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3 RAPPORTAGES EN EEN CONCLUSIE OVER DUINDORP

VOORWOORD

In de jaren negentig vestigde De Haagse Hogeschool zich in het Laakkwartier. Met deze locatiekeuze
gaf de school uitdrukking aan de verbinding van onze instelling met de stad en dit stadsdeel. De
Haagse is nadrukkelijk een netwerkhogeschool. We zijn nauw betrokken bij het sterker, beter en
veerkrachtiger maken van de stad en de wijken. We leiden professionals op van wie velen, nu of later,
werkzaam zullen zijn in deze regio. Met praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we samen met onze
partners kennis die ten dienste staat van versterking van de stad. Hierin werken we onder meer met
stadslabs.
In een aantal Haagse wijken (Laak, Mariahoeve en Duindorp) werken studenten, docenten,
onderzoekers en lectoren met innovatieve vormen van onderwijs en onderzoek aan een betere
omgang met lokale kwesties. Recentelijk zijn er ook stadslabs opgestart in Delft en Zoetermeer. De
onderwerpen in deze labs kunnen variëren van armoede tot eenzaamheid, van media-wijsheid tot
polarisatie en van etnisch ondernemerschap tot gebiedsontwikkeling. De overeenkomst is dat we
overal met onderwijs en praktijkgericht onderzoek bijdragen aan een slimme en inclusieve aanpak
van grootstedelijke opgaven.
In dit rapport treft u de resultaten aan van ons stadslab in de Haagse wijk Duindorp. In dit stadslab
staat het samen leren en proberen met burgers, professionals en ambtenaren in de wijk centraal
(publiek leren). De betrokken onderzoekers hebben publieke dialogen georganiseerd en actieonderzoek uitgevoerd rondom drie prangende lokale kwesties: wonen, veiligheid en (ver)gunnen.
Voor het vinden van een betere omgang met deze omstreden vraagstukken is er gelijktijdig gewerkt
aan het organiseren van kennis, lokale betrokkenheid en bestuurlijk draagvlak. De onderzoekers,
docenten en studenten hebben hiervoor een sterk lokaal en stedelijke netwerk opgezet met
bewoners, gemeenteambtenaren en medewerkers van verschillende maatschappelijke instellingen.
Deze rapportage beschrijft de gekozen aanpak, de uitkomsten en de doorwerking ervan in het beleid,
het onderwijs en in de wijk.
Het stadslab Duindorp geeft een goed beeld van de wijze waarop wij als netwerkhogeschool met
zowel onderwijs als onderzoek willen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad Den Haag,
de regio en de wijken. Ik wens u veel leesplezier.

Leonard Geluk
Voorzitter College van Bestuur
De Haagse Hogeschool
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DEELSTUDIE 1: PUBLIEKE DIALOOG WONEN

Inleiding
In onze visie is publiek leren een cruciale activiteit die overheid, markt, burgers en
maatschappelijke organisaties in staat stelt op nieuwe manieren vorm te geven aan
maatschappelijke waarden en diensten. Als deze partijen zich op andere manieren tot
elkaar gaan verhouden, ontstaat er een andere distributie van vaardigheden, kennis en
waarde(n). Als burgers bijvoorbeeld zelf hun straat in de gaten gaan houden, moeten
ze wel eerst leren hoe ze dat kunnen doen. Als een agent ze daarin begeleidt, moet hij
op zijn beurt leren hoe hij een deel van zijn vaardigheden, kennis en waarden aan die
burgers overdraagt (en hoe hij kan leren van de burger).
Als we ‘publiek leren’ ontleden, dan heeft ‘publiek’ betrekking op de opgaven
en mogelijkheden die ons allen aangaan maar waarvoor geen individu de
verantwoordelijkheid kan (of wil) dragen. Het zijn kwesties van algemeen belang waar
we als samenleving zichtbaar en openbaar mee om willen gaan. In veel gevallen gaat
het om vraagstukken met betekenis voor langere termijn. ‘Leren’ gaat in de context van
publiek leren over ontdekken van eigen en andermans voorkeuren, experimenteren met
mogelijkheden om zowel in handelen als spreken tot een betere omgang te komen met
elkaar en de leefomgeving.
Publiek leren is een proces waarvan we ons vaak niet bewust zijn, dat afhankelijk is van
onze individuele houding en de context en kwaliteiten van de lerende gemeenschap,
en dat teweeggebracht en beïnvloed kan worden door interventies en (technische)
middelen.

1.1

Publiek leren en het handelen bij lastige vraagstukken

Naarmate er meer mensen in steden wonen, zien we daar ook meer omstreden,
complexe problemen. Dit zijn met name situaties waarin ‘er geen consensus is over
de aard en oorzaak van het probleem, de normen en waarden die in het geding
zijn, noch over welke kennis relevant is voor de oplossing’ (Metze & Turnhout 2014:
3). Bij dergelijke problemen staan partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar en staan
ze niet open voor elkaars argumenten, denk aan klimaatverandering, migratie,
het vaccinatiebeleid bij de kinderopvang of de energietransitie in stadswijken. Bij
onenigheid rondom dergelijke kwesties tussen burgers onderling of tussen burger en
overheid bieden wetenschappelijke feiten en professionele standaarden steeds minder
vaak uitkomst (Van Buuren & Edelenbos 2004). Rapporten, richtlijnen of protocollen
die niet aansluiten bij de eigen opvattingen worden weggezet als nepnieuws of ‘ook
maar een mening’ – in plaats van het te bezien als een onafhankelijke inbreng voor het
ontstijgen van onderlinge strijd (verg. Couthino 2010).
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Dit type maatschappelijke problemen in steden is zo complex met zo veel betrokkenen
dat zij niet door één partij kunnen worden aangepakt dan wel opgelost. Precies voor de
omgang met dit soort kwesties, vraagstukken die zijn omgeven met onduidelijkheid,
waarbij (nog) niet zeker is welke partij welke rol moet spelen en waar bovendien
onenigheid bestaat vanwege afwijkende opvattingen of belangen, kiezen steden voor
een lerende vorm van aanpak en coördinatie. Een benadering waarbij de partijen tijdens
het proces, samen steeds meer leren over de kenmerken van die opgave, over de na te
streven uitkomsten van eenieder en over de rol die elke partij daarbij kan en wil spelen.
Leren, proberen en coördineren (kortom experimenteren) gaan dan hand in hand.
(Evans, Karvonen & Raven 2016).
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd tussen maart en september 2019, richten we ons
op drie aspecten van publiek leren in dergelijke complexe situaties, namelijk wijsheid
(het vormgeven aan wijsheid in het omgaan met (publieke) waarde(n) bij burgers en
professionals), relaties (het conceptualiseren en ontwerpen van nieuwe sociale relaties)
en inzicht in de leerprocessen (ontdekken van en experimenten met het handelen en
spreken). Daarbij hebben we onderscheid gemaakt tussen drie deelgebieden:
● Kennisontwikkeling: inzicht in de wijze waarop wijsheid, relaties en leerprocessen
gedistribueerd worden bij lastige vraagstukken, zoals bij woningtoewijzing,
beeldvorming en samenleven waarbij verschillende partijen betrokken zijn met
verschillende belangen.
● Systeemontwikkeling: verbeteren van de condities en het verlagen van de
drempels als het gaat om distributie van wijsheid, versterken van relaties, vergroten
van netwerken en delen van leerprocessen.
● Persoonsontwikkeling: versterken van het handelingsrepertoire van professionals
en bewoners als het gaat om participatie en co-creatie.
Onderstaand kader brengt in beeld dat de perceptie van het vraagstuk de beoogde
oplossing inkleurt. Deze inkleuring bepaalt vervolgens het handelen. Publiek leren gaat
dieper in op de wijze waarop de inkleuring tot stand komt. Met publiek leren komt naar
voren dat een effectieve aanpak een veelvoud aan kleinere oplossingen vergt met een
veelvoud aan betrokken partijen. Ten slotte speelt bij publiek leren het gegeven dat
handelen deels onbewust plaatsvindt een rol.
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Handelen bij weerbarstige problemen (Ramsodit, 2014)
Hoe is handelen bij vraagstukken die minder eenvoudig zijn in de wetenschap
geconceptualiseerd? De meest gangbare invalshoeken zijn de ‘wicked’ probleembenadering
(Rittel en Weber, 1973), de adaptieve probleembenadering (Heifetz, 1994) en het Cynefinmodel (Kurtz & Snowden, 2003). Bij de ‘wicked’ probleembenadering gaat het om bestuurlijk
complexe problemen. In deze benadering wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘getemde’
problemen en ‘venijnige’ problemen. Voor ‘getemde’ problemen bestaat er een duidelijke
probleemdefiniëring en aanpak. Het betreft bekende problemen waarbij voor de aanpak
uit eerdere ervaringen kan worden geput. Dit is niet het geval bij een ‘venijnig’ probleem.
In deze categorie problemen, bijvoorbeeld bij de aanpak van drugs of de aanpak van
verkeersonveiligheid in de wijk, is er geen heldere definiëring mogelijk. Hierdoor is het niet
mogelijk een sluitende aanpak van het probleem te formuleren of te bepalen wanneer het
probleem is opgelost. Het probleem is bovendien niet los te zien van andere ‘venijnige’
problemen: elk probleem is een symptoom van een ander probleem. Pogingen om dergelijke
problemen op te lossen, hebben dus altijd effect op andere ‘venijnige’ problemen. Ook
verandert dit type probleem in de loop der tijd van aard. Daarnaast kan de bestaansreden
van het probleem op meerdere manieren worden uitgelegd en dat heeft weer gevolgen voor
de oplossing. Kortom, dit type problemen is ongedefinieerd, onbepaald en verstrengeld met
andere problemen. Handelen in dergelijke situaties kenmerkt zich door uit te proberen wat
werkt. De perceptie van het probleem en de daarvoor beoogde oplossing bepaalt dan de
handelingsrichting.
De tweede benadering, de adaptieve probleembenadering, gaat in op de rol van leiders
– bestuurders en managers – bij het hanteerbaar maken van problemen. Heifetz (1994)
onderscheidt twee variabelen: de aanwezigheid van kennis en de overeenstemming over
de kernwaarden. Dit resulteert in twee hoofdvormen met variaties. Ten eerste technische
problemen waarbij de situatie gestructureerd is. Ten tweede adaptieve problemen waarbij
de situatie ongestructureerd is en ten slotte twee variaties op deze hoofdvormen: half
gestructureerde situaties. Een probleem is technisch van aard als het helder is en de
benodigde kennis en vaardigheden voor een oplossing redelijk bekend zijn. Ook is er bij dit
type problemen overeenstemming over de kernwaarden. Dit levert een gestructureerde
situatie op. De oplossing van een dergelijk probleem is routinematig. Adaptieve problemen
zijn echter ingewikkeld. Dit valt te verklaren vanuit het feit dat kennis tekortschiet en er geen
overeenstemming is over de kernwaarden. De situatie blijft dan ongestructureerd, omdat
niet duidelijk is wat het probleem is en evenmin welke effecten een interventie zal hebben.
Adaptieve problemen doen zich voor in situaties waarbij waarden en normen een rol spelen.
Voor dergelijke problemen is een routinematige oplossing niet toereikend en kan deze het
probleem zelfs versterken. Het standaard handelen volstaat in dergelijke situaties niet meer:
een andere aanpak en een andere houding zijn nodig. De aanpak van het probleem vergt
een groot aantal actoren. Bovendien is er vaak niet één oplossing, maar een veelvoud aan
kleinere oplossingen.
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De derde benadering is het Cynefin-model (Kurtz & Snowden, 2003). De term ‘Cynefin’ is
Welsh en benadrukt dat alle menselijke interacties sterk zijn beïnvloed door persoonlijke en
collectieve ervaringen (Kurtz & Snowden, 2003: 467). In eerste instantie betrof dit model het
handelen van managers. Later hebben Kurtz en Snowden de toepassing van het Cynefinmodel verbreed naar alle actoren in een organisatie. Dit model gaat eveneens in op het
handelen bij situaties waarbij routinematig handelen niet toereikend is. Volgens Kurtz en
Snowden zijn orde, rationele keuze en intentie de drie basisprincipes bij besluitvorming in
organisaties. Deze zijn niet universeel toepasbaar, omdat ze alleen in bepaalde contexten
voldoen. Wanneer de veronderstelling dat orde vanzelfsprekend is wordt losgelaten,
komen situaties in beeld die gekenmerkt worden door chaos en complexiteit. De tweede
veronderstelling die Kurtz en Snowden terzijde schuiven is ‘rationele keuze’: de gedachte
dat individueel en collectief gedrag kan worden gestuurd omdat mensen rationeel tot
besluiten komen. Het loslaten van deze veronderstelling heeft als gevolg dat het model niet
uitgaat van een objectieve realiteit, maar de perceptie van de actor bepalend geacht wordt
voor het handelen. De derde veronderstelling die Kurtz en Snowden verwerpen is ‘intentie’:
bewust handelen. Het loslaten van dit principe is de erkenning dat handelen ook niet-bewust
plaatsvindt.

1.2

Stadslabs

Complexe, ongestructureerde of adaptieve problemen, zoals discriminatie of
klimaatverandering, werden recentelijk standaard benaderd op het niveau van
Rijkoverheidsdiensten en universiteiten. De laatste jaren is een verandering gaande:
de omgang met ingewikkelde kwesties wordt juist dichtbij de uitvoeringspraktijk
opgezet en uitgewerkt, samen met directbetrokkenen en gebruikmakend van
hun verhalen, ervaringen en interesses. In steden zien we steeds meer lokale
samenwerkingsverbanden waarin professionals met bewoners, onderzoekers en
ondernemers experimenteren met innovatie werkwijzen rondom lokale kwesties. Een
veelgebruikte werkvorm hierbij zijn Stadslabs.
Stadslabs dienen om coalities te smeden met burgers, studenten, ambtenaren en
andere professionals en belanghebbenden om gelijkwaardig samen de aanpak van
weerbarstige opgaven te verbeteren. Dit type experimenteerruimte in een wijk of stad
met verschillende van partijen levert veelal interessante relaties op tussen onderwijs,
uitvoeringspraktijk, beleid en onderzoek.
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Stadslabs
Stadslabs zijn een vorm van ‘living labs’; ze zijn ‘een gezamenlijke aanpak, waarin
verschillende partijen experimenteren, co-creëren en testen in een levensechte omgeving,
afgebakend door geografische en institutionele grenzen” (Maas et al. 2017). Of bondiger:
‘sites in cities devised to design, test and learn from social and technical innovation in real
world settings’ (Voytenko et al. 2016). Ze bieden ‘de mogelijkheid om gedeelde publieke
waarden te ontwikkelen door mensen gezamenlijk ervaringen te laten opdoen met mogelijke,
alternatieve toekomsten’ (Evans, Karvonen & Raven 2016). Stadslabs hebben bovendien
‘een aantal aanvullende kenmerken, zoals een territoriale focus, gericht op sociale innovatie,
aandacht voor formeel leren, een iteratieve benadering en betrokkenheid van publieke
actoren (burgers) en organisatie van beslismacht’ (Steen & Van Bueren 2017). Om in
dergelijke labs tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen, wordt ‘enerzijds gewerkt aan het
beter begrijpen, beoordelen en beïnvloeden van een probleemsituatie en anderzijds aan
het beter begrijpen, beoordelen en beïnvloeden van het netwerk van partijen eromheen.
Verandering bewerkstelligen is vaak een kwestie van experimenteren met interventies om
vast te kunnen stellen hoe aanpassingen in de probleemsituatie van invloed zijn op het
netwerk en andersom. Experimenteren met passende methoden voor beleidsontwikkeling,
kennisontwikkeling en het vormgeven van participatie gaan hand in hand. Het is daarmee
een vorm van actieonderzoek’ (Snyder 2009). ‘Een Stadslab is een gezamenlijke aanpak van
grootstedelijke vraagstukken, waarin verschillende partijen experimenteren, co-creëren
en testen in een levensechte omgeving, afgebakend door geografische en institutionele
grenzen’ (ibid: 8). Belangrijk hierbij is ‘een gelijkwaardige relatie tussen alle betrokken partijen
en het doel om samen op een open en realistische manier te werken aan de creatie van
duurzame maatschappelijke meerwaarde’ (Bergvall-Kåreborn, Eriksson & Ståhlbröst 2015).
(Bron: ‘Raak Publiek, aanvraag Stadslabs, Kansen en dillemma’s voor professionals’ (2019),
De Haagse Hogeschool. Opvraagbaar via r.m.duiveman@hhs.nl

De meerwaarde van een Stadslab schuilt erin dat het voorwaarden creëert en
methoden aanreikt om gestructureerd te experimenten met de omgang met
vraagstukken die zich niet doelgericht laten benaderen met protocollen of andere
traditionele instrumenten. Daarmee sluit een Stadslab goed aan als werkomgeving om
publiek leren te verkennen. Het gaat daarbij om het verkennen van de verschuivende
verhoudingen tussen overheid en maatschappelijk middenveld.

13

14

DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

Deze verkenning biedt mogelijkheden om gezamenlijk te ontdekken hoe een bijdrage
aan publieke waarden kan worden geleverd. Stadslab Duidelijk Duindorp heeft publiek
leren als onderzoeksdomein. Om te experimenteren met publiek leren is er in dit
Stadslab gewerkt op een inclusieve, innovatieve en transformatieve wijze. Vanuit een
methodisch verantwoorde aanpak is in Stadslab Duidelijk Duindorp (samen)gewerkt
aan het praktisch vormgeven van een betere omgang met weerbarstige kwesties
(controversen) in Duindorp.
Inclusief: We hebben een democratische aanpak. Bewoners, ondernemers,
ambtenaren, professionals en onderzoekers hebben een gelijkwaardige (maar
niet gelijksoortige) rol. Zo zijn de Publieke Dialogen open voor deelname van
belanghebbenden en geïnteresseerde bewoners (inclusief) en wordt per
stakeholdergroep een representatieve afvaardiging betrokken.

DEELSTUDIE 1: PUBLIEKE DIALOOG WONEN

Innovatief: We zijn gericht op het vormgeven van een radicaal andere aanpak
van weerbarstige kwesties. Dit doen we vanuit de verwachting dat de gevestigde
opvattingen over wat er aan de hand is en waar het heen moet met een kwestie niet op
voorhand vaststaat, maar onderwerp is van onderzoek en verandering. De wijze van
onderzoek of het onderzoek kent vernieuwende elementen.
Transformatief: Bij de aanpak van een kwestie wordt ingezet op het realiseren van een
praktische en structurele verandering: we richten ons niet alleen op het vormgeven en
aanreiken van kennis of ideeën, maar ook op de toepassing ervan in de ambtelijke en
stedelijke praktijk. Onderzoek doen is niet alleen halen, maar ook brengen. Co-creatie
met belanghebbenden staat voorop. Kunnen we samen tot nieuwe kennis, nieuwe
relaties en herformuleringen van het vraagstuk (reframing) komen?

