod komen: het EU-dorp, het hotel, de speeltuin, de school en de verkeerssituatie. Er was goed nagedacht over de
opzet van de avond. Verschillende onderwerpen zouden na het plenaire
gedeelte in werkgroepen aan de tafels besproken worden. De plannen
voor ieder onderwerp lagen op tafels uitgestald.
Het bespreken van de nieuwe planning heeft geen betrekking op het uiteinde van de Kop, deze inrichting wordt bepaald door commissie Kloos.
De voorzitter van deze commissie, Maarten Kloos, was ook aanwezig om
eventuele vragen te beantwoorden. De avond begon met een welkom
van voorzitter van de bijeenkomst Henk van Waveren, gevolgd door een
introductie van dagelijks bestuurder Thijs Reuten. Hierna presenteerde
één van de leden van het bewonersinitiatief Javaarde de schets van de
plannen voor de inrichting van het gebied. Een ambtenaar van het stadsdeel presenteerde het plan van het stadsdeel. Hierna zou de groep zich
opsplitsen om aan verschillende kleinere tafels verder te praten.
Omdat de bewonersavond een heel belangrijk kritiek moment was waar
veel van afhing, hebben wij de avond zelf ook opgesplitst in kritieke
momenten. Op die manier gebruiken wij de kritieke-momenten reflectiemethode om ook de verschillende momenten in de avond te bespreken
en te analyseren.

Inzicht III: dramaturgie van interactie
Bewonersparticipatie ontstaat niet alleen door middel van
beleid of plannen om mensen te betrekken. Zoals we hebben gezien zijn de momenten waarop beleidsmakers, politici, en bewoners met elkaar in contact komen cruciaal voor
de relatie tussen burgers en de gemeente. Een bewonersavond is een georganiseerd contactmoment waar veel vanaf hangt.
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Om een bewonersavond goed in te richten, dus in de voorbereiding, maar ook om te reflecteren op hoe een avond is verlopen, is het handig het concept ‘dramaturgie’ in acht te nemen. Dramaturgie is afkomstig uit de theaterwereld maar
is later door sociale wetenschappers zoals Turner (1992) en
Hajer (2009) gebruikt om sociale interacties te analyseren.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘setting’: waar vindt
de avond plaats en hoe is die plek ingericht, ‘script’: hoe wordt
een onderwerp besproken en hoe gedragen mensen zich, en
‘staging’: hoe representeren mensen zichzelf (met microfoon of
niet, welke tekst en op welke toon, et cetera).
Als we nadenken over een bewonersavond, is het belangrijk om
goed na te denken over de setting: staat er een podium met
stoelen in rijen, of zijn er ronde tafels? Verschillende opstellingen creëren direct een verwachtingspatroon, mogelijkheden
tot handelen, maar ze produceren ook machtsrelaties. Als er
een podium is, dan zal het ‘script’ van de avond bestaan uit iemand die een plan uitlegt en vragen beantwoordt uit het publiek. Je kunt je voorstellen dat dit script beter past bij een informatieavond waar plannen al grotendeels zijn besloten, dan
bij een participatieavond waar je gezamenlijk tot een plan wilt
komen. Voor dat scenario zijn ronde tafels meer uitnodigend en
bieden ook een setting waarin het ‘script’ zal bestaan uit overleg. Wie als eerste praat, of een microfoon gebruikt wordt, wat
gezegd wordt en op wat voor toon, bepalen hoe een persoon
zich ‘staged’. Wanneer een bewoner het ergens niet mee eens
is, zal hij of zij van de gelegenheid gebruik maken om dat te
vertellen – hoe je de avond ook inricht of organiseert. Als de
avond is ingericht als een informatieavond, maar de intentie is
participatie, zal dit de mogelijkheid tot overleg beperken en de
‘setting’ kan gevoelens van frustratie oproepen. Maar ook andersom kan een informatieavond door bewoners als een participatieavond worden opgevat, zij creëren dan een ‘counter-script’
waarmee zij het doel van de avond proberen te veranderen. Als
er iets mis gaat in de voorbereiding van de dramaturgie van de
interactie, is het moeilijk om dit op de avond zelf op te lossen.

Vraag over bijeenkomst
Aan het begin van de avond stelt buurtbewoner Benjamin direct een
vraag over wat de waarde is van de bijeenkomst en wat er gaat gebeuren met de opvattingen van de bewoners. Hij stelt deze vraag omdat
hij vindt dat er meer van dit soort bijeenkomsten zijn geweest waar hij
dan vervolgens niks meer van vernomen heeft. De opmerking van deze
bewoner wordt zowel door medewerkers van het stadsdeel als door
bewoners als een belangrijk moment ervaren:
‘Ik heb gevraagd wat het doel van de vergadering was en daar
heeft de wethouder toen op geantwoord want die wist precies
wat ik bedoelde omdat we vaker dit soort vergaderingen hebben.
Vaak is eigenlijk alles al bekokstoofd en dat klinkt heel negatief
maar dat is gewoon zo. Ik weet dat in de procedure staat dat als je
iets wilt veranderen dat je dan altijd even met de bewoners moet
gaan praten.’ (Benjamin, bewoner Java-eiland, oktober 2015)
Eén bewoner van de groep Javaarde onderschreef dat er een sfeer van
wantrouwen was:
‘Mensen waren wantrouwend en de moeheid van bewoners richting
het stadsdeel/de informatieavonden was duidelijk.’ (Bewoner in
focusgroep Javaarde, juni 2015)
Tijdens de reflectiesessie in juli 2015, waarin het Public Mediation
Programme met betrokken ambtenaren en de voorzitter van de avond
reflecteerde op de avond, werd het moment waarop Benjamin de vraag
stelt ook als kritiek geïdentificeerd. Henk, de voorzitter, merkte aan deze
vraag dat de bewoner al vaker teleurgesteld was geweest. Henk legt uit
dat het voor hem duidelijk maakte dat de sfeer gespannen was. In plaats
van te verdedigen, improviseerde Henk een andere manier om met die
spanning om te gaan. Volgens hem riep het in hem op, ‘dat hij het knap
vond dat die bewoners er zaten’ (Henk in reflectiesessie, juli 2015).
Hij geeft aan dat hij vindt dat Benjamin waardering verdient omdat hij
vaak teleurgesteld is geweest en toch betrokken blijft.
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Inzicht IV: dramaturgie en improvisatie
Hier stelt de bewoner dus een vraag naar de relatie tussen
de dramaturgie van de avond en het doel. Is dit een avond
waar bewoners informatie krijgen over een reeds besloten
plan, of waar bewoners nog kunnen meepraten? Door de
ronde tafels waar verschillende plannen uitgestald zijn, lijkt
de avond een participatie- en overlegkarakter te hebben,
maar er is ook een plenair gedeelte waar de plannen worden uitgelegd. Hier lopen de dramaturgie van setting en
script dus door elkaar, de bewoner wil duidelijkheid over
wat hij kan verwachten.