Tijdelijke locatie Stadslab Duidelijk Duindorp aan de Zeezwaluwstraat (2018)
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp

1.3

Beeld van Duindorp

Duindorp is een wijk die tussen 1915 en 1930 volgens een nagenoeg rechthoekig
grondplan is gebouwd op een bijzondere locatie. De wijk ligt in het groen van de Bosjes
van Poot, het Westduinpark met Stille Strand, de zee, de Scheveningse haven en het
Afvoer of Verversingskanaal.
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Het strand van Duindorp. Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
Rond de eeuwwisseling heeft een ingrijpende herstructurering in de wijk plaats
gevonden. Er zijn 1100 woningen gesloopt en daarvoor in de plaats zijn 750 nieuw
bouwwoningen gebouwd. Het betreft een mix van sociale huurwoningen en
koopwoningen. Het unieke is dat deze woningen zijn aangesloten op een warmtenet
zodat de nieuwbouwwoningen CO2-neutraal zijn. De wijk telt ruim 5.900 inwoners. Van
hen is 24 procent tussen 0 en 19 jaar, 62 procent tussen de 19 en 65 jaar en 14 procent
is 65-plusser. Van de bewoners is 83 procent van autochtoon en 17 procent allochtoon
(wijkscan Scheveningen, 2019). De oorspronkelijke Duindorpers hebben een sterk
onafhankelijkheidsgevoel, zijn erg betrokken bij elkaar en voelen zich verbonden met de
Westduinen, Stille strand, de zee en de haven met zijn visserij.
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De inwoners

Duindorp

Bevolking

S che ve ninge n

532.839

Inwoners totaal

2018

5.961

56.604

Kind (0 tot 19)

2018

24%

21%

23%

Volwas s ene (19 tot 65)

2018

62%

60%

63%

Ouderen (65 tot 75)

2018

9%

11%

Ouderen (75 tot 85)

2018

4%

5%

4%

Ouderen (85+)

2018

1%

2%

2%

695

9.980

Migratie
ins troom

Wie wonen
er in
Duindorp?

Den Haag Nederland

2017

8%

88.458

Ves tiging binnen Den Haag

2017

76%

53%

52%

Ves tiging uit binnenland

2017

14%

24%

24%

Ves tiging uit buitenland

2017

10%

23%

2017

683

9.208

uits troom

22%
83.028

Uits troom per 1000 inwoners

2017

116

165

150

Vertrek binnen Den Haag

2017

72%

58%

55%

Vertrek buiten s tad binnen Nederland

2017

19%

24%

27%

Vertrek naar buitenland

2017

9%

18%

16%

Wes ters e alloc htoon

2018

10%

23%

18%

Culturele achtergrond
Waarvan Oos t-Europees

2018

3%

3%

6%

Niet wes ters e allochtoon

2018

7%

11%

36%

Autoc htoon

2018

83%

66%

46%

Bron: wijkscan Scheveningen jb Lorenz, in opdracht van gemeente Den Haag (2019).

Nieuwbouw in Duindorp. Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
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1.4

Afbakening van het onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek waren zorgen van de gemeente Den Haag over het
imago van Duindorp. Een zorg die door bewoners werd onderschreven. Echter, over de
oorzaken van het imagoprobleem bleken zeer uiteenlopende meningen te bestaan – zo
bleek uit verkennende gesprekken met bewoners, ambtenaren en professionals.
Vanuit Stadslab Duidelijk Duindorp zijn er diverse verkenningen doorlopen in 2017. Dit
heeft geleid tot een afbakening van het onderzoek naar publiek leren. Het onderzoek
naar publiek leren heeft gaandeweg de vorm gekregen van Publieke Dialogen.
In samenspraak met sleutelpersonen in de wijk zijn lokale kwesties (controversen)
vastgesteld. Die kwesties zijn uitgediept en tot onderwerp gemaakt van een zorgvuldig
ontworpen Publieke Dialoog. De onderzoekers van Stadslab Duidelijk Duindorp hebben
samen met bewoners, de gemeente Den Haag en andere partners invulling gegeven
aan deze dialogen. Deze Publieke Dialogen hebben geresulteerd in vervolgacties die
bijdragen aan een betere omgang met de lokale kwesties. Dit traject van samenspraak,
verdieping, publieke dialoog en vervolgacties rondom lokale kwesties is in kaart
gebracht en gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in publiek leren.
Eind januari 2018 is in Duindorp een eerste Publieke Dialoog gehouden in de vorm van
een World Café. Centraal stonden de drie thema’s die uit het voortraject in 2017 naar
voren kwamen vanuit de behoeften van de Duindorpers en andere stakeholders. Het
gaat om de thema’s:
● wonen
● imago
● samenleven
De thema’s ‘imago’ en ‘samenleven’ zijn gecombineerd met het vraagstuk rondom
veiligheidsbeleving. Bij veiligheidsbeleving speelt zowel het samenleven in Duindorp
als de beeldvorming over Duindorp een rol. De toespitsing van de thema’s ‘imago’
en ‘samenleving’ naar ‘veiligheidsbeleving’ is mede ontstaan door gemeentelijke
ontwikkelingen tijdens het onderzoekstraject. Zo is in juli 2018 in de gemeenteraad
van Den Haag een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar de ‘veiligheidsen woonbeleving van de bewoners in Duindorp, of er sprake is en zo ja de mate
van discriminatie, onheuse bejegening en/of intimidatie’. Het Haags college van
Burgemeester en Wethouders heeft ervoor gekozen om inzichten uit de Publieke
Dialogen vanuit het Stadslab Duindorp te benutten om beter begrip te krijgen van de
gevraagde veiligheid- en woonbeleving in de wijk.

DEELSTUDIE 1: PUBLIEKE DIALOOG WONEN

1.5
●

Partners
Lectoraten: Filosofie en Beroepspraktijk (assistent-lector Elke Müller), Global
Citizenship (lector Laurence Guérin), Grootstedelijke Ontwikkeling (lector Vincent
Smit), IT en Samenleving (voormalig lector Dick Rijken), Civic Technology (lector
Jos van Leeuwen).

Meewerkende onderzoekers en docenten: Rob Ruts (docent en voormalig kwartier
maker stadslabs), Jos van Helvoort, Bas Hilckman, Fenneke Mink, Tineke Swart en
Rik Zwalua.
Andere onderzoekers van de Haagse Hogeschool. Peerreview-besprekingen van
bevindingen in breder verband met onderzoekers vanuit de lectoraten die zijn
verbonden aan het Kenniscentrum Stad (i.o.) en daarbuiten (Leesclub Stad).
● Opleidingen, onderwijsmodules en betrokken studenten: Social Work, ICTopleidingen Business IT en Management, Informatie en Media Studies, de module
publieke dialogen, via Social Work een werkbezoek van studenten Social Work
uit Antwerpen, Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit waren in totaal circa 150 studenten.
De studenten namen deel in het kader van onder andere de minor Onderwijs,
projectonderwijs en een afstudeeronderzoek.
● Partners: studenten, docenten en andere medewerkers binnen De Haagse
Hogeschool, bewoners, ondernemers, zelforganisaties, het Wijkberaad,
welzijnsorganisaties, de gemeente Scheveningen, de gemeente Den Haag (de
wijkmanager, de community builder en beleidsmakers), de politie, de brandweer,
woningcorporatie Vestia, stichting Bemiddeling & Mediation, ondernemers en
overige.
Voorbeeld van samenwerking. Een gezamenlijke lunchlezing van Stadslab Duidelijk
Duindorp, de dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie van De Haagse Hogeschool
en de gemeente Den Haag over de opgedane inzichten in Bristol vanuit de CityDeal
Kennismaken voor de stad (april 2019). Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp

1.6

Overzicht opbrengsten Stadslab Duindorp

Vanuit het Stadslab Duindorp is het hoger onderwijs niet alleen als consument, maar
ook als coproducent van kennis betrokken. Dit past in de drievoudige opgave van ons
onderwijs (Vereniging Hogescholen, 2015; Onderwijsvisie HHS, 2017): vakinhoudelijke
kennis verwerven onder begeleiding van een docent (kwalificeren), taakgericht
interacteren met medestudenten, professionals en doelgroep (socialiseren) en
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persoonlijke en professionele positionering in complexe situaties (subjectiveren) (Biesta
2016). (Zie overzicht I ‘Bijdrage aan onderwijs vanuit stadslab Duindorp’.)
Verbinding onderwijs: onderwijsonderdelen en studenten
In de periode 2017-2019 hebben meer dan honderd studenten van verschillende
opleidingen deelgenomen aan of kennisgenomen van Duindorp. Studenten zijn
meegenomen naar de wijk, hebben in verschillende situaties kennisgemaakt met
lokale stakeholders en de wijze waarop zij samenwerken (of concurreren) rondom de
aanpak van lokale vragen en kansen. De studenten hebben niet alleen ‘gehaald’, maar
ook ‘gebracht’. De georganiseerde gespreksituaties dragen bij aan reflectie en dialoog
binnen de wijk. Bovendien heeft een aantal voorstellen van de studenten bijgedragen
aan het doordenken en aanpakken van kwesties (zie overzicht I).

Factchecking door studenten HBO-ICT van De Haagse Hogeschool in Duindorp in 2018.
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
Lezingen, presentaties en workshops
De docent-onderzoekers van beide labs hebben presentaties, lezingen en workshops
gegeven over de onderzoeken die vanuit Stadslab Duindorp hebben plaatsgevonden.
Denk aan lunchlezingen en een CityGame-masterclass. Deelname aan het Stadslab
vanuit het onderwijs van HBO-ICT heeft geleid tot een publicatie en presentatie op
een internationaal congres. Daar heeft een van de betrokken docenten ervaringen
uitgewisseld met vakgenoten.
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Ook is sinds begin 2018 Leesclub Stad actief waarin diverse onderzoekers van De
Haagse Hogeschool die zich bezighouden met grootstedelijk beleid, Stadslabs en de
onderzoekslijn Publiek Leren van Platform Connected Learning, elkaars conceptteksten
bespreken en leren van elkaars onderzoek. Het doel van deze activiteiten is het delen
van onze kennis met een verschillend publiek: huidige en toekomstige professionals
(studenten), vakgenoten (onder andere hogeschooldocenten en -onderzoekers),
beleidsmakers, bestuurders en natuurlijk geïnteresseerde inwoners van de stad.
Schema II geeft een overzicht (Zie blz. 25).

Masterclass CityGame in samenwerking met Fields of View uit Bangelore, India.
Foto: Bharath Palavalli, Fields of View.

21

22

DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

Experimenten en interventies
De opgave van een Stadslab is niet alleen om problemen of kansen beter te begrijpen,
maar ook om een concrete, praktijkgerichte bijdrage te leveren aan een betere aanpak
ervan. Dit wordt indirect gedaan via de bijdragen aan het onderwijs, lezingen en
workshops (zie hierboven). Maar er wordt ook direct geïntervenieerd in de kwesties
waarbij het lab is betrokken. In Duindorp zijn tientallen bewoners, professionals en
ambtenaren in verschillende, zorgvuldig ontworpen sessies bijeengebracht, onder
andere in de vorm van Publieke Dialogen. Op basis van bevindingen uit onderzoek
zijn nieuwe relaties gelegd, andere inzichten gedeeld en nieuwe handelingsopties
overgedragen. Dit is gedaan door betrokken (docent-)onderzoekers en door studenten
van verschillende opleidingen in nauwe samenwerking met lokale partijen in de stad.
Voor een overzicht van onderwerpen en methoden zie schema III ‘Overzicht van
experimenten en interventies Duindorp’.
Opbrengsten in relatie tot het onderwijs en leerervaringen en follow-up/doorwerking
Het Stadslab Duindorp vervulde voor het projectonderwijs voor HBO-ICT de rol
van opdrachtgever. Naar aanleiding van deze samenwerking is de opzet van het
projectonderwijs voor onderzoekvaardigheden herzien om tot meer kennisuitwisseling
te komen.
Het projectonderwijs voor onderzoekvaardigheden bestaat uit verschillende
betrokkenen: coördinatoren, docenten en verschillende opdrachtgevers uit andere
disciplines. De rollen werden eerst globaal als volgt ingevuld: de opdrachtgever gaf
feedback aan de verschillende groepjes studenten. De docent gaf ook feedback aan
de verschillende groepjes studenten, maar dan op een ander moment. De coördinator
plande alle activiteiten in en stemde af met docenten en opdrachtgevers. De groepjes
studenten kwamen elkaar niet tegen, behalve bij het krijgen van klassikale instructie bij
het werken aan het onderzoeksproject. Er was dus weinig onderlinge kennisdeling. Ook
de opdrachtgever en de docent kwamen elkaar tijdens het onderzoeksproject niet
tegen. Mede naar aanleiding van de ervaringen met het opdrachtgeverschap vanuit
Stadslab Duindorp is bezien hoe de opleiding dit proces handiger kan inrichten.
Daarbij ontstond het inzicht dat het beter werkt om vaste feedbackmomenten in te
plannen waar de opdrachtgever en de docent tegelijk aanwezig zijn. Zodoende was er
uitwisseling van zowel praktische als vakinhoudelijke kennis vanuit de verschillende
rollen en kennisniveaus van opdrachtgever, docent en student.
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Reflectie van een van de docenten HBO-ICT
“De samenwerking met Duidelijk Duindorp vroeg van mij als docent om een ander rol aan
te nemen, namelijk de rol van accountmanager voor het organiseren van het onderwijs, in
tegenstelling tot het uitvoeren alleen. Het schakelen met de onderzoekers als opdrachtgever
en gebruikmaken van hun netwerk c.q. achterban heb ik als leerzaam ervaren.
Tijdens verschillende bijeenkomsten met Duidelijk Duindorp, waar bewoners bij betrokken
waren, heb ik mij opgesteld als professional en ambassadeur van De Haagse Hogeschool.
Dit vroeg van mij om te kunnen opereren op verschillende niveaus en rollen. Ook binnen
de schoolmuren heb ik dat ervaren door in deze rol voor bestuurders, collega-docenten uit
andere vakgebieden en management een volwaardige gesprekspartner te zijn. Vanuit deze
diverse rol kon ik het onderwijs goed afstemmen op de leervragen van de studenten. Het
lesgeven en begeleiden van studenten uit een andere differentiatie vroeg van mij als docent
wat anders dan het begeleiden van studenten uit mijn eigen vakgebied. Ik heb andere
vaardigheden geleerd hoe ik hen kan begeleiden en heb over hun vakgebied geleerd.”

Multiple research for complementary insights

Onderdeel uit de bijdrage van De Haagse Hogeschool tijdens de ‘European Conference
on Information Literacy’, Finland (september 2018).
1 korte titel presentatie - aan te passen via voettekst
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Schema 1: Bijdrage aan onderwijs vanuit Duindorp periode 2017-2019

In de periode 2017-2019 hebben meer dan honderd studenten van verschillende
opleidingen en minoren deelgenomen of kennisgenomen van Duindorp (D).
Hieronder het overzicht:

Aantal
studenten

Betrokken opleiding/
minor

Onderwerp

Wat

Eindresultaat

5

Minor Neighbourhood
Governance i.s.m. stadsdeel
Scheveningen

Wijkverkenning
studenten en
videoverslag

Verkenning van de kwesties die
leven in de wijk

Videoverslag over Duindorp
en de omgang met lokale
kwesties

10

Studenten Social Work –
minor Empowerment i.s.m.
Wijkberaad

Versterking van
sociale cohesie en
burgerparticipatie

Enquête onder wijkbewoners

Dataset sociale cohesie,
rapport en presentatie en
lijst bewoners die meer
willen doen voor de wijk.

4

Fact Checking Factory

Nepnieuws

Praktijkonderzoek

Rapportage en presentatie

1

Afstudeeropdracht

Samenleven in
Duindorp vanuit de
behoeften van ouders
en kinderen

Bachelor-proef

Onderzoek loopt nog
en opdrachtgeverschap
is overgedragen aan de
gemeente

20

HBO-ICT, onderdeel P8
Open data en zorg,
Business IT en Management trendanalyse ICT,
perceptie nepnieuws,
criminaliteit

Onderzoek en ontwikkelen

Rapportage en presentatie

15

HBO-ICT, onderdeel IMS
Informatie en Mediastudies

Nepnieuws, sociale
media, mediawijsheid
en reputatie

Onderzoek en ontwikkelen

Rapportage en presentatie

15

Internationale minor hbo

Elements of Play en
Game design

Onderzoeksontwerp

Ontwerp

7

CMD-module ‘Public
Dialogues on Social Media’
(Fac. IT&D – Van Leeuwen
en Müller) – periode 2

Publiek leren

Hoorcolleges en werkgroepen

Ontwikkeling van conceptapps om de Publieke
Dialoog te verbeteren (op
buurtniveau)

40

Studenten minor Real
Estate – i.s.m. stadsdeel
Scheveningen & DSO

Onderzoek voor
projectontwikkeling
oud-schoolgebouw
Zeezwaluwstraat

Acht groepen van studenten
hebben op basis van onderzoek
een ontwerp gemaakt voor
passend en exploitabel plan
voor schoolgebouw

Acht voorstellen voor
ontwikkeling gebouw
aansluitend op thema ‘Hou
Duindorp Duindorps’

30

Studenten Ruimtelijke
Ontwikkeling i.s.m. de
wijkmanager en bewoners

Verkenning van
mogelijkheden voor
herinrichting van de
Tesselsestraat om de
verkeersveiligheid
en de leefbaarheid te
vergroten

Er zijn door studenten
twintig tot dertig schetsen
gemaakt voor mogelijke
oplossingsrichtingen als het
gaat om herinrichting

De mogelijkheden zijn
verkend en de wijkmanager
heeft deze teruggekoppeld
binnen de gemeente
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Schema 2: Presentaties, lezingen, workshops en congressen door betrokken onderzoekers
Wanneer

Wat

Waar

Wie

18 september
2017

Workshop ‘Cartography of Controversies
learning to work with a scientific method
to engage with divided a public’ tijdens
Metropolis congress i.s.m. MediaLab
Sciences Po, Design Acadamy Eindhoven en
gemeente Den Haag

Duindorp, Tesselseplein

Rob Ruts, Robert Duiveman,
Elke Müller en Donatello Ricci
(Medialab Sciences Po, Parijs)

4 oktober 2018

Presentatie Stadslabs tijdens City Deals
symposium

De Ketel, Ketelstraat 23,
Den Haag

Robert Duiveman

1 november 2018

THNK FST workshop ‘Emoties in het
Publieke Debat’

De Haagse Hogeschool

Elke Müller
Jos van Leeuwen

1 november 2018

THNK FST ‘Hoe kunnen we social media
beter vormgeven?’

De Haagse Hogeschool

Elke Müller
Jos van Leeuwen

14 november 2018

Presentatie ‘Introduction to Stadslabs and
Living Labs’ – docentendag KABK

KABK

Robert Duiveman

19 november 2018

Onderzoekslunch ‘Spelmethodieken als tool
voor onderwijs en onderzoek’

Innovation Playground

Artie Ramsodit en Fields of View
uit Bangelore, India

22 november 2018

Masterclass Game Design voor onderwijs en
onderzoek

Speakers corner

Artie Ramsodit en Fields of View
uit Bangelore, India

10 december 2018

Congres (inclusief workshops): actieonderzoek en maatschappelijke impact

De Haagse Hogeschool

Vincent Smit
Jaswina Bihari-Elahi
Robert Duiveman
Maarten Haverkamp
Halima Bouras

14 april 2019

Onderzoekslunch over de inzichten naar
aanleiding van het werkbezoek aan Bristol
betreffende Stadslabs en kennis voor de
stad

De Haagse Hogeschool

Madelon Awater beleidsadviseur
gemeente Amsterdam, Caroline
Draper dienst Onderwijs, Kennis
en Communicatie HHS, Artie
Ramsodit

29 mei 2019

Mid Term Review Platform Connected
Learning

De Haagse Hogeschool

Elke Müller, Artie Ramsodit,
Robert Duiveman, Joost
Meppelink (wijkmanager),
Marielle Zomerschoe (community
builder), Bob Schut (voorzitter
Wijkberaad)

9 september
2019

Onderzoekslunch ‘Wonen in Duindorp’,
lessen uit een Stadslab

Innovation Playground
Haagse Hogeschool

Robert Duiveman, Vincent Smit

28 oktober
2019

Dag van de Stad: bezoek aan de wijk door
dertig deelnemers en een rondetafelgesprek
op het World Forum ‘De Wereld Draait Door’

Duindorp en World
Forum

Elke Müller, Robert Duiveman,
Annet van Otterloo
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Schema 3: Overzicht van experimenten en interventies Duindorp (D)
Thema

Interventie/experiment

Wie

Wanneer

Waar

Door

Stadslab Duindorp

Samenwerking onderzoekers De
Haagse Hogeschool en ambtenaren
Stadsdeel ten behoeve van
experimentele omgang lokale
kwesties Duindorp

Hoofd
onderzoekers,
vertegen
woordiging
stadsdeel en
bewoners

Tweewekelijks
januari
2018-december
2019

Trefpunt
Duindorp /
Mallemok
Scheveningen

Hoofdonderzoekers
HHS

Agendering lokale
kwesties

World Cafe-methode

Ongeveer vijftig
bewoners,
professionals en
ambtenaren

23 januari
2018

Trefpunt
Duindorp

Duiveman,
Müller, Rijken
& Ruts

Polarisatie en
maatschappelijke
spanning

Ambtelijke sessie

Ongeveer
vijfentwintig
ambtenaren

28 maart
2018

Stadhuis

Robert
Duiveman

Factchecking

Workshop ‘Nepnieuws’

Bewoners en
professionals

28 maart en 4
april
2018

Trefpunt

Studenten,
Artie
Ramsodit,
Fenneke
Mink, Jos van
Helvoort

Consortium vorming
Stadslabs

Vraagarticulatie Stadslabs

Ambtenaren en
onderzoekers

18 april
2018

De Haagse
Hogeschool

Jaswina
Bihari-Elahi
& Robert
Duiveman

Imago Duindorp

Filmpremière ‘Duidelijk Duindorp’

Bewoners en
ambtenaren

01 mei
2018

Pnielkerk
Duindorp

Allen

Media Wijsheid en
open data

Inzicht in mogelijke vormen van
gebruik van data en andere IT-tools
voor behoeften in de wijk

Studenten,
bewoners,
onderzoekers,
ambtenaren en
professionals

13 juni
2018

Pnielkerk

Artie
Ramsodit,
Fenneke
Mink, en
studenten

Publieke Dialoog
‘Wonen’

Gesprek over onduidelijkheid en
onvrede gericht op het vinden van een
congruente benadering

Bewoners,
professionals en
onderzoekers

18 November
2018

Ons Centrum
(Duindorp)

Robert
Duiveman

CityGame Duindorp

Toekomstverkenning vanuit behoeften Studenten,
van bewoners over vier thema’s:
bewoners en
1)Wat is nodig voor meer en innovatief professionals
groen in de buurt?
2)Hoe kunnen kinderen samen
opgroeien in Duindorp?
3)Wat is de toekomst van de plek
S.V.Duindorp?
4)Wat is nodig voor goede jeugdzorg?

22 november
2018

Innovation
playground
De Haagse
Hogeschool

Artie
Ramsodit en
Fields of View
uit Bangelore,
India
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Probleemverkenning
veiligheidsbeleving
met bewoners

In beeld brengen van de
veiligheidsbeleving vanuit het binnenen het buitenperspectief, zowel het
perspectief van Duindorpers als het
perspectief buiten Duindorp

Bewoners

7 februari 2019
ochtend

Trefpunt

Artie
Ramsodit,
Elke Müller,
Marianne van
der Toorn

Probleemverkenning
veiligheidsbeleving
met professionals

In beeld brengen van de
veiligheidsbeleving vanuit het binnenen het buitenperspectief, zowel het
perspectief van Duindorpers als het
perspectief buiten Duindorp

Ambtenaren en
professionals

7 februari 2019
avond

Trefpunt

Artie
Ramsodit en
Elke Müller
Marianne van
der Toorn

Gezamenlijke
probleemverkenning
bewoners en
professionals

In beeld brengen van de
veiligheidsbeleving vanuit het binnenen het buitenperspectief, zowel het
perspectief van Duindorpers als het
perspectief buiten Duindorp

Bewoners,
ambtenaren en
professionals

26 februari

Trefpunt

Marianne van
der Toorn

Publieke Dialoog
veiligheidsbeleving

Citygame aan de hand van zes
thema’s:
Drugs in Duindorp
Elkaar aanspreken
Verkeersveiligheid op de Nieboerweg
en bij de scholen
Veiligheid in de eigen straat
Angst en onbegrip
Controle en Toezicht

Bewoners,
ambtenaren en
professionals,
stichting
Bemiddeling
en Mediaton,
medewerkers en
onderzoekers
van De Haagse
Hogeschool

11 maart 2019

Mallemok

Artie
Ramsodit en
Elke Müller
Marianne van
der Toorn

Publieke Dialoog
‘De wereld volgens
John’

Bezoek aan de voorstelling op 23 mei
2019 in de Koninklijke Schouwburg
door bewoners en professionals met
introductie vooraf en nagesprek en
daarna een Publieke Dialoog op 3
juni 2019.

Op 23 mei
bewoners,
ambtenaren,
professionals,
acteurs en
onderzoekers

23 mei en 3 juni
2019

Strandten
Zuid in
Duindorp

Elke Müller

Op 3 juni
bewoners, acteurs
en onderzoekers
Publieke Dialoog
‘Gunnen en
vergunnen I’

Verkenning van gezamenlijk gedeelde
stappen en afspraken om de aanvraag
en de vergunningsverstrekking van de
braderie soepeler te laten verlopen

Ambtenaren,
professionals en
bewoners

17 juni 2019

Trefpunt

Elke Müller

‘Hou Duindorp
Duindorps’

Designsessie: vertaling Duindorpse
waarden naar ontwerp voor oudschoolgebouw

Bewoners,
ambtenaren
professionals,
docenten

5 september
2019

Zeezwaluw
straat,
Duindorp

Robert
Duiveman

Publieke Dialoog
‘Gunnen en
vergunnen II’

Feestvieren in Duindorp
(alcoholgebruik, veiligheid en
handhaving); centraal thema:
‘gedogen’

Ambtenaren,
professionals en
bewoners

16 september
2019

Trefpunt

Elke Müller
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Filmpremière Duidelijk Duindorp (mei 2018) Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp

Lunchlezing Fields of View bij De Haagse Hogeschool georganiseerd door
Platform Connected Learning. Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
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Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp

Bezoek aan de theatervoorstelling ‘De wereld volgens John’, 23 mei 2019
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
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DEELSTUDIE 1: PUBLIEKE DIALOOG WONEN

Deelstudie 1
Publieke Dialoog Wonen
Robert Duiveman

1.1

Het vraagstuk en de theoretische inbedding

1.1.1

Inleiding

Deze deelstudie gaat over het vinden van een betere omgang met de kwestie van
woonruimteverdeling in Duindorp. Vanuit een stadslab is met actie-onderzoek
ingegaan op de vraag hoe je tegen de achtergrond van maatschappelijke spanningen
kunt komen tot een benadering die waardevol is voor alle betrokken partijen. Om
deze vraag te beantwoorden zijn gesprekken gevoerd met bewoners, professionals
van maatschappelijke instellingen en met ondernemers in de wijk. De heersende
opvattingen over (samen)wonen zijn hiermee verkend. Op basis van deze verkenning
is met betrokkenen een ontwerp gemaakt voor een Publieke Dialoog. De inzichten die
gedurende dit traject zijn opgedaan, geven aanknopingspunten voor het ontstijgen
van maatschappelijke tegenstellingen. Dat werd mogelijk door het zorgvuldig (re-)
organiseren van de onderlinge dialoog. Er is voor Duindorp een benadering ontworpen
die zowel voor gevestigden als voor nieuwkomers, voor betrokken professionals als
voor ambtenaren, een meer productieve omgang met de kwestie woonruimte mogelijk
maakt.
Deze rapportage is een met theorie en veldwerk onderbouwd betoog die zich richt op
het overdragen van opgedane inzichten. De maatschappelijke spanningen in en rondom
de wijk staan uitgelicht in paragraaf 1.1 aan de hand van een gemeenteraadsdebat.1
Vervolgens wordt in deze paragraaf aangegeven op welke wijze de Publieke Dialoog
over woonruimte van betekenis is voor de wijk en de stad. Door in samenspraak met
de betrokkenen de kwesties die spelen in de wijk te herformuleren, kan een breed
gedragen invalshoek ontstaan voor een productievere omgang met die kwesties – door
instanties en bewoners. Hoe die invalshoek tot stand is gebracht staat beschreven
in paragraaf 1.2. Dit onderdeel geeft inzicht in tegenstellingen die (kunnen) ontstaan
wanneer verschillende partijen vasthouden aan hun eigen opvattingen voor het
begrijpen en behandelen van een (publiek) vraagstuk. Het verloop van de Publieke
Dialoog in de wijk staat beschreven in paragraaf 1.3. In paragraaf 1.4 wordt stilgestaan
bij de opbrengsten daarvan en in paragraaf 1.5 staan de geleerde lessen beschreven.
1

Haagse gemeenteraad 12 juli 2018.
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1.1.2

Een schets van de tegenstellingen

Duindorp is een kleine wijk met een grote bekendheid. De beeldvorming over deze wijk
komt goed naar voren uit een debat in de gemeenteraad op 30 mei 2018. Op initiatief
van de PvdA wordt een debat gevoerd over incidenten rondom een bruiloftstoet van
Marokkaanse Nederlanders. Er zou zijn gevochten, geduwd en getrokken tussen
feestgangers en bewoners. De bruiloftstoet zou zijn bekogeld met een pot mayonaise.
Er zou een woning zijn binnengegaan. Er zou te hard zijn gereden. Er zou sprake zijn van
intimidatie, mishandeling en discriminatie.
Tijdens het voeren van dit debat zijn de feiten nog niet duidelijk en zijn er nog geen
verdachten aangehouden. Het debat werpt echter wel licht op de beeldvorming over
de wijk. Zo beschrijft de PvdA op basis van bezoeken aan Duindorp dat er sprake zou
zijn geweest van wegpesten, geweld en racisme en er zelfs sprake zou zijn geweest
van wetteloosheid. “De goede bewoners moeten lijden onder de kwaden”, aldus de
fractieleider. De wijk wordt besproken alsof er een opeenhoping van problemen zou zijn
met een overheid die het af zou laten weten. De interrupties van de PVV stellen hier een
ander beeld tegenover: er is wel aandacht voor de slachtoffers van discriminatie, maar
is er ook aandacht voor het mogelijke geweld van de bezoekers van de bruiloftstoet?
De PVV-woordvoerder, zo wordt duidelijk in de loop van het debat, verwijt de PvdA
selectieve verontwaardiging.
Bovenstaande beschrijving van het debat geeft inzicht in de tegengestelde
beeldvorming over de wijk. Enerzijds een beeld van Duindorp waar sprake is van
problemen en geweld die samenhangen met uitsluiting; anderzijds het beeld dat de
Duindorper buitenspel wordt gezet vanwege vermeende discriminatie.
De beeldvorming waardoor ‘de Duindorper’ gestigmatiseerd wordt door de aandacht
voor discriminatie in de wijk, is opnieuw aan de orde gesteld in de gemeenteraad op 12
juli 2018. Op initiatief van de Stadspartij, PvdA en Nida wordt het college van B&W met
een motie gevraagd onderzoek hiernaar te doen (zie figuur 1).
De gemeenteraad vraagt met de motie om een onderzoek dat kan zorgen voor feitelijke
duidelijkheid over de incidenten in de wijk. Maar de wijze waarop B&W wordt gevraagd
om duidelijkheid te geven (middels een onderzoek naar de mate van discriminatie)
vormt in zichzelf een boodschap, of eigenlijk een dubbele boodschap. De eerste
boodschap wordt opgepikt door de mensen die menen dat er in Duindorp mogelijk
iets speelt rondom in- en uitsluiting. Voor hen is de motie een formele manier om
aandacht te vragen voor deze zorg en meer te weten te komen over wat er speelt.
De tweede boodschap wordt gehoord door de groep die zich identificeert met de in
hun ogen gestigmatiseerde Duindorper, namens wie de PVV bij het eerste debat het
woord voerde. Die Duindorpers zien zich door het onderzoek waartoe de motie oproept
opnieuw in de hoek gezet.

Figuur 1: Motie Haagse Gemeenteraad dd. 12 juli 2018
“Onderzoek Veiligheidsbeleving Duindorp”
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“Nou goed dan vinden ze ons toch gewoon racisten! Kunnen ze ons dan verder
met rust laten?” 2

1.1.3

Schaarste van woonruimte in de wijk

Met bovenstaande schets van twee onderling samenhangende beelden van de wijk
Duindorp is een decor geschetst voor het Publieke Debat over de wijk. Tegen deze
achtergrond is het zinvol ook meer te weten te komen over de lokale kwestie waarop in
deze deelstudie verder wordt ingegaan: de schaarse woonruimte in de wijk.
Duindorp is een overzichtelijke wijk die aan één kant grenst aan het voormalige
afwateringskanaal en aan de overige drie zijden wordt omgeven door duingebied. De
wijk bestaat uit ongeveer achtentwintighonderd woningen. Meer dan de helft hiervan zijn
huurwoningen die grotendeels binnen het systeem van sociale verhuur vallen. Onder
invloed van de vastlopende woningmarkt in de regio en de toenemende populariteit
van het naast Duindorp gelegen Scheveningen stijgen de prijzen in de vrije huur- en
koopmarkt en neemt de doorstroom vanuit de sociale sector steeds verder af.3
Het aandeel woningen dat beschikbaar is voor verhuur in de sociale sector is over de
afgelopen jaren bovendien afgenomen: vanaf eind jaren negentig heeft een omvangrijke
herstructurering plaatsgevonden waarmee meer ruimte is gemaakt voor koopwoningen.
Bovendien komt een aantal van de woningen die destijds nog wel voor sociale verhuur
zijn aangemerkt nu – zodra de bewoners vertrekken – beschikbaar voor de vrije markt.
Dit laatste vanwege wettelijk vastgelegde regelgeving die op basis van een puntentelling
de huurprijs bepaalt en aangeeft in welk segment een woning thuishoort.4
Net als in andere delen van Den Haag is betaalbare woonruimte in Duindorp dus
schaars. De vraag naar sociale huurwoningen is groter dan het aanbod, zo blijkt uit de
cijfers van de woningbouwcorporaties.5 Dit betekent dat lang niet iedereen een woning in
de wijk kan krijgen. Met name bewoners met een bescheiden inkomen die al meerdere
generaties aan de wijk zijn verbonden ervaren dit als een groot probleem. De schaarste
aan woningen heeft tot gevolg dat als deze gevestigde bewoners een andere woning
zoeken (vanwege veranderende gezinssamenstelling of ouderdom), ze vaak moeten
uitwijken naar een andere buurt. Als hun kinderen het huis uitgaan, willen samenwonen
of (klein-)kinderen krijgen, zullen zij lang niet altijd in Duindorp kunnen blijven wonen.
Daarmee wordt voor een aantal bewoners een patroon dat enkele generaties teruggaat
doorbroken.

2
3
4
5

Veldwerknotities LOG2 DD171122 (anoniem-bekend bij onderzoekers).
Zie figuur 2 Woonruimteverdeling in Duindorp, hoe zit het nu precies?
Rijksoverheid, Huurprijs en puntentelling.
Zie figuur 2 Woonruimteverdeling in Duindorp, hoe zit het nu precies?
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Verkennende gesprekken in de wijk met bewoners en professionals bevestigen het beeld
dat er veel zorgen leven over woonruimte in de wijk.6 Als familie, vrienden of bekende
gezichten geen geschikte woning kunnen vinden in de wijk en naar andere stadsdelen
moeten vertrekken, wordt dat ervaren als een verlies: de vertrekkende persoon is niet
langer onderdeel van de lokale gemeenschap. Die beleving wordt versterkt door de
komst van bewoners uit andere delen van de stad of regio. De noodzaak voor bekenden
om te vertrekken, gecombineerd met de gewaarwording dat de buurt – onder invloed
van nieuwe mensen – verandert, voedt het idee dat een gekoesterde gemeenschap
verdwijnt.
Interviews in de wijk die voor dit onderzoek zijn afgenomen, maken duidelijk dat de
verdeling van de schaarse woningen een belangrijke bron vormt van onvrede. Dat geldt
met name voor bewoners die hier al langer wonen en van sociale verhuur afhankelijk
zijn.7 Die onvrede richt zich soms op de nieuwkomers, maar in veel gevallen ook op de
instellingen die verantwoordelijk zijn voor woonruimteverdeling in de wijk. De wetgeving
over sociale verhuur gaat immers niet alleen over de prijs en de kenmerken van een
huurwoning, maar ook over de verdeling ervan.
Duindorp valt binnen het systeem voor woonruimteverdeling op het niveau van de regio
Haaglanden. Gemeenten en sociale verhuurders hebben regionaal en lokaal bestuurlijke
afspraken gemaakt (binnen landelijk vastgestelde kaders). De samenwerkende sociale
verhuurders hebben op regioniveau een systeem voor inschrijving en toewijzing ingericht.
Alle ingeschreven woningzoekenden in de regio Haaglanden (die voldoen aan eisen
over omvang huishouden en inkomen) kunnen reageren op aangeboden woningen. Na
bezichtiging wordt de woning in de regel toegekend aan de geïnteresseerde partij met de
langste inschrijf- en/of woonduur.8
Of iemand al dan niet uit Duindorp komt, speelt geen rol in de toekenning van woningen
in deze wijk. In de praktijk blijkt dat de meerderheid van de woningen wordt toegekend
aan mensen van buiten de wijk. Dit laatste is rechtmatig in termen van het systeem voor
woonruimteverdeling, maar wordt door sommige bewoners van Duindorp ervaren als
onrechtvaardig voor hun gemeenschap.

6 Duiveman en Ruts (2017).
7 Rijksoverheid, Huurverhoging, vraag en antwoord.
8 Zie figuur 2 Woonruimteverdeling in Duindorp, hoe zit het nu precies?