alles kan besproken worden maar de speeltuin zal terugkomen op een
andere plek op de Kop. De bestuurder legt tijdens de reflectiesessie in
juni 2015 uit wat hij op deze avond duidelijk heeft gemaakt en waarom
hij het belangrijk vond erbij te zijn:
‘Ik ben buitengewoon transparant, er is inderdaad besloten door
het DB dat er een speeltuin komt. Alleen de vormgeving, de
inrichting, hoe die precies wordt neergelegd, dat staat open, daar
hebben wij geen beslissing over genomen. Maar wij vinden spelen
zo belangrijk dat hier spelen terug moet komen en dat staat niet ter
discussie.’ (Thijs Reuten, reflectiesessie stadsdeel Oost juni 2015)
Henk legt uit waarom Thijs´ introductie zo belangrijk was:

Op zo’n moment ontstaat er spanning of zelfs conflict. Dat
kan bedreigend zijn, maar het kan ook worden begrepen
als een uitnodiging om de relatie tussen bewoners en gemeente te versterken. Henk gebruikt de opmerking van de
bewoner als een bron van informatie op basis waarvan hij
een passende reactie improviseert. Door zo open te staan
voor de dramaturgie (wat mensen zeggen, hoe zij het zeggen, en wat jouw rol is in het geheel) ontstaat er ruimte om
te improviseren binnen de kaders en doelstellingen van de
avond.
Als je goed weet wat je wilt bereiken en kan inspelen op
emoties (zie inzicht IX), kan een avond leiden tot een interactie die de relatie met bewoners verstrekt. Henk hoort dat
deze man duidelijk een link legt met de geschiedenis – een
kritiek moment voor het proces wordt dus belangrijk in de
avond en vraagt om erkenning. Henk weet niets van dat kritieke moment, maar gebruikt het wel om de relatie met bewoners te versterken en vertrouwen op te bouwen.

Introductie door bestuurder
Na Henks algemene introductie, gaf bestuurder Thijs Reuten een inleiding. Hierin maakte hij duidelijk wat de grenzen van de avond waren:

22

‘Omdat Thijs een kwitantie gaf aan alle aanwezigen, fijn dat je er
bent, ik kan niet lang blijven maar ik vind het hartstikke goed dat
jullie er zijn, we willen iets moois maken, het feit dat jullie er zijn
dat is al een halve garantie dat er iets goeds gaat gebeuren.’
(Henk van Waveren, reflectiesessie stadsdeel Oost juli 2015)
Bewoner Benjamin, die het eerste kritieke moment teweegbracht,
maakt ook duidelijk hoe belangrijk de bijdrage van bestuurder was:
‘Hij analyseert uitstekend, hij speelt heel goed op de actualiteit
in. Mijn opmerking, hij snapte precies wat ik bedoelde en gaf aan
dat het inderdaad nu anders zou gaan. Nu loop ik vooruit maar
hij heeft gelijk gehad, het is anders gegaan.’ (Benjamin, bewoner
Java-eiland, oktober 2015)
Deze introductie van Thijs was bedoeld om de vraag ‘of er een speelveld
zou moeten komen’ niet langer onderwerp van discussie te laten zijn.
Dat was immers al besloten door het bestuur. Deze duidelijkheid en
transparantie is verstandig omdat bewoners op die manier weten op
welke gebieden ze wel en niet kunnen inspreken. Maar dat wil niet
zeggen dat bewoners het eens zijn met die conclusie.
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Inzicht V: erkenning van emoties
De casus laat zien hoe belangrijk de interacties tussen bewoners en professionals of bestuurders zijn. Op deze momenten
kunnen mensen worden betrokken, maar er is ook een risico
dat mensen zich onbegrepen voelen. Erkenning geven aan
emoties is hierin een cruciaal onderwerp. De roep om erkenning kan overal plaatsvinden, tijdens een gesprek op straat
of tijdens een bewonersavond. In al die interacties is er een
kans de relatie tussen bewoner en overheid te versterken,
maar ook een risico die te verslechteren.
Emoties erkennen betekent niet dat de overheid het
met alles eens moet zijn, of dat bewoners altijd hun zin
moeten krijgen. Erkenning geven aan emoties staat
los van de mogelijkheden om later te onderhandelen.
Het moment van erkenning is eerder een noodzakelijke stap
voordat het onderhandelingsproces kan beginnen. Om te onderhandelen moet er eerst een situatie bestaan waarin alle
partijen een legitieme partij in het proces zijn. Door emoties
te erkennen, bevestigen we dat alle mensen met al hun verhalen een belangrijk onderdeel zijn van het proces. Erkenning is
dus juist een manier om de verbinding in het gesprek aan te
gaan door te laten zien dat emoties legitiem zijn. Dat wil niet
zeggen dat je die emoties zelf ook deelt.
Zoals we zien in de casus moet er eerst erkenning worden
gegeven aan “oude emoties” waarvan je als professional
kunt denken, ‘wat heeft dat met deze situatie te maken’. Het
oude erkennen is nodig om ruimte te creëren voor het nieuwe. Of dit nu de oude situatie in de wijk was, of een oude
emotie of frustratie. Als het ware moet om het oude worden gerouwd voor er aan een nieuw proces kan worden begonnen. Dit vraagt om het zoeken naar een balans tussen
erkenning geven aan emoties van anderen, zonder je eigen
belang, positie of ervaring uit het oog te verliezen (zie conclusies voor praktische tips voor deze balans).

Vraag van bewoonster
Het belangrijkste kritieke moment wordt dan ook door verschillende
partijen gedefinieerd als het moment waarop een bewoonster in twijfel
trekt of er een speelveld moet komen:
‘Wanneer is het besloten dat er van een buurttuin een speelplek
wordt gemaakt? Wie heeft dit besloten en wanneer?’
(bewoonster tijdens bewonersavond, mei 2015)
Voor de betrokken ambtenaren was dit een belangrijk moment omdat
deze mevrouw duidelijk haar ongenoegen uitte met betrekking tot de
verandering van de bestemming van het gebied.
Als voorzitter besloot Henk op dat moment een beroep te doen op
het collectief geheugen van de groep. Hij keek voor het beantwoorden
van deze vraag niet naar Thijs of naar andere aanwezige ambtenaren.
Hij stelde de open vraag van ‘wie weet dit?’ aan het hele publiek.
Een bewoner antwoordde daarop.
Deze improvisatie van Henk creëerde een situatie waarin de inhoud
van de avond gedeeltelijk terug werd gegeven aan het publiek.
‘Een succesvolle tactiek’, volgens de ambtenaren die deelnamen aan de
reflectiesessie, ‘het gaf eigenaarschap van het proces terug aan bewoners’ (ambtenaar in reflectiesessie, mei 2015). Dit moment illustreert ook
hoe verschillende partijen een kritiek moment anders kunnen ervaren
(zie stap IV op pagina 11). De ambtenaren waren heel blij met het feit dat
een bewoner de vraag heeft beantwoord. In de ogen van Benjamin werd
de vraag helemaal niet beantwoord en hij vond dit dan ook één van de
meest kwalijke momenten van de avond:
‘Zij heeft een paar keer een vraag gesteld waar ze geen antwoord
op kreeg. En ik weet waarom ze dat antwoord niet kreeg. Omdat het
een antwoord zou zijn, laat ik het goed formuleren, waar men zichzelf mee in de nesten zou werken. Ik weet nog precies wat ze vroeg.
We hebben ooit met elkaar de [buurttuin] daar gerealiseerd, en er
zijn ook heel veel vergaderingen over geweest. En opeens was daar
dat speelveld en daar is de buurt helemaal niet over geïnformeerd
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dus Martha die daar woont en daar op kijkt (…) die hebben daar
toch wel wat last van. Maar dat vonden ze nog niet eens zo erg.
Wat zij erg vonden was dat het openbaar gebied daar, dat daar een
hek om heen zou komen voor de ballen enzovoort, honden mochten
er niet, kinderen konden er spelen, schommelen, ouders konden er
zitten. Dan staat daar opeens zo een veld en het is niet besproken
met de buurt. Er zijn drie mensen gevraagd met wie dat nu geregeld
was, nou daar werd geen antwoord op gegeven en dat is geregeld,
weet ik, met het hoofd van de school, en dat geeft wrijving in de
buurt.’ (Benjamin, bewoner Java-eiland, oktober 2015)
Een lid van bewonersinitiatief Javaarde was het niet eens met het plan
om in de tweede helft van de avond verder te werken aan de plannen
in aparte groepen. Zij produceerde een ‘counter-script’ en stelde de
organisatie van de avond ter discussie.
Uiteindelijk besloten de aanwezigen gezamenlijk de discussie centraal
te houden en niet in aparte groepen te gaan werken.