37

38

DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

1.1.4

Werkwijze

Hoe wordt het mogelijk om rondom een urgente, lokale publieke kwestie als
woonruimte in Duindorp te komen tot een productieve benadering die waardevol is in
termen van bewoners (van binnen en buiten de wijk) en van betrokken instellingen? Om
dit vast te stellen, zijn bestaande opvattingen in beeld gebracht (1.2), is deze vertaald
naar een alternatieve benadering (1.3) en vervolgens toegepast (1.3). Het verloop van dit
traject staat uitgewerkt in de tussen haken genoemde secties. Op grond hiervan is de
doorwerking ervan beschreven (1.5) en zijn hieruit lessen getrokken (1.6).
Maar wat is de rationale?
In bovenstaande alinea’s is kort de beeldvorming van de wijk Duindorp geschetst. Er is
een buitenperspectief van waaruit er – met reden – zorgen zijn over in- en uitsluiting in
de wijk. Dit buitenperspectief is verbonden met een binnenperspectief: gevestigden
die zich gestigmatiseerd weten, omdat hun handelen steeds opnieuw in termen van
discriminatie wordt geduid. Vanuit beide perspectieven zijn er andere problemen in de
wijk; ieder perspectief leidt tot andere vragen, antwoorden en feiten.
Rondom de kwestie van schaarse woonruimte bijvoorbeeld, kan vanuit het
buitenperspectief worden opgesomd hoeveel incidenten er zijn geweest met nieuwe
bewoners. Vanuit het binnenperspectief is relevant hoeveel familieleden en vrienden
inmiddels de wijk uitgegaan zijn en wat de consequentie daarvan is voor de sfeer op
straat. Omdat beide perspectieven tot andere beelden leiden, geven ze in zichzelf
weinig houvast om toe te werken naar gedeelde inzichten. Laat staan dat het mogelijk
is op basis van uiteenlopende opvattingen over wat er aan de hand is te komen tot een
voor de verschillende partijen zinvolle omgang ermee.
Voor deze deelstudie is een experiment uitgevoerd op basis van inzichten uit de
transitiewetenschap.9 Middels gesprekken en bijeenkomsten is een verkenning gedaan
naar de opvattingen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop directbetrokkenen
omgaan met de schaarste aan woonruimte. Voor medewerkers van woningcorporatie
en gemeente, zo blijkt, gaat het primair om rechtmatigheid en voor de gevestigde
bewoners om rechtvaardigheid. Deze opvattingen zijn over en weer expliciet gemaakt
en betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld elkaar hierover te bevragen. Vervolgens
is getracht om in een Publieke Dialoog bestaande opvattingen te vertalen tot andere
acties: kan je zo omgaan met woonruimte dat het zowel rechtvaardig als rechtmatig
is? Dit laatste kenmerk wordt ook wel aangeduid als ‘congruentie’. Dit wil zeggen, het
vinden van een aanpak die waardevol is in termen van opvattingen van de verschillende
betrokkenen.10

9
10

Verg. transdisciplinair onderzoek – Pohl & Hirsch Hadorn (2008); Thompson-Klein (2014).
Grin & Van de Graaf (1996).
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1.2

De ‘verkenning’

1.2.1

Verschillen in opvatting uiteengelegd

“Wat ik hoop? Dat onze kinderen ooit met trots kunnen zeggen: Ik ben een
Duindorper” 11
“Als ik op een feestje kom of ik praat met nieuwe mensen op mijn werk, tja dan heb ik
altijd wat uit te leggen. Ja, ik kom uit Duindorp. Nee, dat is geen tokkie-dorp. Ja, we
zijn een hechte gemeenschap. Nee, mensen van buiten zijn wel welkom.” 12
Het imago van Duindorp komt niet overeen met de identiteit ervan. Bovenstaande
uitspraken verwijzen naar dit verschil. Bewoners spreken met trots over hun wijk, maar
zijn zich ook bewust van het slechte imago. In veel gevallen zijn ‘de media’ debet aan het
slechte imago: wie Duindorp opzoekt op Google ziet veel berichtgeving over relletjes
in de wijk. Voor politici, zo zeggen bewoners, lijkt Duindorp soms simpelweg een
gelegenheid om media-aandacht te krijgen. Aan de andere kant geven gebeurtenissen
in de wijk geregeld aanleiding voor ophef. Over de afgelopen jaren zijn er de incidenten
rondom Zwarte Piet13, rondom het wegpesten van nieuwkomers14, rondom het uiten
van racistische taal voor de camera15 en rondom het intimideren van passanten16. Er zijn
verschillende gevallen bekend waarin mensen verbaal, maar ook fysiek zijn gekwetst en
geïntimideerd.

1.2.2

Beelden van bewoners

In een reeks gespreksavonden17 zijn bewoners van Duindorp op basis van verschillende
methoden bevraagd over hun ervaring met het wonen in de wijk. Aanvullend zijn
gesprekken gevoerd met een aantal in de wijk actieve professionals die werkzaam zijn
in domeinen als zorg, veiligheid, welzijn en onderwijs. De bevindingen uit de gesprekken
vallen uiteen in drie thema’s die hierna kort staan beschreven.

11
12
13
14
15
16
17

Veldwerknotities LOG2 DD180705 (anoniem-bekend bij onderzoekers).
Veldwerknotities LOG2 DD171117 (anoniem-bekend bij onderzoekers).
Gioia (2017).
Omroep West (2014).
De Telegraaf (2014).
Insprekers Raadsdebat Gemeente Den Haag op 30 mei 2018.
Veldwerknotities LOG2 DD180117; LOG2 DD171129.
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1. 	 Altijd de speelbal
		Er is met name onder oudere, maar ook bij meer recente inwoners van de wijk een
sterk bewustzijn van de Duindorpse geschiedenis.
In de vroege twintigste eeuw is de wijk met goede bedoelingen (en goede
redenen) gebouwd voor Scheveningers wiens deplorabele woningen op de
schop gingen.18 Tijdens de Duitse bezetting was het gebied gemilitariseerd om
Engelse invasies te voorkomen en direct na de oorlog deed Duindorp dienst als
interneringskamp voor collaborateurs. De Scheveningse haven en de visserij
spelen eveneens een prominente rol in de verhalen over het verleden van de wijk.
De trots op dat verleden gaat samen met weemoed. De visvangst heeft steeds
minder menskracht nodig – vanwege verplaatsing en schaalvergroting zijn de
reders geen werkgevers van belang meer.
De rode draad is dat de wijkbewoners steeds het lijdend voorwerp zijn van grotere
krachten. De verhalen gaan over ‘hogere’ machten die besluiten nemen waarmee
‘De Duindorper’ moet leren leven.
2. Probleemopstapeling
		In de wijk zijn enkele straten met oudere wooncomplexen met kleine woningen
waar volgens sommige bewoners een concentratie is van ‘probleemgevallen’.
GGZ-zorgprofessionals beamen dit. Ze spreken over portieken waar iedere
bewoner ofwel een cliënt is of is geweest. De hulpverleners stellen vast dat
zoveel problemen met zulke dunne muurtjes en zo weinig tolerantie een continue
bron van onrust en onvrede is.19 De probleemopstapeling door gemeentelijke
afspraken over woonruimte voor ‘bijzondere doelgroepen’ is ook landelijk een
probleem dat wint aan aandacht onder sociale verhuurders.20 Hoewel betrokken
Haagse instellingen dit in theorie niet ontkennen, zijn hierover er geen cijfers
beschikbaar op wijkniveau of straatniveau. Bewoners beschrijven een paradoxale
situatie. Als ze problemen melden, dan krijgen ze het verwijt intolerant te zijn; als
ze er niets van zeggen, dan ontstaat er een opeenstapeling van problemen waar
de wijk op wordt aangekeken. Op de uitnodiging van enkele actieve bewoners om
samen met de instellingen het probleem in kaart te brengen, zijn de instellingen
vooralsnog niet ingegaan.

18
19
20

Geerst-Den Dulk (2015).
Veldwerknotities LOG2 DD171011
Leidelmeijer, Van Iersel & Frissen (2018).
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3. Saamhorigheid 21
		Zeker niet in de laatste plaats roemen veel bewoners de saamhorigheid van de
lokale gemeenschap. Men woont hier al generaties en men zorgt voor elkaar.
Ouderen zijn niet eenzaam en mensen kennen en groeten elkaar op straat.
Professionals actief in de zorg of de verzorging bestrijden dit beeld niet, maar
nuanceren dat de hechtheid van een deel van de gemeenschap – met name aan
de Scheveningse helft van de wijk – ook een keerzijde heeft: tegenspoed wordt
verhuld voor de buren (schaamte) en hulpverleners moeten eerst het vertrouwen
winnen alvorens een werkbare hulpverlener-cliënt-relatie kan ontstaan. Bewoners
die meer recent in de wijk zijn gaan wonen, associëren het wonen in Duindorp
vaak met de beleving van vrijheid, veiligheid en autonomie.
Bij gesprekken over het wonen in de wijk verwijzen bewoners naar de drie hierboven
geschetste thema’s of onderdelen ervan om hun zienswijze of standpunten te
onderbouwen, bijvoorbeeld als het gaat over de nieuwbouw aan de randen van de
wijk (Norfolkterein/Duinstrip). De bouw van nieuwe appartementen ‘overkomt’ de wijk.
Men voelt zich weer eens ‘de speelbal’: de woningen zijn duur en de gentrification
(veryupping in goed Haags) zet door. Dat er voor jongeren of ouderen in de wijk
geen woonruimte te vinden is, maar voor nieuwkomers en probleemgevallen wel,
wordt gezien als een verdere bedreiging van de saamhorigheid. Mensen met geld
wonen veilig en mooi bij elkaar in nieuwe appartementen, terwijl veel oorspronkelijke
Duindorpers in de sociale huurcomplexen te maken hebben met een opeenstapeling
van probleemgevallen et cetera.
Hoewel deelnemers aan de gesprekken elkaars uitspraken beamen als het gaat over
bovenstaande drie thema’s, is er onenigheid over wat dit betekent voor de toekomst.
Politiek en bestuurlijk actieve bewoners stellen vast dat veel bewoners hun gehechtheid
aan de wijk graag met de mond belijden, maar zelden omzetten in verdere inspanningen.
Met andere woorden: mogelijkheden om invloed uit te oefenen – via bestuurders, politici
of media – blijven on- of onderbenut. Men ziet het aan, een enkeling spant zich in, maar
de meerderheid beperkt zich tot de constatering dat het onrechtvaardig is.
De term ‘(on)rechtvaardigheid’ geeft goed uitdrukking aan de wijze waarop bewoners (en
professionals) aankijken tegen (samen)leven in de wijk. Dat geldt ook voor woonruimte.
Dat er sprake is van schaarste die tot gevolg heeft dat (gevestigde) bewoners niet, of
slechts moeizaam, in de wijk kunnen blijven wonen, wordt gezien als onrechtvaardig.

21 	Vanzelfsprekend zijn er mensen die zich niet thuis voelen in de wijk, de saamhorigheid van de een is de uitsluiting van
de ander. Hoewel waarborgen zijn ingebouwd voor brede deelname aan de dialogen zal de opzet ervan in publiek
toegankelijke groepen een selectieve invloed hebben op de deelname en daarmee om deze bevindingen. (zie ook –
verwijzing deelstudie Juriaan?).
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1.2.3

Beelden vanuit instellingen

De corporatie stelt zich op als uitvoerder van een publiek systeem dat is gebaseerd
op toepassing van regels die op een hoger niveau zijn vastgelegd. Hoewel zij
steeds opnieuw uitleggen hoe het zit, merken medewerkers keer op keer op dat er
tegenstrijdige verhalen de ronde doen en het systeem voor woonruimteverdeling
niet correct wordt begrepen door sommige bewoners van Duindorp. Een goede
verdeling van woonruimte is voor de corporatie vooral een kwestie van rechtmatigheid:
problemen rondom huisvesting volgen uit onbegrip voor het systeem of opvattingen
die niet stroken met de regels.
Parallel aan de bijeenkomsten met bewoners zijn door de onderzoekers gesprekken
gevoerd en bijeenkomsten gehouden met medewerkers van woningcorporatie en
gemeente. Steeds onder de vlag van Publieke Dialogen en als (deel)onderwerp ‘wonen
in Duindorp’. Uit deze sessies zijn drie thema’s te destilleren die inzicht bieden in de
gehanteerde opvattingen.
1. Het zijn onze woningen (en het is hun probleem)
		Een belangrijke opmerking bij de eerste gesprekken over woonruimte met
de corporatie is de vaststelling dat de corporatie eigenaar is van de sociale
huurwoningen en de constatering dat Duindorpers dat niet goed lijken te
begrijpen. Veel bewoners lijken volgens de corporatiemedewerkers te denken dat
de woningen in Duindorp van hen zijn, maar zij huren en bewonen het alleen. Het
is en blijft eigendom van de corporatie. Een medewerker stelt: “Als Duindorpers
zo graag in de wijk willen blijven wonen, waarom moet dat via de corporatie gaan?
Laat ze kijken hoe ze een huis kunnen kopen!”
2. Niets aan te doen
		Corporatiemedewerkers reageren aanvankelijk op het verzoek mee te werken
aan deze deelstudie door aan te geven niet open te staan voor een gesprek over
woonruimteverdeling in Duindorp. Woonruimteverdeling is namelijk vastgelegd
in regionale regels en men kan voor Duindorp – of willekeurig welke andere wijk –
geen uitzondering maken. De corporatie, zo laat men weten, voert enkel de regels
uit die stedelijke en regionaal zijn vastgelegd. Wie een gesprek wil voeren over
aanpassing van de regels, moet niet bij de corporatie zijn maar bij degenen die de
regels vastleggen.
3. Zal ik het uitleggen?
		Corporatiemedewerkers constateren dat er in de wijk tal van mythen
leven over de corporatie. Een constatering die ook bewoners en andere
professionals bevestigen. Er circuleren regelmatig verhalen over onderhandse
verdeling van woningen, plannen om huurders weg te pesten of over geheime
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plannen voor sloop en nieuwbouw in de wijk. Hoewel actief wordt ingezet op
informatieverstrekking via website, folders en buurtkrant en er wekelijks een
spreekuur is van een medewerker, blijven de mythen rondspoken.

1.3

De dialoog

1.3.1

Toewerken naar rechtvaardig én rechtmatig

Het vinden van de mogelijkheden om zo goed mogelijk om te gaan met woonruimte in
de wijk wordt bemoeilijkt door de grote onderlinge verschillen in beeldvorming. Om te
zien waar mogelijkheden liggen voor vooruitgang is het belangrijk goed zicht te hebben
op opvattingen die achter de beelden schuilgaan. De medewerkers van instellingen
kunnen we beter begrijpen door hun optreden te zien in het licht van rechtmatigheid;
de handelingen van bewoners kunnen we beter begrijpen als we ze zien in het licht van
rechtvaardigheid. Vanuit deze verschillende opvattingen bezien wordt duidelijk dat de
partijen andere beelden en verhalen betekenisvol vinden en voor ieder andere feiten
relevant zijn.
Als corporatiemedewerker of ambtenaar nogmaals uitleggen hoe de regels werken
of hoe het systeem in elkaar steekt lijkt redelijk en overtuigend in termen van het
eigen gelijk, maar heeft weinig kans van slagen vanuit de zienswijze van de ander.
Andersom geldt hetzelfde. Als bewoner nogmaals vertellen dat het niet eerlijk is dat je
neef, zoon, moeder of zus niet in de wijk kan blijven wonen, lijkt redelijk vanuit de eigen
familiegeschiedenis bezien maar is weinig overtuigend voor de corporatiemedewerker.
Rond dergelijke vraagstukken tot een werkbare, meer productieve benadering te
komen, is op basis van een goed georganiseerde Publieke Dialoog wel mogelijk. In dit
geval geldt dat die vooruitgang pas mogelijk is door handelingen of acties te ontdekken
die gelijktijdig voldoen aan de institutionele criteria voor rechtmatigheid als aan lokale
normen van rechtvaardigheid. Dit heeft uitvoering gekregen door instellingen te vragen
hun opvattingen over rechtmatige woonruimteverdeling in de wijk expliciet te maken
door deze aan bewoners duidelijk te maken: ‘Hoe zit het volgens jullie nu precies met
woonruimte en woonruimteverdeling?’.
Hoe medewerkers van de woningcorporatie en de gemeente die vraag hebben
beantwoord, staat in de paragraaf hierna beschreven. Parallel aan het gesprek dat de
onderzoekers voerden met de instanties zijn er vervolgbijeenkomsten georganiseerd
met bewoners om te verwoorden wat er wordt verstaan onder rechtvaardige omgang
met huisvesting (zie paragraaf 1.3.3). Beide trajecten komen samen tijdens een Publieke
Dialoog (op 18 november 2018). Het resultaat hiervan staat beschreven in paragraaf 1.4.

43

44

DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

1.3.2

Woonruimteverdeling; hoe zit het nou precies?

Voortbouwend op de gedeelde constatering van bewoners en instellingen dat er veel
onduidelijkheid heerst in de wijk over woonruimteverdeling, en dat deze onduidelijkheid
vermoedelijk bijdraagt aan aanwezige onvrede, is gewerkt aan het beantwoorden
van de vraag: ‘Woonruimteverdeling; hoe zit het nou precies?’. Onderzoekers van
De Haagse Hogeschool geven hiervoor – op basis van inzichten, gesprekken en
bijeenkomsten met bewoners – aan welke vragen en zorgen er precies leven.
Gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers bespreken deze vragen en zorgen
en leveren de relevante gegevens aan. De uitkomst hiervan is samengevat in een
spreadsheet die in het najaar van 2018 gepubliceerd is in de wijkkrant onder de titel
‘Woonruimteverdeling in Duindorp, hoe zit het nou precies?’. (zie figuur 2)
Deze spreadsheet, zo spreken onderzoekers, ambtenaren en corporatiemedewerkers
af, is de aanleiding om met wijkbewoners in gesprek te gaan. De professionals die actief
hebben meegewerkt aan het verzamelen van de informatie zijn echter terughoudend
bij het organiseren van de bespreking ervan met wijkbewoners. Men stelt zich op
de positie dat de feiten en de regels voor zich spreken. Zodra de Publieke Dialoog
van november 2018 aanstaande is, zijn de aanvankelijk betrokken professionals en
ambtenaren om verschillende redenen vervangen door een (naaste of leidinggevende)
collega. De consequentie hiervan is eenduidig: onduidelijkheid en onbegrip bij de
vervangende medewerkers over de motieven en doelen van de Publieke Dialoog.
De corporatie en de gemeente stellen zich op het standpunt de bijeenkomst wel
te willen bijwonen, maar zijn terughoudend in het aangaan van een gesprek over
woonruimteverdeling: de regels liggen vast, dan moet je geen verwachtingen scheppen
door dat te bespreken.
In voorbesprekingen met vertegenwoordigers van corporatie, gemeente en bewoners
wordt met onderzoekers van De Haagse Hogeschool besproken dat tijdens de
Publieke Dialoog ieder de gelegenheid krijgt het eigen verhaal te verduidelijken, maar
ook kennisneemt van het betoog van de ander. Op basis hiervan zouden nieuwe
oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden. Zo kan er door de corporatie veel
kou uit de lucht worden gehaald door expliciet te maken welke plannen er wel en
niet zijn voor sloop en nieuwbouw, te luisteren naar de beleving van de bewoners
(ook als er niets veranderd kan worden) en last but not least binnen de regelgeving
voor woonruimteverdeling ruimte te benutten voor maatwerk (zie paragraaf 1.3.3).
De eerste twee punten worden ter harte genomen. Het laatste, dat verwijst naar
uitzonderingsmogelijkheden om huidige bewoners voorrang te geven in hun eigen
wijk,22 is voor de corporatie onbespreekbaar.
22 Binnen landelijke en regionale afspraken over woonruimteverdeling is het mogelijk om uitzonderingen te maken op de
vast verdelingssystematiek. Gemeente Westland maakt hiervan gebruik om bewoners van bepaalde kernen voorrang
te geven bij woningtoewijzing in die kernen. Sociale verhuurder in Haaglanden wijzen deze werkwijze af omdat door het
maken van uitzonderingsregels de toch al afnemende doorstroming in de sociale huur nog verder wordt ingeperkt.
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1.3.3

Duindorp voor de Duindorpers?

Wie ‘Duindorp voor de Duindorpers’ zegt, voedt het beeld dat de wijk xenofoob zou zijn.
Een dergelijke oproep tot uitsluiting is in veel gevallen ingegeven door het streven de
gekoesterde lokale gemeenschap te behouden, maar draagt in de praktijk vooral bij
aan het afbreken ervan. Pogingen om maatschappelijk of politiek invloed uit te oefenen
vanuit een dergelijke agenda is immers zowel procesmatig als inhoudelijk onproductief.
Procesmatig, omdat associatie met uitsluiting van ‘de ander’ de kans op steun of
samenwerking met anderen beperkt. Inhoudelijk, omdat de wijk niet bestaat uit een
homogene groep gevestigde Duindorpers die zich van de wereld wil afsluiten.
Het is de herhaalde bespreking van deze inzichten die bewoners – nieuwkomers
en gevestigden – ertoe brengt (a.) stil te staan bij de contraproductiviteit van deze
opstelling en (b.) op een andere wijze te leren verwoorden wat nu precies ‘Duindorps’ is,
en wat men daarvan wil behouden.
B		Ja, we willen hier gewoon niet van die Amsterdammers die onze woningen
inpikken.
O Wie bedoel je dan?
B		 Van die mensen met veel geld. Van buiten.
O ‘Verboden voor yuppen’ dus?
B		 Jij zegt het.
O En mensen met een kleurtje, die dan ook niet zeker?
B		 …
O Maar xx is er vanavond ook bij (xx is niet wit).
B		 Ja, maar die hoort erbij, xx doet mee.
O En ik, ben ik hier dan ook niet welkom in de wijk? (O is type yup)
B		 Jawel, jij begrijpt het.
O	Maar moet je nu een geboortecertificaat hebben waar Tesselseplein op
staat en al drie generaties in de wijk wonen of gaat het erom dat mensen
hier meedraaien in de wijk, het begrijpen?
B		Ja, nee, natuurlijk dat laatste. Mensen zijn hier welkom, maar je moet wel
een beetje meedoen.23
Verschillende gespreksmethoden zijn toegepast om met bewoners te zoeken naar
een aanpassing van de eigen opstelling die de kern ervan in stand laat (koesteren van
gemeenschap), maar de onproductieve (uitsluitende) uitwerking ervan terzijde legt.24
De uitwerking hiervan wordt duidelijk bij de voorbereiding van de Publieke Dialoog (op
november 2018) waarin bewoners, corporatiemedewerkers en gemeenteambtenaren
met elkaar in gesprek zijn gegaan over woonruimteverdeling.
23 Veldwerknotities LOG 2 DD190905 (anoniem- bekend bij onderzoekers).
24 Verg. Hoppe, Grin & Van de Graaf (1997).
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HOE ZIT HET NU PRECIES?
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Woningen in Duindorp zijn schaars en de wijze van verdeling is niet
voor iedereen duidelijk. Vanuit Innolab Duidelijk Duindorp is met
wijkbewoners een lijst gemaakt met prangende vragen over woonruimteverdeling. Woningcorporatie Vestia, de gemeente Den Haag
en de Haagse Hogeschool hebben hier in overleg met bewoners de
antwoorden op gezocht. Het overzicht hiervan staat hieronder.
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1. Hoeveel koop, vrije markt
en sociale huurwoningen
zijn er in de wijk?
Op dit moment zijn er in Duindorp 2.827 woningen. Iets meer
dan helft hiervan, namelijk 1460,
zijn sociale huurwoningen. Er
zijn 1.215 koopwoningen en 152
woningen worden particulier verhuurd tegen vrije marktprijzen.
Koop
woningen

Paticuliere
huur
woningen

Sociale
huur
woningen

2009

903

117

1.425

2010

1.032

129

1.320

2011

1.088

130

1.326

2012

1.099

134

1.321

2013

1.105

132

1.397

2014

1.183

139

1.466

2015

1.195

141

1.462

2016

1.194

150

1.460

2017

1.201

151

1.460

2018

1.215

152

1.460

Tabel 1 Woningvoorraad Duindorp
naar eigendomscategorie.
Bron: 'Den Haag in Cijfers'

In tabel 1 zie je de groei van het
aantal woningen in Duindorp
over de laatste tien jaar. Met
name het aantal koop- en
particuliere huurwoningen is
sterk toegenomen.

2. Hoeveel woningen komen
er op jaarbasis beschikbaar in
Duindorp?
Sociale huurwoningen:
In 2017 zijn er 73 sociale huurwoningen beschikbaar gekomen
in Duindorp. Dat is meer dan in
2016 maar minder dan in 2015.
Deze stijging en daling heeft
vermoedelijk te maken met de
woningmarkt die de afgelopen
jaren op slot zat. In 2017 zijn 51
woningen naar doorstromers
gegaan en 22 naar starters.
Koopwoningen:
In 2017 stonden er in Duindorp
dertien woningen te koop.
Vrije huur:
In 2017 zijn er vier woningen
aangeboden voor particuliere
huur.
3. Hoe worden sociale
huurwoningen precies
verdeeld en toegewezen?
Sociale huurwoningen worden
aangeboden op www.woonnethaaglanden.nl. Ingeschreven
woningzoekenden kunnen
hierop reageren.

Voor een sociale huurwoning
moet je inkomen passend zijn bij
de woning. Dit is een eis vanuit
de Woningwet. Daarnaast moet
de grootte van het huishouden
passen bij de grootte en het type
van de woning. De goedkope
woningen worden verhuurd aan
mensen met de laagste inkomens.
De mensen die zich via woonnet
melden voor een woning worden
door de woningbouwcorporatie
uitgenodigd op volgorde van
inschrijving (bij starters) en
woonduur (bij doorstromers).
Mensen met een urgentieverklaring krijgen voorrang.

4. Onder welke voorwaarden krijg
je voorrang bij woningtoewijzing?
Woningzoekenden kunnen een
urgentie- ofwel voorrangsverklaring aanvragen bij de gemeente
Den Haag. Om voorrang te
krijgen moet je aan voorwaarden
voldoen. Bijvoorbeeld: ‘je huidige
woonsituatie is medisch of sociaal
ontwrichtend’, ‘je woont al langer
dan 3 maanden met minderjarige
kinderen in de noodopvang’ of ‘je
kan door verhuizing geen mantelzorg meer ontvangen of verlenen
omdat de afstand tussen de
woningen van de zorgontvanger
en zorgverlener te groot is’.
5. Hoeveel maanden moet je
ingeschreven staan om een
woning te krijgen in de wijk?
Voor de helft van de eenpersoonshuishoudens die in 2018
een woning kreeg toegewezen
in Duindorp geldt dat zij hiervoor
18 maanden (of korter) stond
ingeschreven. Tweepersoonshuishoudens hebben 25 maanden ingeschreven gestaan,
en driepersoonshuishoudens
hebben 16 maanden moeten
wachten op een woning.

8

Figuur 2: ‘Woonruimteverdeling in Duindorp; hoe zit het nu precies’ geplaatst in De Duindorper najaar 2018
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6. Hoeveel mensen vanuit
bijzondere doelgroepen komen
buiten de wachtlijst om in
Duindorp wonen?
Corporaties maken met de
gemeente prestatieafspraken.
Een voorbeeld van een prestatieafspraak is het huisvesten van
‘bijzondere doelgroepen’. Dit betreft in veel gevallen mensen met
een maatschappelijke of psychiatrische problematiek. Het kunnen
statushouders zijn of cliënten van
bijvoorbeeld Parnassia, Breider
of Middin. Vestia is als woningcorporatie verplicht om de afgesproken aantallen te huisvesten
in de Gemeente Den Haag.
In Duindorp zijn in 2016 geen
bijzondere doelgroepen
geplaats. In 2017 zijn vier mensen uit bijzondere doelgroepen
en één statushouder geplaatst.
Van de bijzondere doelgroepen
huisvest Vestia in verhouding
veel mensen met psychische
en weinig mensen met maatschappelijke problematiek.
7. Hoeveel mensen uit
Duindorp reageren op sociale
huurwoningen in Duindorp?
Inwoners uit Duindorp reageren
uitsluitend op aanbod in Duindorp

30

Inwoners uit Duindorp reageren
zowel op aanbod in Duindorp als
daarbuiten

164

Inwoners uit Duindorp reageren
uitsluitend op aanbod buiten
Duindorp

163

totaal in 2017

357

8. Hoeveel mensen buiten
Duindorp reageren op sociale
huurwoningen in Duindorp?
uit stadsdeel Scheveningen

83

uit andere stadsdelen Den Haag 277
vanuit regiogemeenten

0

van buiten Haaglanden

1

totaal in 2017

361

In 2017 waren er 555 reacties op
de 73 beschikbaar gekomen sociale huurwoningen in Duindorp.

9. Waar komen de nieuwe
bewoners vandaan?
Ongeveer de helft van de
mensen die een sociale huurwoning heeft gekregen, komt
van buiten het stadsdeel Scheveningen. Een kwart van de
mensen die in 2017 een sociale
huurwoning kreeg in Duindorp
komt uit Duindorp of de wijk
Scheveningen (zie hieronder).
Herkomst toegewezen sociale
huurwoning in Duindorp (2017)
uit wijk Duindorp
uit wijk Scheveningen*

13

18%

6

8%

overig uit stadsdeel
Scheveningen

10

14%

uit overig Den Haag

34

47%

uit regiogemeenten

5

7%

van buiten Haaglanden

5

7%

*Wijk Scheveningen omvat Vissershaven,
Scheveningen-Dorp, Scheveningen-badplaats, Visserijbuurt en Rijslag. Bron: WBS

10. Hoe zit het met de
jaarlijkse huurverhoging?
De maximale huurverhoging
wordt per jaar vastgesteld door
de Rijksoverheid. Vestia, de
grootste verhuurder in Duindorp,
verhoogt niet met het maximaal
toegestane bedrag maar blijft
daar veelal iets onder.
Bij vrijkomende woningen wordt
de huur opnieuw berekend.

11. Hoe verandert het aantal
en soort sociale huurwoningen
in Duindorp?
Woningen die bestemd zijn voor
de sociale sector blijven in principe voor de sociale sector. Het
aantal sociale huurwoningen in
Duindorp is over de afgelopen
tien jaar licht gegroeid (zie tabel 1).
Als door huurstijgingen een
woning boven de sociale huurgrens van 710 euro uitkomt, dan

brengt Vestia de huur naar
beneden zodat de woning beschikbaar blijft voor sociale huur.
Het aantal woningen van een
woningcorporatie wordt afgestemd met de gemeente en is
een onderdeel van de prestatieafspraken. Een grote renovatie
of nieuwbouw kan omvang,
type en prijs van de voorraad in
een wijk veranderen.

12. Welke plannen of besluiten
zijn bekend over renovatie,
sloop of nieuwbouw in de wijk?
In de huidige planning van Vestia (2018-2028) bestaan geen
plannen voor sloop in Duindorp.
Wel zijn er plannen voor renovatie en planmatig onderhoud:
bijvoorbeeld het renoveren van
de keuken of badkamer.

13. Hoeveel moet je verdienen
om een koopwoning in
Duindorp te kunnen betalen?
Appartementen (2 tot 4 kamerwoning) in Duindorp hebben
een vierkante meterprijs van
gemiddeld 2600 euro. Bij kleinere woningen is dit iets hoger,
bij grotere woningen wat lager.
De rekenmethode van de banken
is dat een hypothecaire lening
niet hoger mag zijn dan grofweg
4x het jaarsalaris. De ‘kosten koper’ kun je niet hypothecair lenen.
Bijvoorbeeld: Een 2 kamerwoning
van 50m2 kost ongeveer € 140.000
(50 x € 2.600 p/m2)
€ 140.000 : 4 = € 35.000 moet je
jaarsalaris zijn om een hypotheek te
kunnen krijgen voor deze woning.

De gepresenteerde cijfers zijn aangeleverd door Gemeente Den Haag – Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Tenzij anders aangegeven hebben de gepresenteerde cijfers betrekking op 2017.
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De corporatie en de betrokken gemeentelijke diensten bieden aan om bij de Publieke
Dialoog het systeem voor woonruimteverdeling toe te lichten en de relevante feiten te
presenteren (zie 1.3.1.). In aanloop naar de bijeenkomst van november 2018 wordt dit
aanbod besproken met verschillende bewoners. Uit deze voorbereidende gesprekken
komen drie belangrijke inzichten naar voren:
1. Wantrouwen
		Bewoners geven aan dat de corporatie ze steeds opnieuw de regels uitlegt, maar
dat dit eigenlijk geen zin heeft. Een deel van de bewoners gelooft namelijk op
voorhand niets van wat medewerkers van corporatie of gemeente zeggen. Je
kunt het nog zo vaak herhalen; het komt niet aan.
2. Regels en intenties, maar geen consequenties
		Een tweede bezwaar tegen ‘uitleg van de corporatie’ is dat daarmee steeds de
gewenste uitvoer van de regels wordt benadrukt, maar nooit wordt gepraat over
de volgens bewoners ongewenste consequenties ervan voor de wijk.
3. Luister!
		De dialoog is volgens bewoners pas geslaagd als corporatiemedewerkers en
gemeenteambtenaren bereid zijn werkelijk te luisteren naar de bewoners.

1.3.4

Ontwerp van Publieke dialoog

Op basis van de inzichten uit de voorbespreking is een Publieke Dialoog ontworpen die
is gericht op het vinden van een congruente benadering van woonruimteverdeling in de
wijk. Belangrijke ontwerpprincipes hierbij waren:
Ad. 1 		 Duidelijkheid en vertrouwen
	Als je als wijk en stad tot een (meer) gezamenlijke, congruente omgang wilt komen
met woonruimteverdeling, dan zijn de precieze regels en feiten niet het enige, en
mogelijk zelfs niet het belangrijkste probleem. Natuurlijk, het is belangrijk een begin
te maken om rondom de belangrijkste kwesties gezamenlijk vast te stellen hoe de
situatie feitelijk in elkaar steekt. Daarvoor dient het overzicht (zie figuur 2) te worden
besproken. Maar de bovenliggende opgave (zie werkwijze 1.1.3) is het scheppen
van de voorwaarden om überhaupt met elkaar in gesprek te kunnen gaan: een
veilige gesprekssituatie waarin men elkaar kan leren kennen en wantrouwen wordt
weggenomen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt het mogelijk een
gesprek te voeren waarin mensen opvattingen kunnen uitwisselen.
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Ad. 2 		 Gedeelde blik vooruit
	De bewoners stellen voor dat de vertegenwoordigers van de corporatie en de
gemeente zich bij de Publieke Dialoog uitspreken over hun visie voor de wijk. Niet
alleen wat de regels zijn, maar ook welke plannen men heeft voor de toekomst van
de wijk. De bewoners, zo wordt afgesproken, doen hetzelfde. Vervolgens kan een
onderling vergelijk duidelijk maken waar overeenkomsten of verschillen precies
zitten en waar mogelijkheden bestaan om samen dingen beter te doen.
Ad. 3 		 Luister en vergelijk
	Met name bij bewoners leeft het gevoel niet gehoord te worden: het gevoel een
‘speelbal’ te zijn. Dat geeft voeding aan veel onvrede. De dialoog moet daarom
gelegenheid bieden aan bewoners – maar ook medewerkers van instellingen –
om hun verhaal te kunnen doen. De bereidheid om te luisteren naar elkaar wordt
gestimuleerd door betrokkenen vooraf te laten weten dat er binnen de opstelling
van de ander weldegelijk mogelijkheden zijn de eigen doelen te realiseren. Om die
mogelijkheden te vinden, moet je goed luisteren naar de ander en je eigen doelen
formuleren in termen van behoeften die voor de ander herkenbaar zijn en het
mogelijk maken eraan mee te werken.

1.4

De opbrengst

1.4.1

Wat levert het op?