over dat hotel kon men even in een hoekje. Maar dat geeft toch een
beetje aan dat degene die dat voorbereid heeft dat te theoretisch
bedacht heeft, ik vond het een beetje een schoolmodel.’ (Benjamin,
bewoner Java-eiland, oktober 2015)

Nieuw voorgesteld plan
Nadat ervoor was gekozen om niet in groepen op te splitsen, is de
avond centraal verder gegaan. Tijdens het laatste deel van deze avond
werd verder ingegaan op de gepresenteerde plannen. Verschillende
aandachtspunten werden naar voren gebracht: veel van de aanwezigen
zagen graag de hondenuitlaatplek op een andere locatie dan aangegeven in de plannen zoals die werden gepresenteerd. Er kwam ook kritiek
op de nieuwe verkeerssituatie.
Toen de voorzitter vroeg om te stemmen wie er voor en tegen de twee
van tevoren ontworpen plannen waren, stond een vrouw op en bracht
een nieuw plan in de discussie. Een lid van bewonersinitiatief Javaarde
vertelt hoe dit ging:

Hier was achteraf niet iedereen tevreden mee:
‘De avondleider liet de discussie helaas lopen en hierdoor ging het
bijna mis. Hij kwam de gemaakte afspraken niet na. Daardoor is ook
het idee om alle onderwerpen apart te bespreken aan tafels niet
doorgegaan. Het nadeel van alleen een plenaire sessie is dat een
select aantal mondige bewoners het meest te horen is. Een opzet
met brainstormtafels en een plenaire samenvatting van de resul
taten en werkafspraken voor het vervolg werkt veel beter.’
(Bewoner in focusgroep Javaarde, juni 2015)
Ook bewoner Benjamin maakt duidelijk dat hij niets voelde voor het idee
van groepjes maar dat hoe het nu verliep ook niet wenselijk was:
‘Ik vond de vergadering inhoudelijk nou dat klopte dus niet, je moet
niet in groepjes gaan werken in zo een buurtvergadering, dat liep
ook helemaal op niets uit, men bleef centraal, men had vragen, er
werden goede antwoorden gegeven en als iemand nog iets wou
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‘Daarbij zijn er altijd een aantal ‘burgerprofessionals’ die meer van
deze onderwerpen afweten. Er was geen draagvlak voor het plan
van het stadsdeel. Toen de bewoners ook stemden voor het bewonersplan, kwam Jessica met een nieuw plan om de hondenuitlaatplaats te verhuizen naar de andere kant van het schooltje. En de
groenstrook te verlengen.’ (Bewoner in focus groep Javaarde,
juni 2015)
Benjamin die zich tot dan toe eigenlijk in allebei de plannen niet helemaal kon vinden, voelde erg veel voor de pragmatische aanpak van deze
medebewoonster:
‘Er is een vrouw geweest die heeft, toen al die plannen daar lagen
en je door de bomen het bos niet meer zag, gezegd van, ‘ja maar
als je nou dat veld daar neerzet en de punt doortrekt, maak die weg
langs het water’. Uitstekende oplossing vind ik.’ (Benjamin, bewoner
Java-eiland, oktober 2015)
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Deze derde oplossing was tevens een kritiek moment in de avond.
Door deze onverwachte oplossing moest de verwachting om tussen
twee plannen te kiezen worden aangepast. Henk, de voorzitter, gaf daar
ruimte voor. Uiteindelijk zorgde dit laatste kritieke moment ervoor dat
de volgende fase van het project een extra dimensie kreeg. De plannen
moesten worden aangepast in de voorbereiding van de e-stemming
(online stemming). Die voorbereiding werd nu dus een kritiek moment.

Inzicht VI: veranderende relatie bestuur en ambtenaar
De casus over de Kop van Java laat zien hoe cruciaal de rol van
bestuurders is in het proces van participatie. Bestuurders kunnen het proces maken of breken in hun manier van besturen.
We begrijpen allemaal dat het bestuur het mandaat heeft om
de uiteindelijke beslissing te nemen, zo werkt ons democratisch bestel. Maar in een participatieproces verschuift de relatie tussen bestuurders en ambtenaren. Ambtenaren starten
een proces waarin zij bewoners willen betrekken bij de besluitvorming. Hiervoor hebben zij ruimte nodig om tijdens dat proces beslissingen te nemen.
Zoals in het laatste kritieke moment tijdens de bewonersavond.
Bestuurder Thijs is weggegaan, er zijn alleen nog ambtenaren
en de voorzitter die de interactie met bewoners goed kunnen
laten verlopen. Er wordt een nieuw plan geopperd waar bewoners positief op reageren. Als ambtenaren of de voorzitter
hier geen ruimte hadden gehad om adequaat te reageren op
dit nieuwe plan, dan zou dat relatie tussen gemeente en bewoners hoogst waarschijnlijk hebben verstoord. Hier heeft de
voorzitter ruimte gekregen om de avond te leiden en beslissingen te nemen over het vervolgtraject.
Een participatieproces is dus gebaat bij bestuurders die de nieuwe verhoudingen tussen hen en ambtenaren in ogenschouw nemen en hun ambtenaren de ruimte geven om te improviseren op
momenten dat het nodig is.