Op 29 november 2018 vindt de Publieke Dialoog over woonruimte plaats. Het
programma is vormgegeven op een wijze die aansluit op de inzichten opgedaan
bij de voorbereiding. Het is georganiseerd in samenwerking met bewoners en
bewonersberaad op een voor bewoners bekende plek in de wijk (Ons Centrum). Vooraf
benaderde bewoners treden op als woordvoerder namens de wijk. Aan de professionals
is vooraf medegedeeld dat bewoners nadrukkelijk de behoefte hebben hun verhaal
kwijt te kunnen. Voor dit laatste is afgesproken dat de bewoners, ambtenaren en
corporatiemedewerkers verdeeld worden over gesprektafels. Binnen deze groepen
is steeds een gespreksleider aanwezig die agenda en omgangsvormen bewaakt,
en een vertegenwoordiger van de gemeente en van de corporatie. De avond wordt
afgesloten met een plenaire reflectie waarin gespreksleiders per groep de belangrijkste
gespreksonderwerpen hernemen.
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1.4.2

Programma, verduidelijken en naar elkaar luisteren

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de kwesties die door bewoners zijn
aangedragen rondom wonen in de wijk. Mythen en feiten over het systeem voor
woonruimteverdeling zijn aanleiding voor de bijeenkomst, maar het programma is
breder. Er wordt gekeken naar kwesties rondom woonruimteverdeling en woonbeleving,
de wijze hoe je samen de kwaliteiten van de wijk kunt behouden en hoe je beter om kunt
gaan met verbeterpunten.
Vanuit de corporatie wordt aangegeven dat Duindorp de afgelopen jaren veel aandacht
heeft gekregen. Er is veel veranderd in de wijk; oude woningen zijn gesloopt en nieuwe
woningen gebouwd. Voor een aantal bewoners is deze herstructurering gepaard
gegaan met pijn vanwege de sloop van hun woning, maar de wijk als geheel is erop
vooruitgegaan. Voor de corporatie is Duindorp geen bijzondere aandachtswijk meer.
Natuurlijk investeert de corporatie in de wijk met regulier onderhoud en sociaal beheer,
maar er staan voor de komende tien jaar geen sloop- en/of nieuwbouwplannen in de
planning.
Bewoners stellen dat het aantal sociale huurwoningen in de wijk afneemt doordat de
corporatie afspraken rondom herstructurering niet gestand doet. Voor wat betreft de
gemaakte afspraken, zo licht een corporatiemedewerker toe, geldt dat deze deels niet
nagekomen kunnen worden vanwege veranderde wetgeving die de handelingsvrijheid
van corporaties beperkt.
Drie bewoners geven vervolgens hun visie op de wijk. De eerste bewoner stelt dat het
op een rijtje zetten van de feiten waardevol is. Tegelijkertijd merkt zij uit het gesprek
erover op dat de getallen maar een deel van het verhaal vertellen. Zij doet de oproep
om vooruit te kijken. De tweede bewoner vertelt over het onderhoud in haar straat, de
Zeezwaluwstraat: “Dit is echt onder niveau. Dat wordt extra duidelijk als er verderop
in de wijk prachtige nieuwbouw wordt neergezet. Je voelt je dan echt achtergesteld.”
Een derde bewoner stelt vast dat er vanuit de corporatie en de gemeente een beeld
van de wijk wordt gepresenteerd alsof hun beleid ervoor zorgt dat alles blijft zoals het
is. “Het tegendeel is echter het geval”, aldus de bewoner. “Duindorp is razendsnel aan
het veranderen. Er zijn verschillende nieuwbouwprojecten die allemaal bijdragen aan de
verandering van de wijk. Als je daar niets aan doet en alles maar aan de markt overlaat,
dan is Duindorp Duindorp niet meer.”
Medewerkers van Vestia en ambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling lichten
vervolgens met de onderzoekers van De Haagse Hogeschool het overzicht (zie figuur 2)
toe. De bespreking ervan vindt plaats in subgroepen.
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Beknopt verslag van de belangrijkste onderwerpen per gesprekstafel
Bij de eerste tafel zijn er vragen over de gemeentelijke aanpak van ‘pandjesbazen’
die starterswoningen opkopen, opknappen en verhuren voor veel geld. De
gemeentelijk ambtenaar herkent deze ontwikkeling en stelt vast dat dit niet typisch
is voor Duindorp en de gemeente hiertegen niet optreedt. Op vragen waarom
er meer mensen van buiten dan van binnen Duindorp een woning in de wijk
toegewezen krijgen, wordt uitgelegd dat het systeem voor woonruimteverdeling
regionaal werkt. Aangezien er in totaal meer woningzoekenden buiten dan binnen
Duindorp wonen, is de kans groter dat de woning wordt toegekend aan iemand
buiten de wijk. Bewoners geven aan dat de door Vestia aangegeven gemiddelde
wachttijd niet overeenkomt met de eigen ervaringen. In plaats van 18 tot 24
maanden zoals de statistieken laten zien, kan het volgens bewoners tot meer
dan acht jaar duren voordat je een woning toegewezen krijgt in de wijk.
In enkele complexen stellen bewoners een stapeling van problemen vast. De
concentratie van achterstand en overlast wordt steeds groter. Het wordt niet
duidelijk hoe de corporatie hiertegen optreedt. De ambtenaar erkent dat bij een
krappe woningmarkt het aandeel van bijzondere doelgroepen toeneemt.
De vraag ‘wie bepaalt welke woningen sociale en vrije huur worden’ leidt tot
discussie. De suggestie dat de gemeente hiertegen niets zou kunnen doen,
wordt verworpen. Hoewel niet rechtstreeks blijkt, hebben gemeenten wel degelijk
instrumenten om deze verdeling te bepalen. Deze worden de afgelopen jaren
echter niet benut. Het nieuwe gemeentelijke beleid waarin voorrang wordt gegeven
aan mensen (veelal ouderen) die een ruimere gezinswoning achterlaten voor een
kleinere woning, is niet goed bekend bij of toegankelijk voor de doelgroep. De
ambtenaar geeft aan hierop actie te ondernemen.
Bewoners stellen voor dat de gemeente zich bij iedere nieuwe vastgoedontwikkeling
in de wijk inspant voor een aanzienlijk aandeel sociale woningbouw. Bewoners
adviseren elkaar zich te verenigen rondom hun zorgen. De gemeenteraad is
immers de baas en blijkt gevoelig voor inspraak en lobbywerk. Daar wordt nu naar
eigen zeggen te weinig gebruik van gemaakt. Er wordt ook geopperd langs deze
route meer aandacht te vragen voor het slechte onderhoud van een aantal panden.
Bij de tweede tafel zijn vragen of er nog ruimte is voor nieuwbouw in de
wijk. Streven gemeente en Vestia naar een 50/50-verhouding tussen sociale
huurwoningen en koopwoningen? Hoe ziet het bestand van ‘sociaal’ eruit in termen
van één- twee- en meerpersoonshuishoudens? Er lijken namelijk weinig woningen
beschikbaar te zijn voor grotere gezinnen. Ook hier zijn vragen over inschrijfduur
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voor de toekenning van een woning – mensen staan al 7 jaar ingeschreven en nog
hebben zij geen woning toegekend gekregen– en er zijn zorgen over het onderhoud
van de verwarmingssystemen.
Voor de toekomst wenst men meer politieke aandacht voor de wijk. De vraag
komt op of het slechte onderhoud van isolatie de wijk wellicht wel heel geschikt
maakt voor verduurzaming. Bewoners vinden het moeilijk om gehoord te worden
door Vestia als het gaat om zorgen of klachten. Er wordt informatie uitgewisseld
over het wekelijkse spreekuur in de wijk. Bewoners merken op dat er onderling te
weinig contact is tussen mensen die kopen en huren. Tot slot zijn er zorgen over
hondenpoep (te veel), parkeerplaatsen (te weinig) en Oracs (niet schoon).
Aan tafel drie heerst eveneens ongeloof over de opgegeven, gemiddelde wachttijd
voor een sociale huurwoning (lijkt in de praktijk langer) en het aantal bijzonder
doelgroepen (lijkt in de praktijk hoger). Er zijn vragen over het maximaal aantal
overlastgevers dat in een straat of complex geplaatst mag worden en men weet
niet precies wat het verschil tussen vrije sector en sociaal huur is. De tabel met
een illustratie van het aandeel sociale huurwoningen ten opzichte van woningen
in de vrije sector roept twijfels op. Bewoners stellen dat de sociale huurwoningen
die vrijkomen en overgaan naar de vrije sector niet terug te zien zijn in de tabel. Er
is onbegrip over het vervallen van de inschrijfjaren zodra iemand een huis heeft
gevonden.
Belangrijkste aandachtspunt aan deze tafel zijn de probleemgevallen die overlast
geven. Deze worden nu gestapeld in plaats van verspreid. Men doet een oproep
aan professionals om samen, eventueel met bewoners, te inventariseren waar
welke probleemgevallen wonen en hierop actie te ondernemen: meer spreiding van
probleemgevallen en niet alleen bijzondere doelgroepen met GGZ-problematiek
plaatsen in de Vestia-woningen in Duindorp. Er wordt ook een oproep gedaan
om overlastgevende jongeren harder aan te pakken en bewoners zelf meer
verantwoordelijkheid te geven voor het schoonhouden van hun wijk. Professionals
moeten handhaven en bewoners moeten de overlastgevende jongeren aanspreken.
Ook aan de vierde tafel zijn er zorgen over de concentratie van probleemgevallen,
in dit geval in de Meeuwenstraat: “Het is daar chaos.” Bij de Pluvier-,
Schiermonnikoogse- en Zeemeeuwstraat lijkt er een hoog verloop te zijn. Hoe komt
dat? Er gaan daar geen Duindorpers wonen en er is nauwelijks contact tussen
buren. Dat is zonde en doet de leefbaarheid in deze straten geen goed. Daarnaast
zijn aan deze tafel zorgen over starters (geen woningen), inschrijfduur (langer
dan opgegeven op de factsheet) en de vraag waarom ouderen (doorstromers)
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met hun woonduur een betere positie krijgen toebedeeld voor het krijgen van
een woning dan een starter die nieuw is en dus per definitie minder inschrijfjaren
heeft. Veel problemen, zo stelt men vast, kunnen worden opgelost als het systeem
voor woonruimteverdeling niet zo star zou zijn. Waarom wordt hieraan zo sterk
vastgehouden? Voor de toekomst spreekt men de hoop uit dat aanstaande
verbouwingen (kerken) niet allemaal tegelijk plaatsvinden (vanwege overlast voor
omwonenden en verkeer) en er meer rekening wordt gehouden met de koopkracht
van veel Duindorpers. De gemeente laat steeds kansen liggen om regie te voeren
op het woonbeleid, daardoor komen er nu onbetaalbare woningen bij en verdwijnt
het karakter van deze wijk.
Aan de vijfde tafel zijn er ook vragen over de opgegeven wachttijd per toegekende
woning. Deze is in de praktijk vaak veel langer; hoe kan dat? Aan deze tafel is er
ook veel aandacht voor oud-zeer. De herstructurering vanaf eind jaren negentig
kent nog steeds een aantal onverwerkte pijnpunten. Bovendien lijkt er sindsdien
een trend te zijn dat er steeds minder sociale huurwoningen zijn waarvan
Duindorpers afhankelijk zijn en er steeds meer onbetaalbare woningen bijkomen,
waardoor de wijk haar karakter verliest. Er zijn nauwelijks starterswoningen.
Bewoners willen dat Duindorp Duindorps blijft, maar dat lijkt steeds meer een illusie.
Bij de afsluiting van de bijeenkomst wordt kort stilgestaan bij de onderwerpen per
gesprekstafel en wordt er melding gemaakt van de rapportage aan de gemeenteraad
via video en rapport.

1.4.3

Reflectie

Het verloop van de Publieke Dialoogbijeenkomst op 18 november geeft aanvullende
inzichten over de opstelling van de corporatiemedewerkers en laat zien dat de
betrokken bewoners openstaan om zich anders op te stellen: ‘Hou Duindorp Duindorps’
in plaats van ‘Duindorp voor de Duindorpers’. Maar er is meer. De bijeenkomst
verheldert welke overige ontwikkelingen een goede verdeling van schaarse woonruimte
bemoeilijken.
Hieronder wordt achtereenvolgens kort stilgestaan bij de opstelling van de corporatie
medewerkers, de inbreng van de bewoners en bij de overige ontwikkelingen.
Bij de corporatie, zo blijkt met name in de twee dagen voorafgaand aan de hiervoor
beschreven bijeenkomst, zijn zorgen over de opzet en de agenda van het gesprek
met de wijkbewoners geuit. Het systeem voor woonruimteverdeling in bespreking
brengen zou de indruk kunnen wekken dat er ruimte is voor aanpassingen. Dat schept
verwachtingen, zo is de angst. Als er op de bewuste avond bovendien filmmakers
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aanwezig zijn voor verslaglegging, dan zorgt dit opnieuw voor onrust: dit is vooraf
niet goed afgestemd, het kan voor problemen zorgen, medewerkers kunnen niet
herkenbaar met hun naam in beeld komen. De organisatie van de bijeenkomst wordt
verweten onvoldoende rekening te houden met de gevoeligheid van het onderwerp en
de risico’s voor medewerkers.
Uit deze reactie van de corporatie blijkt dat er onvoldoende aandacht is geweest voor
de beladenheid van het onderwerp. Dit wreekt zich in het verloop van de avond. Er is in
de voorbereiding steeds veel aandacht geweest voor de bewoners en de wijze waarop
zij hun verhaal kunnen doen op een manier die constructief of productief is. Nu blijkt
dat dit eigenlijk ook voor de corporatie nodig is. Een deel van de bewoners is immers
ontevreden over de omgang met verdeling van woonruimte in de wijk. Bovendien heeft
Duindorp een reputatie bedreigend over te komen. De consequentie hiervan moet zijn
dat voor een bijeenkomst voldoende waarborgen zijn om een veilige gespreksituatie
te creëren. Daarvoor leek nu onvoldoende aandacht te zijn, hetgeen een goede
uitwisseling van ideeën en standpunten heeft bemoeilijkt.
De betrokken bewoners, zo valt op, hebben de avond gebruikt om kennis te nemen van
het verhaal van de gemeente en de corporatie. Er is geluisterd en er zijn kritische vragen
gesteld over de regels achter het rechtmatige systeem voor woonruimteverdeling.
Enkele bewoners hebben zich namens de wijk uitgesproken voor het standpunt ‘Hou
Duindorp Duindorps’. Een opvatting die tegemoetkomt aan de wens de waarde van
de lokale gemeenschap te behouden, zonder anderen op voorhand uit te sluiten. Een
opstelling kortom die recht doet aan de eigen opvattingen over rechtvaardigheid, maar
ook ruimte biedt aan andere om hieraan mee te werken: hoe kunnen we samen hetgeen
dat waardevol is voor de wijk behouden?

1.4.4

Maar er is meer

In aanvulling op de vooraf afgesproken agendapunten voor deze bijeenkomst, zijn
er aanvullende inzichten opgehaald die ertoe doen. Er zijn ontwikkelingen – uit het
verleden, maar ook het heden – die bepalend zijn voor de wijze waarop wordt omgegaan
met vragen over woonruimte in Duindorp. Hieronder een kleine greep:
De dialoog laat zien dat sloop en nieuwbouw, de herstructurering die eind jaren negentig
is ingezet, na vele jaren nog steeds een bron van onduidelijkheid en onvrede is. Het gaat
voor bewoners zowel over ongeloof over de aangevoerde redenen voor sloop (waarom
moest het nu echt?) als over het nakomen van gemaakte afspraken (stiekem steeds
minder sociaal?). Een aantal corporatiemedewerkers heeft nog levendige herinneringen
aan demonstraties en bezettingen uit die tijd. Het zijn deze ervaringen – of verhalen
erover – die voeding geven aan een gevoel van dreiging. Zolang dit onderwerp geen
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verdere aandacht krijgt, blijft het steeds weer opspelen en wordt ieder volgend gesprek
over woonruimte opnieuw belast met dit onverwerkte verleden.
Bewoners die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen of ‘betaalbare koop’ in
Duindorp vrezen verdringing. Die angst heeft een grond. De cijfers maken duidelijk dat
het aandeel sociale huurwoningen afneemt en de doorstroom vertraagt. Bovendien
worden de beschikbare koopwoningen (en vrijemarkthuurwoningen) steeds duurder. De
geplande appartementen in de voormalige Pniëlkerk zitten in het hogere segment van de
koopmarkt en het naastgelegen, voormalig haven/overslaggebied is ook bebouwd voor
kapitaalkrachtige burgers. Dit zijn voortekenen van gentrification (of veryupping). Dit geeft
reden tot zorg voor wie een klein inkomen heeft en graag in de wijk wil blijven wonen.
Tot slot zijn ook de gesignaleerde zorgen over de opeenstapeling van zogeheten
probleemgevallen niet uit de lucht te gegrepen. Niet alleen bevestigen hulpverleners
de concentraties van (oud-)patiënten in bepaalde straten en complexen, de corporatie
beaamt ook dat jarenlang plaatsen van doelgroepen met een GGZ-achtergrond
inderdaad kan leiden tot zogeheten accumulaties. Een vraagstuk dat inmiddels –
mede vanwege extramuralisatie van GGZ (steeds minder bedden) – aanleiding is
voor corporaties de noodklok te luiden25 en voor de Tweede Kamer een hoorzitting te
organiseren.26

1.5

De Doorwerking; belemmeringen en werkzame factoren

1.5.1

Belemmeringen

Duindorp verandert en wie hecht aan de kwaliteiten van de wijk, moet zich inspannen
voor behoud van bestaande kwaliteiten en het mede-realiseren van nieuwe. Er zijn
mogelijkheden om productief aan de slag te gaan om verandering in de goede richting
te bewegen. Uit bovenstaand zijn hiervoor enkele werkzame factoren af te leiden. Er
zijn echter ook belemmeringen die om aandacht vragen. Zowel het werkzame als het
belemmerende staan hier kort benoemd. Tot slot wordt in deze paragraaf ingegaan op de
doorwerking van de interventies die met deze deelstudies zijn ingezet.

1.	Uitsluiting gaat twee kanten op. Het is uitdelen en ontvangen. Als in de omgeving
het beeld leeft dat Duindorpers anderen uitsluiten, dan heeft dat tot gevolg dat
anderen Duindorp(ers) uitsluiten. Ook Duindorpers met een sterke hang naar het
verleden moeten onderkennen dat Duindorp geen eiland is. Voor het behoud van
gewaardeerde kenmerken van de wijk is aanpassing aan de omgeving nodig. Die
aanpassing is mogelijk maar vergt aandacht, ingrijpen en onderhoud.

25		
26		

Zie als voorbeeld Gualthérie van Weezel (2018) of Weeda (2019).
Zie verslag Tweede Kamerhoorzitting/-rondetafelgesprek Personen met verward gedrag (2019).
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2.	Als kritische vragen of geluiden van bewoners over de omgang met bijvoorbeeld
woonruimteverdeling bij instellingen voortdurend leiden tot verwijzing naar een
protocol (zo zijn nu eenmaal de regels) of strategische reacties (daar praten we
niet over want dat ligt vast) dan is dit niet alleen ondermijnend voor de onderlinge
relaties tussen cliënt en instelling, maar ook voor de publieke functie die in het
geding is – i.c. volkshuisvesting.27
3.	Naast argumenten, feiten en redelijkheid is er de beleving. Het eerste is belangrijk,
maar ook het laatste doet ertoe. De opgehaalde thema’s in gesprekken met
bewoners (paragraaf 1.2.2) maken de opstelling van bewoners ten aanzien
van lokale vraagstukken toegankelijk en begrijpelijk (NB Dit impliceert geen
waardeoordeel over juistheid of redelijkheid van de opstelling). Het kennisnemen
van dergelijke beelden of thema’s kan, aangewend in een Publieke Dialoog,
bijdragen aan het ontstijgen van tegenstellingen.

1.5.2

Werkzame factoren

1.5.3

Doorwerking & Impact

1.	De strijd tegen polarisatie en maatschappelijke tegenstellingen is niet altijd gebaat
bij meer aandacht voor polarisatie en maatschappelijke tegenstellingen. Soms geldt
het tegendeel. Wie wil werken aan een beter Duindorp wordt – meer of minder
subtiel – regelmatig de keuze voorgelegd tussen ‘wij’ of ‘zij’. Deze tegenstelling is
in veel gevallen een valse die bovendien contraproductief is. Ze valt, zo leert deze
deelstudie, met succes te ontstijgen: door aan de slag te gaan met basale, concrete
kwesties die ertoe doen (bijvoorbeeld woonruimte, veiligheid en een betrouwbare
overheid). Op die wijze worden tegenstelling niet ontkent of gebagatelliseerd, ze
krijgen enkel een concrete uitwerking in relatie tot een tastbaar gedeeld probleem
en dwingt tot een meer handelings-/praktijkgerichte denkwijze.
2.	Zorgvuldig, methodisch weloverwogen organiseren van een Publieke Dialoog
kan bijdragen aan herstel van vertrouwen en openingen bieden voor de soms
broodnodige verbetering van de kwaliteit van het gesprek over lokale kwesties.
In deze deelstudie is bij bewoners effect gesorteerd en in beperkte mate ook bij
professionals (zie Doorwerking).