Kritiek Moment 3: aanpassingen voor e-stemming
Na de bewonersavond begonnen de voorbereidingen voor de e-stemming die in de zomer van 2015 gepland was. Door het nieuw ingebrachte plan moesten er opnieuw schetsen worden gemaakt. De bewoonster
die het plan had ingebracht was in staat om deze tekeningen te maken.
Hierdoor kon het nieuwe plan, waar inmiddels de meerderheid van de
bewoners op de avond zelf hun voorkeur voor had uitgesproken, mee
genomen worden in de online stemming. Een lid van Javaarde gaf aan
dat het indienen van dit plan met hen in overeenstemming is gegaan:
‘Zij heeft gelijk de volgende dag een schets gemaakt en nadat deze
is uitgewerkt met de Javaarde is deze aangeleverd aan het stadsdeel. Javaarde heeft er op aangedrongen bij de verantwoordelijke
ambtenaar om de varianten op de site te zetten en de bewoners te
laten stemmen.’ (Bewoner in focus groep Javaarde, juni 2015)
Mark, die verantwoordelijk was voor het verloop van de e-stemming,
vertelt tijdens de reflectiesessie in juli 2015 dat het inderdaad zo is gelopen.
Hij legt uit wat het opperen van dit derde plan voor hen betekende:
‘(...) omdat zij die technische kennis had, kon dat ook echt zo snel.
Als ze het eerst naar een bureau hadden moeten brengen, had er
veel meer tijd tussen gezeten. We hebben ook nog gekeken of we
dat plan financieel konden halen en er moest nog wel wat geld bij.
Dat hebben ze nog wel op de valreep kunnen organiseren.’
(Mark, projectleider, reflectiesessie stadsdeel Oost juli 2015)
Mark benadrukt ook dat hij in de gaten had dat dit laatste een kritiek
moment was voor de relatie tussen bewoners en het stadsdeel. Hij was
zich er goed van bewust wat voor effect het zou kunnen hebben als dit
ontwerp geen deel uit zou maken van de e-stemming.
Hij vertelt dat ze zich wel hebben afgevraagd:
‘...als we dit nu niet doen wat gebeurt er dan? Dan zijn we weer terug
bij af. Er moest ook nog een bestuurlijk besluit worden voorbereid om
dat hondenuitlaatveld te verplaatsen. Er komt veel werk bij, maar als we
dit negeren dan verspelen we weer de goodwill die we hebben opgebouwd.’ (Mark, projectleider, reflectiesessie stadsdeel Oost juli 2015)
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Inzicht VII: rol van bestuurder
Naast de veranderingen van relatie tussen bestuurders en
ambtenaren, is de rol van de bestuurder belangrijk omdat
zij uiteindelijk het mandaat hebben een beslissing te nemen
over de door bewoners ingebrachte plannen.
Dit beslissingsmandaat wordt in de casus op drie momenten prominent: wanneer bestuurder Thijs transparant is over
de beslissing dat er sowieso een speelveld gaat komen op
de Kop van Java en dit besluit door de bewoonster tijdens
de bewonersavond wordt bevraagd. Wanneer het derde
plan onderdeel wordt gemaakt van de mogelijkheden in
de e-stemming. En wanneer de e-stemming uiteindelijk bestuurlijk moet worden overgenomen en goedgekeurd. In
deze casus kiest het bestuur om de resultaten uit de e-stemming en dus het advies van bewoners op te volgen.
Deze laatste twee beslissingen markeren kritieke momenten waarin de relatie tussen bewoners en het stadsdeel
verbetert: het participatietraject is een succes gebleken,
iedereen lijkt tevreden met de uitslag.
Stel je eens voor dat het bestuur een andere beslissing had
genomen – een scenario dat niemand vreemd is – dan zou
het participatietraject een wassen neus zijn geweest en
waren bewoners teleurgesteld geraakt. Het bestuur, dat
vaak ver af staat van het participatietraject en zijn eigen
belangen heeft, neemt dus een cruciale rol op een cruciaal
moment in het proces. Zoals we zien is de betrokken ambtenaar zich bewust van die spanning. Maar hierin is het bestuur moeilijk te sturen door de ambtenarij. Daarom is het
verstandig om bestuurders al vanaf het begin af aan een
actieve rol te geven in dit soort processen: maak bestuurders mede-eigenaar van het proces, zodat zij later ook het
proces kunnen vertegenwoordigen tijdens het moment van
beslissing.
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Kritiek Moment 4: de e-stemming
In de zomer van 2015 werd er gestemd. Buurtbewoners kregen de uitnodiging om online te stemmen of langs te komen op het stadsdeelkantoor. Zij konden tot 7 juni 2015 hun stem uitbrengen.
Bewoners kozen in grote meerderheid voor het plan dat nog in de
laatste week voor de stemming werd ontwikkeld door de bewoonster in
overleg met de Javaarde.
Op 23 juni 2015 ondertekende het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost
de plannen die voortkwamen uit de e-stemming. Een ambtenaar van
stadsdeel Oost geeft aan hoe dit is gegaan:
‘Dit was allemaal digitaal, de mensen die geen internet hadden
konden een afspraak maken om dat fysiek in te komen zien.
Het is heel druk bezocht en er zijn veel reacties op binnengekomen,
292 mensen hebben gereageerd, dus gestemd. Er was een duidelijke
voorkeur voor een ontwerp, 89% koos voor de derde variant die als
laatste is binnen gekomen. Maar er kwamen ook veel inhoudelijke
reacties. Die reacties daar moet je wat mee doen. Binnen een week
hebben we het plan aangepast met de ontvangen input. Met een
uitleg hoe het is gegaan, hoe het ontwerp nog is aangepast, is het
plan voorgelegd aan het bestuur, die hebben de verantwoording.
En daar hebben ze hun handtekening onder gezet en dat plan
hebben we weer gepresenteerd aan de buurt door middel van een
brief.’ (Mark, projectleider, reflectiesessie stadsdeel Oost juli 2015)
Het uiteindelijke ontwerp werd op 2 juli in een brief aan de bewoners
gepresenteerd. De opdracht voor de herinrichting is na 23 juni 2015
overgedragen aan de uitvoerende afdeling van het stadsdeel en die is
in september 2015 begonnen met het gereedmaken van het terrein.