Bij een aantal van de bewoners die bij deze deelstudie betrokken is geweest, is
de bewustwording gegroeid dat behoud van de gekoesterde kenmerken van de
Duindorpse leefomgeving vooral wordt belemmerd door het standpunt ‘Duindorp voor
de Duindorpers’. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de wijze waarop is ‘ingesproken’
bij de bijeenkomst op 18 november en in hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de
Zeezwaluw (zie hieronder).
27		

Verg. Habermas (2018).
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Enkele bewoners hebben in navolging van de bijeenkomst op 18 november een studie
gemaakt van de cijfers die de corporatie en gemeente hebben aangeleverd in het
overzicht ‘Woonruimteverdeling, hoe zit het precies?’. Het uitpluizen van de cijfers
maakt duidelijk dat ze onvolledig zijn. Zo zijn ook huurwoningen die wel eigendom zijn
van de corporatie, maar in de vrijemarktverhuur vallen, ten onrechte meegerekend als
sociale woningbouw. Andere bewoners doen archiefonderzoek vanuit het vermoeden
dat de corporatie en de gemeente gemaakte afspraken rondom de herstructurering
niet nakomen. Beide vormen van activisme zijn noemenswaardig. Niet alleen omdat ze
uitdrukking geven aan het vergrote kritische en toetsende vermogen van burgers ten
opzichte van de overheid – wat altijd goed is – maar ook duidelijk maken dat bewoners
de kans nemen om met medewerkers in gesprek te gaan in termen van regels en beleid
op een manier die aansluit bij de werkwijze van de betrokken instellingen.
Vanuit de gemeente geldt dat er zowel van het stadsdeel, de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
en de wethouder steun is voor alternatieve benadering van woonvraagstukken, zoals die
met de Publieke Dialogen zijn ingezet. De gesprekken met, in plaats van over de wijk,
geven betrokken ambtenaren aan, hebben geleid tot nieuwe inzichten en concrete acties
om lokale spanningen te verminderen.28 Vanuit de betrokken corporatie is aangeven dat
de gesprekken vanuit het stadslab voor een belangrijk deel een voortzetting is geweest
van het bestaande beleid voor het uitleggen van gevoerd beleid aan wijkbewoners.
Terugkijkend wordt betreurd dat de organisatie van de bijeenkomst hen niet beter heeft
betrokken en voorbereid.
Binnen De Haagse Hogeschool wordt op basis van het in Duindorp geleerde,
lesmateriaal gemaakt voor professionals van de toekomst, in het bijzonder voor de
opleiding Bestuurskunde, Social Work en Gebouwde omgeving. Dit gebeurt door
bijdragen aan het onderwijs in het nieuwe curriculum van de opleiding Bestuurskunde, de
minor Neighborhood Governance en de minor Real Estate. Tevens staan er verschillende
hoofdstukken gepland voor nieuwe studieboeken. Verder zullen inzichten uit het
onderzoek in publicaties voor vakgenoten verschijnen.

28		

MT DPZ stadsdelen & wijken, memo ‘stadslabs’ dd. 20 juni 2019.
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De Zeezwaluw
Een concrete, gezamenlijke vorm van doorwerking (met de bewoners, de gemeente,
de corporatie en De Haagse Hogeschool) is de actuele planvorming rondom een
voormalig schoolgebouw aan de Zeezwaluwstraat. Hier wordt bij de uitwerking
van de bestuurlijke opdracht ‘betaalbare woningen bouwen’ op initiatief van het
stadsdeel met bewoners, ambtenaren en professionals gewerkt aan een optie voor
herinrichting van het gebouw die bijdraagt aan ‘Hou Duindorp Duindorps’.
Hiermee wordt voortgebouwd op de uit deze Publieke Dialoog voortvloeiende
congruente benadering van het vraagstuk van wonen. Bewoners zijn gevraagd
expliciet te maken wat precies ‘Duindorps’ is (zie figuur Visualisatiewaarden), om
vervolgens vertalingen te maken naar de vormgeving van het gebouw (zie figuur
inrichting tuin et cetera). Op deze wijze wordt verder gewerkt aan het beschikbaar
maken en verdelen van nieuwe woonruimte in de wijk op een wijze die rechtmatig
is (in termen van de instellingen) en rechtvaardig (in termen van bewoners die hun
gemeenschap koesteren).

Figuur 3: ‘Vooraanzicht schoolgebouw Zeezwaluwstraat’ - Haags gemeente archief fotograaf onbekend
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‘Figuur 4: Waardenkaart Zeezwaluwstraat’ - opbrengst designsessie 05 september 2019

Figuur 5: ‘Waardenkaart Zeezwaluwstraat’ - opbrengst designsessie 05 september 2019
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1.6

Geleerde lessen en reflectie

In voorgaande sectie is ingegaan op de lokale impact van Publieke Dialogen rondom
de kwestie wonen. Welke lessen zijn hier nog verder uit te leren? In dit afsluitende
hoofdstuk staan puntsgewijs enkele reflecties met inzichten uit dit onderzoek die
waardevol zijn voor systeemontwikkeling voor organisaties (1.6.1), persoonsontwikkeling
bij professionals en bewoners (1.6.2) en voor kennisontwikkeling rondom weerbarstige
stedelijke kwesties (1.6.3).

1.6.1

Systeemontwikkeling

Slim handelen of wijs optreden?
Een defensieve opstelling van instellingen richting bewoners vergroot het onderlinge
wantrouwen en het onbegrip. Een goed voorbeeld hiervan is het standpunt ‘de regels
liggen vast, dus dan moet je geen verwachtingen kweken door in gesprek te gaan
met bewoners’. Het lijkt wellicht tactisch slim om kwesties waar je als ambtenaar of
professionals niet direct invloed op hebt van de gespreksagenda af te houden. Echter,
het structureel niet bespreken van zorgen van bewoners vanwege een gebrek aan
beleidsruimte leidt tot groeiende frustratie onder burgers. In deze deelstudie staan
voorbeelden van partijen die bereid zijn om ook over onderwerpen in gesprek te gaan
waar niet direct verandering mogelijk lijkt. Mits dit vooraf helder wordt vastgesteld,
leidt zo’n gesprek niet tot ongegronde verwachtingen bij burgers. Wel kan er een goed
gesprek ontstaan over zorgen en wellicht nieuwe oplossingsrichtingen. De eerste
benadering lijkt slimmer, maar in dit onderzoek blijkt de laatste wijzer te zijn.
Depolariserend optreden
Depolariseren kan door zorgvuldig samen te werken aan concrete, alledaagse
kwesties. Je hoeft niet ‘de oplossing’ te vinden. Het gaat erom dat je op inclusieve
wijze een publiek vormt die gezamenlijk toewerkt naar de best mogelijke omgang met
een kwestie die hen allen aangaat. Richt je daarvoor op lokale interventies, niet op
structuren.
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1.6.2

Persoonsontwikkeling

Leren als oplossingsrichting
Wijkgerichte ambtenaren – bijvoorbeeld stadsdeelmedewerkers – moeten rekening
houden met de wensen van de wijk en de opdrachten van de bestuurder. Die twee
zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming te brengen. Hoe bepaal je nu wanneer
inzichten uit de wijk voorrang moeten krijgen en wanneer die vanuit het stadhuis?
Of, wat vaker nodig is, hoe je tot een nieuwe positie kunt komen die schijnbare
tegenstellingen overbrugt. Voor het vinden van een productieve omgang met
dergelijke spanningen levert het werken aan Publieke Dialogen met onderzoekers,
bewoners en professionals waardevolle aanknopingspunten op. Bijvoorbeeld door
omstreden kwesties tot object van onderzoek of onderwijs te maken, waardoor
tijdelijk leren (in plaats van belangenbehartiging) centraal komt te staan in een traject
van probleemverkenning. Dergelijke samenwerking creëert de gelegenheid voor
beleidsmakers en bewoner om elkaar beter te leren kennen en vergroot daarmee de
mogelijkheid succesvol argumenten uit te wisselen.
Werken aan beter begrip
Opvallend vaak schuilt er achter boosheid van bewoners over de wijk, de woningen,
het bestuur of ‘de ander’ een combinatie van onbegrip (waarom doen ze het zo?) en
miskenning (waarom wordt er geen rekening met ons gehouden?). Beide zaken zijn
vaak te verlichten, maar niet altijd weg te nemen. Dat een optelsom van dergelijke
gesprekken ertoe heeft geleid dat een aantal bewoners hun contraproductieve
positie (Duindorp voor de Duindorpers) wil verruilen voor een open gesprek over hun
behoeften (Hou Duindorp Duindorps), is winst voor de bewoners, de wijk en de stad. De
toegepaste methode biedt bovendien aanknopingspunten voor het verbeteren van de
relatie tussen burger en bestuur in andere wijken met vergelijkbare problematiek.

1.6.3

Kennisontwikkeling

Werken aan de omgang met de kwestie
Onderzoek waarin aandacht is voor het bijeenbrengen van verschillende percepties
en bijbehorende feiten leidt tot nieuwe oplossingsrichtingen met breed draagvlak.
Dit inzicht wordt onderbouwd met het traject dat hierboven staat beschreven. Er is
niet zuiver gekeken naar het systeem voor woonruimteverdeling of zuiver naar de
beeldvorming, maar naar een combinatie hiervan. Door opvattingen te achterhalen en
te bespreken, is gewerkt aan gedeelde inzichten die een betere omgang met de kwestie
mogelijk maken.
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Verschillende partijen gelijk benaderen
Uit dit traject valt ook een les te trekken voor trajecten met een vergelijkbare aanpak:
vanuit het idee onderzoek te doen naar de relatie tussen organisaties en burgers ligt
het wellicht voor de hand het eerste meer te begrijpen in termen van georganiseerde
rationaliteit en de laatste meer in termen van menselijke behoeften. Het handelen van
maatschappelijke organisaties wordt vaak verantwoord door te verwijzen naar regels,
besluiten of protocollen. Het optreden van burgers wordt vervolgens beschreven
in termen van ‘wat er leeft’. Een dergelijke benadering leidt tot een vertekend beeld:
bevindingen over de kenmerken van beide groepen kunnen dan evengoed uitkomst
zijn van werkelijk bestaande verschillen, maar ook van de verschillen in de benadering.
Bij een multi-stakeholderbenadering dienen in eerste instantie alle partijen te worden
beschreven en geanalyseerd in dezelfde termen/met behulp van dezelfde begrippen.
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Deelstudie 2
Publieke Dialoog De CityGame Veiligheidsbeleving
Artie Ramsodit
Inleiding
In samenspraak met de wijk vormgeven van maatschappelijke waarden in een
participatiesamenleving vereist een omslag van denken. Het succes van deze
omslag is afhankelijk van de manier waarop wijsheid, relaties en leerprocessen in
nieuwe netwerken georganiseerd en gedistribueerd worden1. Dit publieke leren
stond centraal in dit onderzoek naar veiligheidsbeleving in de Haagse wijk Duindorp.
Aanleiding hiervoor waren zorgen bij de gemeente Den Haag over het imago van en het
samenleven in Duindorp. Een zorg die door veel bewoners werd onderschreven. In juli
2018 is in de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen om onder andere
onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving van de bewoners in Duindorp.
De veiligheidsbeleving is verkend aan de hand van een interventie om inzicht te krijgen
in het publiek leren. Om meer inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van zowel de
bewoners (samenleven) als de buitenwereld (imago) is er eerst een verkenning geweest.
Er zijn met bewoners en professionals probleemverkenningen georganiseerd. Op basis
van de inzichten uit deze fase en op basis van de contacttheorie is een kader geschetst
voor vormgeving van de Publieke Dialoog met bewoners en professionals. De Publieke
Dialoog vond plaats met circa tachtig deelnemers. Vervolgens is de doorwerking van
deze interventie gemonitord. Dit geheel geeft inzicht in de factoren die van belang zijn
in een proces van publiek leren. De opgedane inzichten ten aanzien van publiek leren
betreffen kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en persoonsontwikkeling.
Doelstelling van de interventie
De doelstelling van de probleemverkenningen was meer inzicht te krijgen in de
veiligheidsbeleving in Duindorp vanuit het perspectief van de bewoners in interactie
met professionals om daarbij zowel het perspectief in Duindorp als de wereld
daarbuiten in beeld te brengen. Dit waren professionals die werken in Duindorp
in het veiligheidsdomein, het sociaal domein of gemeentelijk beleid maken dat de
Duindorpers raakt als het gaat om veiligheidsbeleving, bijvoorbeeld politie,
handhaving, zorg en welzijn, parkeren en beveiliging. De doelstelling van de Publieke
1 W
 ijsheid betreft het vormgeven aan wijsheid in het omgaan met (publieke) waarde(n) bij burgers en professionals).
Relaties heeft betrekking op het conceptualiseren en ontwerpen van nieuwe sociale relaties. De leerprocessen gaan
over het ontdekken en experimenten in het handelen en spreken.
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Dialoog Veiligheidsbeleving was om op basis van de probleemverkenningen met
bewoners, vrijwilligers, zelforganisaties (Wijkberaad Duindorp en stichting Bemiddeling
& Mediation), beleidsmakers en andere professionals te ervaren en te leren welke
(nieuwe) mogelijkheden er zijn om vanuit gezamenlijk inzicht in de behoeften van
bewoners te komen tot een betere aanpak als het gaat om de veiligheid in de wijk. De
doorwerking van de (leer)ervaringen zijn vervolgens gemonitord als het gaat om het
publiek leren. De monitoring betrof de volgende zes thema’s die nader zijn verkend in
een Publieke Dialoog:
1. Drugs in Duindorp
2. Elkaar aanspreken
3. Verkeersveiligheid op de Nieboerweg en bij de scholen
4. Veiligheid in je eigen straat
5. Angst en onbegrip
6. Controle en Toezicht
De ontmoeting en het contact
Vanwege de verschillen in veiligheidspercepties tussen bewoners onderling, tussen
de bewoners en de professionals en vanwege de beeldvorming over de bewoners
in Duindorp is de ontmoeting die door contact ontstaat als vertrekpunt genomen
voor de interventie. De Publieke Dialoog is daarom op basis van de condities van de
contacttheorie (Allport, 1954) vormgegeven. Deze condities betreffen onder andere
‘gelijkwaardigheid in de ontmoeting’ en ‘werken aan gezamenlijke doelen’. Er is gekozen
voor een bewonersgerichte methodiek, omdat de twee condities uit de contacttheorie
overeenkomen met kernelementen van deze methodiek. Na een testfase is de
CityGame als bewonersgerichte spelmethodiek ingezet om een laagdrempelige en
interactieve dialoog te faciliteren over veiligheidsbeleving in Duindorp.
Leeswijzer
In deze rapportage komt in paragraaf 2.1 eerst een theoretische inbedding aan bod.
Vervolgens volgt in paragraaf 2.2 een weergave van de bevindingen uit de nadere
verkenning van het vraagstuk veiligheidsbeleving met bewoners en professionals.
Aansluitend komt in paragraaf 2.3 op basis van de theoretische inbedding, de
gehanteerde methodiek voor de vormgeving van de Publieke Dialoog aan de orde.
Daarna komen in paragraaf 2.4 de bevindingen uit de Publieke Dialoog aan bod en de
doorwerking daarvan. Op basis daarvan volgt in paragraaf 2.5 een nadere analyse van
de factoren die van belang zijn voor publiek leren. Tot slot volgt er in paragraaf 2.6 een
conclusie met enkele aanbevelingen.
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2.1

Het vraagstuk en de theoretische inbedding

2.1.1

Publiek leren en uiteenlopende percepties

Gedurende het onderzoekstraject zijn drie thema’s centraal gesteld:
• Wonen
• Imago
• Samenleven
Deze thema’s kwamen in beeld na het voortraject in 2017. Dat traject is opgezet vanuit de
behoeften van Duindorpers en andere stakeholders, zoals professionals in de wijk op het
gebied van welzijn, zorg, huisvesting, veiligheid en beleidsmakers vanuit onder andere de
gemeente. De thema’s ‘imago’ en ‘samenleven’ zijn gecombineerd in het vraagstuk van de
veiligheidsbeleving in Duindorp. Bij deze veiligheidsbeleving speelt zowel het onderwerp
‘samenleven in Duindorp’ als de beeldvorming over Duindorp een rol.
Inzicht in een complex vraagstuk zoals veiligheidsbeleving vereist het daadwerkelijk
verkennen en begrijpen van behoeften van bewoners en andere stakeholders, zoals
wijkprofessionals en beleidsmakers. Dit vereist inzicht in de perceptie van verschillende
belanghebbenden: bewoners, (frontlinie)professionals en beleidsmakers. Zij hebben
verschillende waarden. Deze waarden framen de perceptie van de problemen en de
voorkeuren voor mogelijke oplossingen. Delen van uiteenlopende waarden, percepties
en voorkeuren kan door dialoog en participatie. De volgende stap is het verbinden van
deze behoeften met het handelingsrepertoire van zowel de professional als bewoners
en andere stakeholders. Dit maakt dat een aanpak echt (door)werkt. In dit proces vindt
publiek leren plaatst. Publiek leren is een proces om te komen tot een andere wijze
van distributie van wijsheid, relaties en leerprocessen bij een andere omgang met
maatschappelijke vraagstukken. Deze andere omgang betreft het inhoud geven aan cocreatie vanuit samenspraak met de wijkbewoners.
Publiek leren betreft kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en persoonsontwikkeling. Het gaat dan om:
● Kennisontwikkeling: inzicht in de manier waarop wijsheid, relaties en leerprocessen
gedistribueerd worden waarbij verschillende partijen betrokken zijn met
verschillende belangen.
● Systeemontwikkeling: verbeteren van de condities en het verlagen van de
drempels als het gaat om distributie van wijsheid, versterken van relaties en delen
van leerprocessen.
● Persoonsontwikkeling: versterken van het handelingsrepertoire van professionals
en bewoners als het gaat om participatie en co-creatie.
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2.1.2