Kritiek Moment 5: de uitvoering
Na het vastleggen van de definitieve schetsen in juni liet de uitvoering
van het plan dus niet lang op zich wachten. In september 2015 is de uitvoering gestart. De speeltuin, de voetbalkooi en het hondenuitlaatveld
werden verplaatst. Er werd een weg langs de kade gelegd. Het enige
wat hetzelfde bleef was de plek van de school en het gebied dat ingericht diende te worden door commissie Kloos. Ondertussen werd ook
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de grond voor het toekomstige hotel bouwklaar gemaakt. Dus veel
verandering in een korte tijd. Begin november was de herinrichting zo
goed als klaar. Op het hotel na, want dat was een langdurig project.

daar is dus niet goed over nagedacht.’ (Benjamin, bewoner Javaeiland, oktober 2015)
Wel geeft hij aan waarom hij vindt dat het een succes is:

De periode van uitvoering was vooral voor buurtbewoners kritiek.
Het is natuurlijk anders om je omgeving te zien veranderen voor je ogen,
dan het gewoon op een tekening te zien. Een bewoner die lid is van
Javaarde vertelt er het volgende over:
‘Over de uitvoering van dit plan is geen overleg meer geweest
met de bewoners waardoor zij plots geconfronteerd werden met
bijvoorbeeld een schelpenpaadje(!) op het hondenuitrenveld.
Sommige honden hebben daar nu last van, want de schelpen gaan
tussen de hondenpootjes zitten. En er zijn twee verdwaalde bankjes
in de nieuwe buurttuin.’ (Bewoner in focus groep Javaarde,
juni 2015)
Buurtbewoner Benjamin legt ook uit hoe belangrijk de details zijn.
Al is hij zeer tevreden met het geheel, de details lijken nog wat te
wensen over te laten:
‘Ik moet je zeggen, ik vind het prima. Ja er is een opmerking over,
dat zijn details, maar dan denk ik daar is toch niet helemaal goed
over nagedacht. Men heeft dat hondenveldje aangelegd, nou fantastisch, en nieuwe zoden, maar men heeft een schelpenpad aangelegd. Nou wat gebeurt er met honden die over schelpen lopen,
dat gaat tussen hun kussentjes zitten en die voetjes gaan open en
dat vind ik zo dom.
Verder, er stonden banken, naast die banken stonden altijd vuilnisbakken en nu heeft men in hun onmetelijke wijsheid bedacht,
‘nee die vuilnisbakken die zetten we nu bij dat hondenveldje
neer’. Dacht je nu echt dat de mensen die daar ´s avonds, vooral ´s
avonds, op die banken zitten hun spulletjes naar dat hondenveldje
gaan brengen en daar in de vuilnisbak gaan gooien. Het is iedere
ochtend, mag ik het even zeggen, een klerezooi daar bij die bank.
Daar moeten gewoon weer twee prullenbakken komen. Kijk, en

‘Nou een aantal factoren. Ik denk, daar zijn we dan weer, toch de
aanwezigheid en de manier van opstelling van de bestuurder is
belangrijk geweest. Ik denk dat tijdsdruk heel belangrijk is geweest,
men moest beslissingen nemen, men kon het niet afschuiven op
[een latere periode]. Daardoor is men toch wel ook gedwongen
geweest denk ik, om goed te luisteren naar de bewoners en met
een aantal mogelijkheden is het gewoon gebeurd. En het geld was
er waarschijnlijk want dat is ook vaak een punt dat ze zeggen, “ja er
is geen geld”.’ (Benjamin, bewoner Java-eiland, oktober 2015)

Vervolg verhaallijn
Nu de herinrichting een feit is, wordt de plek voor het eerst werkelijk
gebruikt. De realiteit van gebruik is een belangrijk onderdeel van het
participatieproces. Juist in deze fase kan het succes van het nieuwe plan
worden gevierd, maar tegelijkertijd kan het worden doorbroken.
Er wordt voor het eerst ervaren wat de nieuwe inrichting doet met oude
routines:
‘En toch nu als ik dat resultaat zie in zo een korte tijd, ambtelijk
gezien vind ik het resultaat 100 procent uitstekend. Behalve dan die
schelpenpaden en nog wat andere details, maar de opzet is goed.
Ik vind dat pad langs de haven ook heel goed, ja dat geeft iets meer
vrijheid, meer ruimte. Komt heel goed over. Ik vind ook erg goed
dat ze rondom het grasveld nu, waar die speelkooi is, dat ze daar
geen hekje hebben geplaatst [er hangen nu netten om de ballen
tegen te houden].’ (Benjamin, bewoner Java-eiland, oktober 2015)
Een van de ambtenaren realiseert zich ook hoe kritiek de momenten na
de uitvoering nog kunnen zijn:
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‘Belangrijke lessen [gaan over] het uitvoeren want ook al loopt de
uitvoering vrij onproblematisch, er zijn een aantal dingen waarin
je nog alert moet blijven en waar je dus perspectief op moet
hebben. Dat zijn: wat gaat er nu gebeuren met de manier waarop
die mensen dus die ruimte gaan gebruiken en wat kan je daaruit
leren, en hoe kan je die relatie tussen bewoners en uitvoerder goed
houden dus dat bewoners hem informeren en dat ambtenaren die
informatie overkrijgen.’ (Sarah, adviseur stadsdeel Oost, reflectiesessie stadsdeel Oost november 2015)

Inzicht VIII: onverwachte actoren en handelingen
We hebben gezien dat het participatieproces over de Kop
van Java succesvol is verlopen. Verschillende actoren en een
verscheidenheid aan bewoners hebben deelgenomen aan
het proces. Maar zoals wij al eerder beschreven onder het
kopje ‘actoranalyse’ (zie stap II) is er ook hier een onverwachte groep die op een onverwacht tijdstip onderdeel wordt
van het proces en wellicht het succes wat kan verstoren.
Nadat de casus was afgerond en de Kop van Java opnieuw was ingericht naar ontwerp van de e-stemming
bleken er toch twee groepen gebruikers te zijn die zich
stoorden aan de manier waarop de ruimte was ingericht: (1) honden die over het schelpenpad liepen, en
(2) gebruikers van de bankjes waar geen prullenbakken meer stonden. Deze groepen leken niet van plan
zich aan de regels van de nieuwe inrichting te houden.
Het schelpenpad zorgde ervoor dat hondeneigenaren een
andere route liepen dan die langs het officiële hondenuitlaatveldje. Dit kan in de toekomst voor problemen gaan
zorgen, het kan er zelfs voor zorgen dat bewoners weer
gaan klagen over de inrichting.
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Deze onverwachte wendingen laten het belang zien
van uitvoerende ambtenaren die dicht bij de realiteit op straat staan. Deze ambtenaar heeft snel kennis van de nieuwe groepen en mogelijke spanningen.
De toekomst zal leren of het nodig is dat deze ambtenaar een geschikte oplossing vindt voor dit onverwachte probleem. De casus geeft inzicht in de manier waarop
onverwachte groepen of onverwachte handelingen op
onverwachte tijden plaatsvinden en hoe belangrijk lokale ambtenaren zijn die dicht bij de realiteit van alledaagse
handelingen staan zodat deze nieuwe groepen zichtbaar
worden en nieuwe spanningen kunnen worden voorkomen.

In januari 2016 zijn enkele ouders gevraagd naar hun mening over de
nieuwe speeltuin. De meesten hiervan gaven aan gelukkig te zijn met de
herinrichting. Zo zijn de speelvoorzieningen naast de school beter dan
voorheen en ook het feit dat het voetbalveldje nu naast de speeltuin ligt,
maakt het makkelijker voor ouders met kinderen van verschillende leeftijden. Maar er zijn ook op- en aanmerkingen. Zo blijkt dat in de praktijk
kinderen ook naast de voetbalkooi gaan voetballen omdat één kooi niet
voldoende is. Het probleem is dat deze kinderen achter de bal aanrennen,
ook wanneer deze op de naastgelegen weg belandt. De ouders zouden
een hek tussen het grasveldje en de weg prettig vinden. Maar ook een
hek bij het water zou gewenst zijn, aangezien kinderen de voetballen die
toch in het water belanden er vaak proberen uit te vissen, en daarbij met
zijn allen over de kant te hangen. Tenslotte wordt aangegeven dat de
ouders graag een toevoeging zouden willen die de speelplek iets aangenamer maakt voor hen om er te zitten. Ze hebben er geen concrete
ideeën over, maar opperen wat stronken om op te zitten of een perkje.
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Inzicht IX: laagdrempelige inclusiviteit

Natuurlijk zijn de mogelijkheden voor een lokale ambtenaar
om direct op dingen in te springen, afhankelijk van de ruimte die hij of zij krijgt vanuit het bestuur (zie inzicht rol van
bestuurders I). Escalatie kan voorkomen worden door ‘laagdrempelige inclusiviteit’: laat een bewoner die nooit naar
de inspraak komt, meepraten over de beslissingen als je
hem of haar tegenkomt in de wijk. Observeer en leer van de
dingen die je ziet! Zoals in dit geval, de uitvoerder van de
plantsoendienst die er als eerste achter komt dat de honden geen gebruik maken van het schelpenpad. Als ambtenaar kun je die kennis meenemen naar het stadsdeel. Lokale kennis, zoals de manier waarop de honden doorgaans
worden uitgelaten, of hoe laat de kinderen op welk pleintje
spelen, of welke buurtbewoner zich niet vaak laat zien in de
publieke ruimte, kunnen worden gebruikt om het proces en
de uiteindelijke beslissing te verbeteren.

De belangrijke functie van ambtenaren die aanwezig zijn in
de wijk wordt goed duidelijk als er in de casus spanningen
ontstaan rondom de bewoners die hun hond uitlaten. In
controversiële besluitvormingsprocessen waar veel partijen verschillende belangen hebben, valt of staat het participatieproces met kennis van wat er leeft op straat. Roddels
kunnen direct een negatieve invloed hebben en bewoners
direct het gevoel geven ‘dat er toch niet naar hen geluisterd wordt’. Vaak zijn de lijnen naar het stadsdeel te lang
waardoor bewoners worden afgeschrikt. Een ambtenaar
die met beide benen in de klei staat is daarom cruciaal. In
Amsterdam is dit probleem opgelost door gebiedsmanagers aan te wijzen. Deze managers kennen de bewoners en
hebben korte lijnen met ondernemers en maatschappelijke
organisaties in het gebied. Doordat deze mensen regelmatig in de wijk te vinden zijn, doen zij direct de kennis van de
straat op en kunnen zij deze meenemen naar het stadsdeel.

Tijdlijn van kritieke momenten

Tijdlijn:

Kritiek moment:

mei 2015
2011

mei 2015
2012

mei 2015
2014

juni 2015
2014

september 2015
2015

Bewonersbrief

Bewonersavond

Aanpassingen
voor e-stemming

E-stemming

Uitvoering



















Actoren:

-B
 ewonersinitatief Javaarde
- Bewoners
- Stadsdeel

29

Speeltuinen, burgers en participatie: reflecties op kritieke momenten in Amsterdam Oost

Analyse
Ontwerp van het participatieproces
Toen het besluit voor de herinrichting van de Kop van Java was
genomen, is ook direct besloten de buurt bij de nieuwe inrichting te
betrekken. Er was dus ruimte om mee te denken en die ruimte was duidelijk afgebakend door een bestuurlijk besluit. Verschillende communicatiemiddelen werden ingezet om betrokkenen uit te nodigen voor
de bewonersavond. Vanaf het begin was ook het bestuur betrokken bij
het participatieproces. In samenspraak met ambtenaren hebben zij een
proces met daarin een voortraject voor de plannen, een bewonersavond,
en een e-stemming ontworpen. Door bestuurders direct te betrekken
en niet alleen eigenaar te maken van de uitkomst of het besluit, maar
ook van het participatieproces, volgden de stappen gemakkelijk op
elkaar en heeft het bestuur de e-stem van bewoners over kunnen nemen
in hun besluit. Hiermee zijn mogelijke teleurstellingen voorkomen en
kan worden teruggekeken op een proces waar bewoners en gemeente
samen hebben gewerkt aan de herinrichting van een belangrijke plek.

Vier inzichten
Ieder proces kent kritieke momenten waar we van kunnen leren. De brief
was kritiek omdat het de toon zette voor de avond en, zoals we hebben
gezien bij de Speelboot-casus, kan een brief bewoners uitsluiten omdat
zij simpelweg niet zijn uitgenodigd of omdat zij andere communicatiemiddelen gebruiken. In de casus van de Kop van Java is het stadsdeel
veel eerder gaan nadenken over een inclusieve strategie. Het meest
belangrijke maar ook risicovolle kritieke moment in het proces was de
bewonersavond. We hebben gelezen over de dramaturgie van de avond
(inzicht III pag. 20) die werd omgegooid doordat de gespreksleider wist
te improviseren (inzicht IV pag. 22). Door emoties en oude herinneringen
te erkennen (inzicht V pag. 23) en door de planning van de avond te laten
aansluiten bij de behoefte op dat moment, ontstond er ruimte voor een
gesprek waarin een nieuw plan werd aangedragen. Er werd direct besloten dit nieuwe en derde plan onderdeel te maken van de e-stemming.
De casus laat zien hoe belangrijk het is dat ambtenaren en uitvoerders
van een bewonersavond de ruimte hebben om binnen hun mandaat te
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kunnen beslissen dat een dergelijk nieuw plan onderdeel mag worden
van een participatieproces (inzicht VI pag. 25). De voorbereiding voor
de e-stemming werden door dit derde plan kritiek, er moest worden
geïnvesteerd om dat nieuwe plan tot zijn recht te laten komen. Toen de
e-stemming uiteindelijk werd uitgevoerd en het advies van bewoners
werd overgenomen, zagen we hoe cruciaal de rol van bestuurders is in
het participatieproces (inzicht VII pag. 26).

Onverwachte actoren en handelingen
Toch biedt de casus een open eind. We hebben gezien hoe er tijdens de
uitvoering (kritiek moment 5) onverwachte actoren bij komen die andere
handelingen uitvoeren dan verwacht. De honden lopen niet over het
schelpenpad waardoor andere plekken worden gebruikt als honden
uitlaatveldje. Kinderen spelen toch op plekken waar het minder veilig is.
Dit soort alledaagse handelingen zijn moeilijk te voorkomen of ensceneren – de stad en de mens laten zich nu eenmaal moeilijk maken. Voor
komen is misschien ook niet zo belangrijk; wat veel belangrijker is, zijn de
ambtenaren die op straatniveau werken en vanuit die plek deze dagelijkse acties en mogelijke spanningen kunnen observeren. Deze ambtenaren werken in een functie van ‘laagdrempelige inclusiviteit’ (inzicht IX)
waarin zij alledaagse observaties, verhalen, en handelingen kunnen zien
als een bron van kennis, die zij kunnen meenemen naar het stadsdeel om
het daar onderdeel te maken van een passende oplossing.
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Conclusie
De kritieke-momenten reflectiemethode
Conflicten escaleren vaak omdat beleidsmakers en burgers verschillende
betekenissen geven aan kritieke momenten. Wat voor een ambtenaar
een onbelangrijk gesprekje is op straat, kan voor een bewoner een
reden zijn om zich te organiseren tegen beleid. Een zo neutraal mogelijke bewonersbrief kan anders worden opgevat . Tijdens een bewonersavond kunnen bewoners bij voorbaat boos zijn, terwijl ambtenaren juist
de intentie hebben om naar hen te luisteren. Of een lokaal protest kan
over het hoofd worden gezien en tot nog meer frustratie leiden. Wat
is hier aan de hand? De kritieke-momenten reflectiemethode is erop
gericht om kritisch naar het eigen en andermans handelen te kijken en
te begrijpen wat deze momenten betekenen voor verschillende actoren.
Door kritieke momenten te herkennen als ze plaatsvinden en de betekenis van die momenten vanuit het perspectief van verschillende partijen
te analyseren, kunnen beleidsmakers en politici hun handelingsrepertoire vergroten en anders leren reageren op situaties. Als je de betekenis
van een kritiek moment herkent terwijl het plaatsvindt, zie je noodzaak
om met aandacht met zo’n moment om te gaan.
De kritieke-momenten reflectiemethode is dus een manier om, 1) te
begrijpen wie de actoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden in een participatieproces, 2) herinneringen die partijen meenemen
een plek en rol te geven in een participatieproces, 3) te begrijpen hoe
escalatie in een proces tot stand komt, en 4) het handelsrepertoire te
verbeteren in het proces. De reflectie die in de methode wordt toegepast op de praktijk geeft beleidmakers, bewoners, en politici de mogelijkheid hun eigen handelen te begrijpen in relatie tot anderen én in
relatie tot belangrijke momenten in het proces.
We hebben een stappenplan aangedragen waarin het proces van reflectie kan plaatsvinden. Door de stappen te volgen ontstaat, ten eerste,

inzicht in de verschillende verhaallijnen (stap I) van actoren (stap 2) die
belangrijk zijn in het proces, ook oude herinneringen krijgen een plek en
een rol. Ten tweede, inzicht wordt geboden in het proces van escalatie,
dat kan zowel negatieve als positieve uitkomsten hebben, door kritieke momenten (stap III) te definiëren in iedere verhaallijn. Stap IV is het
lastigst, omdat hier moet worden getracht om die kritieke momenten
vanuit het perspectief van iedere afzonderlijke verhaallijn te begrijpen.
Misschien zijn er zelfs kritieke momenten over het hoofd gezien die voor
anderen heel belangrijk zijn. Als die momenten geen erkenning krijgen,
kan dit leiden tot nieuwe escalatie in de toekomst. Bijvoorbeeld in de
casus over de Speelboot, wanneer bewoners van de Javakade in kritiek
moment 3 geen uitnodiging krijgen. Wanneer zij in kritiek moment 4
toch op de bewonersmiddag komen en geen blijk krijgen van het feit dat
zij niet zijn uitgenodigd, escaleert de bewonersmiddag en verslechtert
de relatie tussen het stadsdeel en de bewoners. Door de betekenis van
kritieke momenten te begrijpen, kan dus meer adequaat worden ingespeeld op behoeften van erkenning en ontstaat er overzicht over het
proces. De tijdlijn (stap V pag. 17) geeft dit overzicht en geeft ook direct
weer wat wel kritiek is voor sommigen en niet voor anderen. Het is een
handig middel om direct te zien waar escalatie plaatsvindt. Vervolgens
is de analyse gemakkelijk te maken als je je afvraagt ‘Wat is er gebeurd?
Wat deed je zelf? En wat betekende die actie voor jou? Hoe reageerde
de ander? En wat kun je leren van die reactie? Wat zegt die reactie over
de betekenis van jouw handeling vanuit het perspectief van de ander?´
Door naar kritieke momenten te kijken vanuit deze vragen, zijn alle
interacties tussen beleidsmakers, wijkmanagers, politici, bewoners, en
andere actoren een plek om te leren. In die interacties wordt democratie
uitgevoerd en krijgt burgerparticipatie betekenis. Het is dan ook in die
interacties dat conflicten kunnen worden aangepakt als een kans (Verloo
2015) om democratie in de stad te versterken en de veranderende rol
van de overheid in praktijk te brengen.
Concrete handelingstips: Van relaties, naar belangen, naar
‘interafhankelijkheid’.
Als de conclusie is dat interacties zo cruciaal zijn in het democratische
proces, dan is het nodig om inzichten te verschaffen in een mogelijk
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 andelsrepertoire dat die interacties versterkt. Zoals beschreven in
h
inzicht III, is het nadenken over de dramaturgie van interacties een
manier om georkestreerde momenten zoals bewonersavonden voor te
bereiden. Maar ook in minder georganiseerde momenten is de interactie tussen bewoner en beleidsmaker van groot belang voor het vervolg
van het proces. Daarom hebben wij een aantal praktische handelingen
op een rij gezet die professionals kunnen helpen hun handelingen te
versterken in moeilijke momenten.
Met deze handelsmogelijkheden hopen wij dat interacties momenten
kunnen zijn waarin een ontwikkeling wordt gemaakt van focus op de
relatie, naar focus op belangen, naar een situatie van ‘interafhankelijkheid’:
Van relatie naar legitimiteit
In een interactie ontstaan direct verhoudingen. In een interactie is iedere
partij ten eerste op zoek naar het begrijpen van de relatie met de ander.
Of een interactie nu plaatsvindt tussen bewoners onderling, of bewoners en ambtenaren, bewoners en politici, of professionals en politici,
machtsverhoudingen worden direct onderdeel van de interactie. Legitimiteit van iedere partij is de basis van ieder samenwerkingsproces. Vaak
kunnen machtsverhoudingen niet worden veranderd, en dat is ook helemaal niet het doel. Machtsverhoudingen zijn reëel en nodig. Maar wat
ook nodig is in een samenwerkingsverband, is legitimiteit. Iedere partij
die deelneemt in een samenwerkingsverband hoeft niet gelijk te zijn in
macht, maar wel in hun legitieme rol als onderdeel van het proces. In een
burgerparticipatieproces is de overheid net zo goed een speler, actor of
partij, als bewoners dat zijn (Laws 2013; Verloo 2015). Machtsverhoudingen kunnen verschillen, maar legitimiteit zou gelijk moeten zijn.
De ervaring een legitieme partij te zijn en zo te worden behandeld, kan
vaak pas ontstaan nadat oude emoties en herinneringen zijn erkend.
Bewoners kunnen de herinnering en daarmee de verwachting hebben
niet serieus te worden genomen. Ambtenaren kunnen de herinnering en
daarmee de verwachting hebben dat mensen toch nooit tevreden zijn.
Pas nadat die oude herinneringen en emoties (zie inzicht V pag. 22)
zijn erkend, kun je de ander uitnodigen naar de toekomst te kijken.
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Er ontstaat dan legitimiteit voor ieders geschiedenis, perspectief, en rol
in het huidige proces.
In een interactie kun je legitimiteit tot stand brengen door de exacte
woorden van de ander te herhalen. ‘Ik begrijp dat u …(vul in met exacte
woorden)’ of ‘ik hoor u zeggen dat ….. (vul in met exacte woorden)’.
Herhalen wat de ander zegt geeft rust en ruimte. Dus in plaats van ‘ik
begrijp het’, wordt er erkenning gegeven aan de ervaring of herinnering
van de ander. Ook al wil je misschien verder naar het onderwerp wat nu
op tafel ligt, deze stap zal dat proces versnellen. Achter ‘ik begrijp het’
wordt doorgaans direct door de ander een ‘maar’ bedacht. Er is geen
moment van erkenning. Door woorden te herhalen creëer je rust en weet
de ander zich gehoord. Door woorden te herhalen en op die manier
erkenning te geven, kun je de relatie tussen jou en de ander van een
zoektocht naar verhouding, ontwikkelen naar een situatie van legitimiteit
– iedereen is gekend in zijn rol in het proces.

Van posities naar belangen
Wanneer die legitimiteit bestaat is het nodig om naar de toekomst
te kijken. Wat willen we doen? Hoe gaan we het aanpakken? Om de
gewenste toekomst te begrijpen is het verleden van belang. Van onderhandelingstheorieën (Raiffa 1982; Pruitt 1981; Neale & Bazerman 1991)
hebben we geleerd dat iedere probleemdefinitie verschillende oplossingsmogelijkheden biedt. Het verhaal van partijen leidt tot een specifieke probleemdefinitie wat weer leidt tot specifieke oplossingsmogelijk
heden. Daarom is het van belang ieders verhaal te kennen, zoals we
actief doen in de kritieke-momenten reflectiemethode.
In een onderhandelingstraining leer je om op zoek te gaan naar belangen, bijvoorbeeld ‘ik wil graag een buurt waar de publieke ruimte voor
iedereen aantrekkelijk is’, in plaats van posities, zoals ‘ik ben tegen de
speeltuin’ (Fisher & Ury [1981] 2011). Door achter posities te kijken naar
de belangen die deze posities teweegbrengen, kan er op zoek worden
gegaan naar overlappende belangen. Waar belangen elkaar overlappen
kan worden gezocht naar een oplossing die voor iedereen goed is. Om
een participatieproces samen te ontwikkelen, moet er dus naast legitimiteit kennis worden opgehaald van de belangen achter de posities.
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Ook in een kleine interactie kunnen stappen worden gemaakt in de
ontwikkeling van dat proces. Nadat je legitimiteit hebt erkend kun je de
regie over het gesprek terugnemen. Stel vragen die de ander uitnodigen om te praten over wat hij of zij belangrijk vindt, in plaats van wat de
standpunten zijn. ‘Wat voor een soort buurt ziet u?’ en daarna ‘wat voor
soort buurt zou u willen zien?’ ‘U zegt dat u geen speeltuin wilt, kunt
u uitleggen wat u liever zou willen en waarom?’ Door vragen zo te formuleren dat de ander wordt uitgenodigd om na te denken over wat de
belangen zijn achter wat die persoon wél wil, wordt het gesprek minder
emotioneel. Als je vraagt ‘waarom wilt u geen speeltuin?’ is dit juist een
uitnodiging om nogmaals geëmotioneerd over posities te praten. Vaak
kom je dan in een vicieuze cirkel waarin de ene positie tegenover de
andere positie komt te staan. Aan de ene kant, ‘ik wil gewoon die herrie
van die speeltuin niet!’ versus, ‘maar kinderen moeten toch kunnen
spelen?!’. Neem regie over het deel van het gesprek waarin je op zoek
gaat naar de belangen achter de posities. Het hoeft niet dan en daar te
worden opgelost, neem die kennis mee naar het stadsdeel, en nodig de
persoon uit om verder te praten in de toekomst. Nu kun je het proces
voortzetten door eerst te hebben gewerkt ‘aan de relatie’, daarna te
hebben gekeken waar en hoe er kan worden ‘onderhandeld’, en uiteindelijk tot een ‘samenwerkingsverband’ te komen.

Van belangen naar ‘interafhankelijkheid’
Het creëren van legitimiteit en het bewegen van posities naar belangen
helpt allemaal om interacties af te sluiten vanuit een relatie van ‘inter
afhankelijkheid’. Interafhankelijkheid is een belangrijk basisprincipe voor
participatieprocessen en eigenlijk voor alle processen waarin we samenwerken met anderen. Het gaat uit van het principe dat iedereen afhankelijk is van de ander om tot een oplossing te komen (Laws 2013;
Kelman 1996). Natuurlijk zijn er machtsverhoudingen tussen politici en
bewoners, politici hebben beslissingsmandaat (zie inzicht VII), maar politici zijn op hun beurt ook weer afhankelijk van stemgedrag van bewoners
of worden benadeeld als bewoners besluiten een grote protestactie
tegen de lokale politiek te beginnen.

Niet alleen op hoger politiek niveau bestaat interafhankelijkheid.
Ook in een klein en lokaal proces is iedereen afhankelijk van de ander.
Door actief te werken aan het bewustzijn van deze interafhankelijkheid
zal legitimiteit van iedere partij worden erkend en kan iedere partij zijn
rol innemen in het ontwikkelen van het proces en het zoeken naar gelijke
belangen en mogelijke oplossingen. Juist in kleine interacties is bewustwording van interafhankelijkheid nodig. Wanneer je bewoners vanuit dit
principe benadert en het bewustzijn hiervan vergroot, zullen partijen
minder proberen hun positie te verdedigen. Ze worden uitgenodigd
om in interafhankelijkheid een proces te ontwikkelen.
Om bewustwording van interafhankelijkheid te vergroten kun je zoeken
naar woorden die de ‘interafhankelijkheid’ tussen beiden onderstreept.
Een professional heeft bijvoorbeeld bewoners nodig voor het organiseren van een lokale herdenking. Een buurtbewoonster heeft de gemeente nodig voor ondersteuning, maar er is geen geld. Wees duidelijk dat
er geen geld is, maar eindig die boodschap met het onderstrepen van
de interafhankelijkheid, jullie hebben beiden hetzelfde probleem want
je wilt wel een herdenking plaats laten vinden. Stel nadat je de moeilijke
boodschap hebt verteld een vraag zoals ‘we hebben geen geld en we
weten dat we het alleen niet voor elkaar krijgen, u wilt graag een mooie
herdenking, kunnen we samen naar opties zoeken om te zorgen dat
er een mooie herdenking komt?’ Op die manier nodig je de bewoner
uit om een legitieme en interafhankelijke rol te nemen in het proces en
samen het proces te gaan ontwerpen.
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