Contact en ontmoeting vanuit de contacttheorie

Veiligheidsgevoel is een subjectieve beleving. Deze subjectieve beleving is onder
andere gerelateerd aan opgedane ervaringen. Zowel bewoners als professionals
percipiëren en construeren de werkelijkheid onder andere op basis van ervaringen.
Ontmoetingen zijn een onderdeel van dit sociale proces. Het contact tijdens de
ontmoeting is een van de oorzaken voor wijziging van vooroordelen of beeldvorming.
De aard van het contact is daarop van invloed. De contacthypothese (Allport, 1954) is
veelgebruikt in onderzoek naar de wijziging van beeldvorming of vooroordelen door
contact. In deze hypothese wordt verondersteld, in tegenstelling tot de conflicttheorie,
dat wanneer aan bepaalde condities wordt voldaan, contact leidt tot een positieve
houding van de ene groep ten opzichte van de andere groep. Deze condities waren
volgens Allport: gelijke status, samenwerken aan dezelfde doelen, het contact moet
het mogelijk maken elkaar beter te leren kennen, ondersteuning van het contact door
instituties/autoriteiten, wetgeving en gebruiken/gewoonten.
In de context van Duindorp en de beleving van veiligheid betreft dit het contact tussen
de diverse groepen bewoners en de professionals in Duindorp. Tevens betreft dit het
contact tussen de bewoners en professionals in Duindorp en de buitenwereld.
Sinds de formulering van de contacttheorie zijn er veel studies geweest waarbij deze
theorie is toegepast. De condities die in de literatuur worden gezien als bepalend voor
wijziging van vooroordelen en beeldvorming lopen zeer uiteen (Amir, 1976; Brewer
& Miller,1984; Stein, Post, en Rinden 2000; Dhont en Van Hiel, 2009). De metastudie
van Pettigrew & Tropp (2006) betrof 515 onderzoeken naar de contacthypothese
waarin contact de onafhankelijke variabele is voor het voorspellen van vooroordeel.
De conclusie van deze meta-analyse was dat niet alleen de oorspronkelijke condities
van Allport, maar ook diverse andere condities resulteren in wijziging van labels door
contact. Om inzicht te krijgen hoe beeldvorming door contact kan wijzigen, is daarom
een ander abstractieniveau nodig.
Uit de actualisering van de meta-analyse van de contactheorie (Pettigrew, 2011) komen
drie mechanismen naar voren die resulteren in wijziging van beeldvorming.
1. Het eerste mechanisme betreft kennis. Daarbij wordt verondersteld dat een
vooroordeel een direct gevolg is van generalisaties en vereenvoudigingen over
een groep op basis van onvolledige informatie. Meer kennis kan resulteren in een
wijziging van de beeldvorming. Contact biedt een mogelijkheid voor het ontdekken
van gemeenschappelijke waarden en overtuigingen en vormt daardoor de basis
voor wijzigingen van de beeldvorming. In de context van Duindorp en de beleving
van veiligheid betreft dit kennis over de culturele context van de diverse groepen
bewoners in Duindorp.
2. Het tweede mechanisme betreft empathie. Contact kan negatieve kwalificaties
positief wijzigen door empathie voor leden van de andere groep. In de context
van de veiligheidsbeleving in Duindorp betreft dit empathie voor de bewoners van
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Duindorp als geheel en van buiten Duindorp, empathie tussen bewoners onderling
en empathie vanuit professionals voor bewoners van Duindorp.
3. Het derde mechanisme betreft reductie van onzekerheid en angst. Het
verminderen van deze negatieve gevoelens draagt bij aan positieve wijziging van
kwalificaties en andersom neemt de kans op negatieve wijziging van kwalificaties
toe bij meer angst en onzekerheid. In de context van Duindorp betreft de reductie
van onzekerheid de reductie van angst van de buitenwereld voor Duindorp als
geheel. In Duindorp betreft dit de angst van sommige bewoners voor specifieke
bewoners in Duindorp die moeilijk aan te spreken zijn op hun gedrag, zoals een
groep jongeren die overlast veroorzaakt en de bewoners van de opvanglocatie
van het Leger des Heils. Kwalificaties wijzigen dus door kennis, empathie en
onzekerheidsreductie. De verkenning van deze drie mechanismen vanuit de
contacttheorie brengt de werking van deze mechanismen in beeld als het gaat
om de ontmoeting van bewoners en professionals. Deze ontmoetingen komen
tot stand door het faciliteren van een Publieke Dialoog over veiligheidsbeleving.
In de Publieke Dialoog ontstaan niet alleen ontmoetingen tussen bewoners en
professionals, maar ook tussen bewoners onderling en professionals onderling.
Het gaat daarbij om de nadere verkenning van de wijziging van de verhoudingen die
bijdragen aan een andere distributie van wijsheid, relaties en leerprocessen om te
komen tot een andere omgang met het vraagstuk ‘veiligheidsbeleving’.
Tevens biedt de theorie een aantal condities (Allport, 1954) waar de Publieke Dialoog
aan moet voldoen zodat het contact tijdens de ontmoeting de mogelijkheid biedt tot
positieve wijziging van beeldvorming. Deze condities vormen het kader bij de keuze
voor de methodiek van de dialoog.

2.1.3

Condities vanuit de contacttheorie en bewonersgerichte methodieken

Als het gaat om de inrichting van de Publieke Dialoog is deelname van de verschillende
stakeholders essentieel. Bewoners, zelforganisaties, maatschappelijke organisaties,
frontlinie professionals en beleidsmakers hebben nu eenmaal verschillende
perspectieven. Om de Publieke Dialoog over veiligheidsbeleving echt goed te laten
werken is aansluiting bij de condities uit de contacttheorie van belang. Dat vergroot de
kans op een Publieke Dialoog waarbij de ontmoeting tussen de diverse stakeholders
bijdraagt aan een positieve verandering in de wederzijdse beeldvorming.
De gelijkwaardigheid van bewoners en andere stakeholders (kenmerk a) evenals de
samenwerking vanuit gezamenlijk belang (kenmerk b) zijn twee van de vier kenmerken
van bewonersgerichte methodieken. Deze twee kenmerken sluiten aan bij de condities
vanuit de contacttheorie betreffende gelijke status in het contact (conditie 1) en
samenwerken aan dezelfde doelen (conditie 2). Bewonersgerichte methodieken
faciliteren het non-formeel en participatief leren om te komen tot co-creatie.
Dergelijke methodieken, die allerlei werkvormen kunnen benutten zoals een debat of
een spel, kenmerken zich door (Nieuwboer, 2018):
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a. Gelijkwaardigheid van alle aanwezigen. Allen die meedoen in een groepsbijeenkomst
hebben inbreng vanuit eigen perspectief en ervaringen. Er is positieve interactie.
Professionals zijn bewonersgericht. Wie denkt het probleem te begrijpen, verhoudt
zich tot anderen, die er wellicht een andere inschatting van maken.
b. Creatieve samenwerking. De aanwezigen dragen allen bij aan een gezamenlijk belang
om knelpunten op te lossen; zij kijken verder dan hun eigen belang of perspectief.
Wie oplossingen denkt te hebben, verhoudt zich tot anderen, die nog niet zo ver
zijn of die andere oplossingen hebben. Er is dialoog. Iedereen leert. De diversiteit
van de groep aanwezigen wordt op die manier benut.

Samen aan de slag met bewonersgerichte methodieken
Foto: Jassier Jonas, Goedkroon
c.

Denkkracht. Door het delen van uiteenlopende waarden, percepties en voorkeuren
ontstaat een beeld van de complexiteit van een vraagstuk. Er is geen simpele
oplossing voor samenlevende groepen; vaak zijn er meerdere knelpunten en meer
kansen dan benut worden. Door de ruimte te geven aan deze denkkracht kan een
nieuwe analyse worden gemaakt en komen nieuwe mogelijkheden in beeld (zie
Bronnen).
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d.

2.2

Resultaat. Door een bewonersgerichte methodiek ontstaat inzicht in
wensen, voorkeuren en behoeften van bewoners. Deze geven richting aan de
probleemanalyse en aan oplossingsstrategieën. Bovendien kunnen hierdoor
natuurlijkerwijs vragen gesteld worden die horen bij het versterken van de sociale
basis in een wijk (Movisie, 2018):
1. De persoonlijke strategieën en betekenisgeving. Wat kunnen mensen zelf
doen?
2. Co-learning. Wat kunnen mensen samendoen?
3. Professionele ondersteuning. Wat kunnen professionals doen?
4. Ondersteuning door de overheid. Wat kan de overheid initiëren en faciliteren?

De voorbereiding

2.2.1	Verkenning met bewoners en professionals van het binnen- en het
buitenperspectief

Om meer inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving vanuit zowel het perspectief
van bewoners (samenleven) als vanuit het perspectief van de buitenwereld (imago)
is er eerst een verkenning uitgevoerd. De doelstelling van de verkenningsfase is om
vanuit verschillende brillen en ervaringen te ontdekken welke problemen, kansen en
belemmeringen er leven. Door met verschillende brillen te kijken wat er leeft, worden
problemen ingekleurd. De probleemverkenningen als onderdeel van de interventie
werden verricht met zowel bewoners als professionals. Voor een breder beeld zijn
er diverse interviews geweest met sleutelfiguren, zoals leden van het Wijkberaad
Duindorp, de wijkmanager, de community builder, bewoners die actief zijn als het gaat
om preventie en medewerkers van organisaties in de wijk zoals de politie, stichting
Welzijn Scheveningen en het Leger des Heils. Ook zijn er gedurende twee dagen in de
omgeving van de supermarkt op het plein korte interviews gehouden met bewoners.
De methodiek van de probleemverkenning is ontleend aan Fields of View, een
kennisinstituut uit India (www.fieldsofview.in). Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen
van spelmethodieken die bijdragen aan positieve veranderingen in de samenleving.
De methodiek behelst vier stappen. De eerste stap is de verkenning van de mogelijke
oorzaken van in dit geval veiligheidsgevoelens. Deze verkenning vindt plaats vanuit
enerzijds het perspectief van de bewoners en anderzijds het perspectief van de
buitenwereld. De tweede stap gaat over het terugbrengen van de mogelijke oorzaken
van onveiligheidsgevoelens vanuit zowel het perspectief van de bewoners als vanuit
het perspectief van de buitenwereld tot de echte uitdaging als het gaat om de
veiligheidsbeleving. Vervolgens wordt bij de derde stap ingezoomd op de mogelijkheden
van en de belemmeringen voor de uitdaging die de deelnemers hebben geformuleerd.
Tot slot formuleren de deelnemers in de vierde stap een wenkend toekomstperspectief.
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De probleemverkenning is geconstrueerd in de volgende vier stappen
Verkennen (1) ⇒ filteren (2) ⇒ mogelijkheden/belemmeringen (3) ⇒ toekomst (4)
1.	Wat maakt dat het veilig/onveilig is in Duindorp vanuit de bril van Duindorpers zelf en
vanuit de bril van anderen (verkennen)?
2.	Wat is de echte uitdaging als het gaat om de veiligheidsbeleving in Duindorp
(filteren)?
3.	Wat is er nodig? Welke middelen en beperkingen zijn er voor bewoners en (wijk)
professionals (mogelijkheden/belemmeringen)?
4. Wat staat er over drie jaar in de krant (toekomst)?
De vier stappen van de probleemverkenning in Duindorp met de bewoners en
professionals is als proces vormgegeven in drie fasen. De eerste twee fasen liepen
parallel. Er is eerst zowel met bewoners (fase 1) als professionals (fase 2) een
afzonderlijke sessie gehouden om de vier stappen van de probleemverkenning te
doorlopen. Op deze wijze was er de mogelijkheid om vrijuit te spreken. De opbouw
van de sessie was voor zowel de bewoners als de professionals gelijk. In zowel de
sessie met de bewoners als de sessie met de professionals werd de groep deelnemers
opgedeeld in twee subgroepen van vier tot zes personen. Vervolgens zijn de opgedane
inzichten uit deze twee parallelle sessies voorgelegd aan een gecombineerde groep
van zowel bewoners als professionals in twee bijeenkomsten ten behoeve van
verdieping en aanvulling van de opgedane inzichten (fase 3).

2.2.2

Mogelijke oorzaken van (on)veiligheidsgevoelens

In beide sessies (fase 1 en fase 2) hebben zowel de bewoners als de professionals de
mogelijke oorzaken van gevoelens van veiligheid en onveiligheid geïnventariseerd
vanuit het perspectief van de bewoners in Duindorp (de bril van de Duindorper) en
vanuit het perspectief van anderen (de blik van buiten). Dit was de eerste stap van de
probleemverkenning. De deelnemers hebben daartoe antwoord gegeven op de vraag:
Wat maakt dat het veilig/onveilig is in Duindorp vanuit de bril van Duindorpers en vanuit
de bril van anderen (verkennen)?
Gevoelens van veiligheid vanuit het perspectief van de bewoner zijn door zowel de
bewoners als de professionals gekoppeld aan:
● het zorgen voor elkaar en de sociale controle;
● het dorpse gevoel, ‘ons kent ons’ en de saamhorigheid;
● het veilig alleen over straat kunnen gaan gedurende de avonduren.
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Vanuit de bewoners wordt tevens gesteld dat de inzet van de gemeente op een schone
leefomgeving, het aanspreekbaar zijn van de politie en de aanwezigheid van camera’s
op het Tesselseplein bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel. De professionals
geven tevens aan dat vanuit het perspectief van de bewoners de directe, eerlijke manier
van communicatie ook bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsgevoel.
Gevoelens van veiligheid vanuit het perspectief van mensen die niet in Duindorp wonen,
zijn door zowel de bewoners als de professionals gekoppeld aan:
● de diepe relatie die ontstaat als je wordt opgenomen door de gemeenschap in
Duindorp;
● het vreugdevuur als een positieve gebeurtenis waar veel mensen van buiten
Duindorp naartoe komen;
● de ligging en de gezelligheid;
● de sociale cohesie;
● de prettige woonomgeving;
● de directe communicatie van de bewoners.
Gevoelens van onveiligheid vanuit het perspectief van de bewoner wordt door zowel de
bewoners als de professionals gekoppeld aan:
● de heftige reactie van sommige bewoners als je hen aanspreekt;
● de overlast van hangjongeren;
● de sociale controle; iedereen let op elkaar;
● de nieuwe mensen die in Duindorp komen wonen; zij hebben vaak een andere
culturele achtergrond. De gewoonten van mensen van buiten Duindorp veranderen
de gewoonten in het dorp.
Door de bewoners wordt onveiligheid vanuit het ´binnen perspectief´ ook gekoppeld
aan de beperkte verlichting op sommige plekken in de wijk en de overvolle,
ondergronds containers waardoor er zwerfvuil ontstaat. Voor wat betreft het
perspectief van bewoners geven de professionals aan dat het feit dat je als bewoner
geen invloed hebt, bijvoorbeeld als het gaat om het woonbeleid, ook van invloed is op
gevoelens van onveiligheid. In de beeldvorming van bewoners speelt mee dat er veel
zou worden ingebroken in bepaalde straten in de wijk.
Gevoelens van onveiligheid vanuit het perspectief van ´de ander´ worden door zowel
de bewoners als de professionals gekoppeld aan:
● de beeldvorming dat de bewoners asociaal zouden zijn en dat er sprake zou zijn van
een achterstandswijk;
● berichtgeving in de media over incidenten en gedrag van bewoners;
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Zwerfvuil op straat
Foto: Marie-Anne van der Toorn
●

de beleving dat sommige bewoners denken dat ze alles kunnen maken en crimineel
zijn,
● het drugsgebruik en het dealen van drugs; het feit dat je als buitenstaander voor
sommigen niet welkom bent en dat er racisme zou heersen;
● de sterke samenhorigheid waarbij veranderingen niet worden geaccepteerd en
bewoners het samen regelen.
Door de bewoners wordt onveiligheid vanuit het ‘buitenperspectief´ ook gekoppeld
aan het vreugdevuur, hangjongeren en brandstichting. Als het gaat om het
´buitenperspectief´ is volgens de professionals de beeldvorming over andere normen
en waarden in Duindorp ten aanzien van opvoeding en het snel gebruik van geweld bij
ruzies ook van invloed op gevoelens van onveiligheid.

2.2.3

Verkenning met bewoners

De grootste uitdaging en het toekomstperspectief
Het filteren van de genoemde oorzaken in de verkenning van (on)veiligheidsgevoelens
tot de grootste uitdaging was de tweede stap in de probleemverkenning. Daarbij ging
het om de vraag: Wat is de echte uitdaging om het gevoel van veiligheid in Duindorp te
vergroten (filteren)?
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De deelnemende bewoners gaven de volgende twee antwoorden:
1. Camera’s en straatverlichting. De deelnemende bewoners zijn voorstander van
het plaatsen van camera’s en willen meer straatverlichting. Nu is het te donker
op straat en dat geeft bij veel bewoners een onveilig gevoel. Bovendien werkt
meer licht op straat preventief tegen overlast. Op grond van wetgeving kunnen
camera’s voor een maximale duur van drie maanden geplaatst worden. Dat ervaren
de deelnemende bewoners als een knelpunt. De volgende ‘krantenkop voor de
toekomst’ werd geformuleerd als wenkend perspectief: Geen Duindorp, maar
Duinwijck! We hebben er met z’n allen hard voor gewerkt en zie, wij heten vanaf
heden Duinwijck. Interessant is dat de gekozen krantenkop ook verwijst naar
de nieuwbouw van duurdere koopwoningen, waardoor de samenstelling en het
karakter van de wijk verandert.
2. Het verantwoordelijkheidsbesef voor je eigen straat/wijk aanjagen. Dit wordt gezien
als een invalshoek waardoor bestaande patronen kunnen worden doorbroken.
De volgende ‘krantenkop voor de toekomst’ werd geformuleerd als wenkend
perspectief: Duindorp, een verademing! Schoon, heel en veilig! De metamorfose van de
eens zo verguisde wijk Duindorp! Betrokken bewoners leven met veel plezier & vertier.
Interessant is dat in de passage ‘de eens zo verguisde wijk’ ook het huidige negatieve
imago van de wijk naar voren komt en de behoefte om daarvan af te komen.
Middelen en beperkingen voor zowel de gemeente als de bewoners
Met de bewoners is in kaart gebracht wat de middelen en beperkingen zijn voor
zowel de gemeente als de bewoners ten aanzien van de twee genoemde uitdagingen.
Daaruit kwam naar voren dat de beperkingen voor bewoners ook gerelateerd zijn aan
het gedrag van sommige (groepen) bewoners waar niemand grip op lijkt te hebben.
Vanwege de angst voor vergelding durft men hen bij overlast of grensoverschrijdend
gedrag niet aan te spreken of dat gedrag te melden bij de politie. Professionals
gaven aan behoefte te hebben aan meer handhaving, controle en daadkracht.
Als het gaat om de inzet van camera’s kwam ook het belang van het melden bij
de politie naar voren. Door te melden krijgt de politie inzicht in wat er speelt bij
overlast en grensoverschrijdend gedrag. Het doen van een melding is daarmee
een middel waarmee bewoners bij kunnen dragen aan de aanpak van overlast of
grensoverschrijdend gedrag. Bij het verantwoordelijkheidsbesef voor de eigen straat
werd het goede voorbeeld geven, het tonen van begrip en het samen in de straat de
zaken regelen als mogelijke middelen voor bewoners gezien. Daarbij is het benutten
van bestaande netwerken ook als mogelijk beschikbaar middel naar voren gekomen,
bijvoorbeeld als het gaat om het netwerk van de organisatie van het vreugdevuur.
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Een van de bewoners werd weleens ’s nachts door mannen aangesproken op straat in
Duindorp als ze thuiskwam van haar werk. Dit gaf een onveilig gevoel. De groepsapp
van een groep Duindorpers (waaronder haar vriend met wie ze samenwoont) werd
benut. Het lukte om via de leden van de groep op te sporen wie de persoon was die
vrouwen ’s nachts op straat aansprak. Daar is betrokkene vervolgens op aangesproken.

2.2.4

Verkenning met professionals

De grootste uitdaging en het toekomstperspectief
Bij de sessie met de professionals resulteert het filteren van de genoemde oorzaken
in de verkenning van (on)veiligheidsgevoelens tot de volgende twee mogelijke
oplossingen om het gevoel van veiligheid in Duindorp te vergroten:
● Het verminderen van wederzijdse angst en onbegrip. De beeldvorming buiten
Duindorp (onder andere in de media) en de beeldvorming in de wijk tussen de
verschillende groepen bewoners vormen een belangrijke bron voor angst en
onbegrip. Het niet kunnen aanspreken van bepaalde personen in de wijk draagt
volgens de deelnemende professionals bij aan een gevoel van ongemak van
andere bewoners. De onderliggende spanning als het gaat om het tekort aan
woningen wordt ook als een van de oorzaken voor angst en onbegrip genoemd.
Ook in de bijeenkomst met de bewoners kwam het aspect ‘angst’ naar voren als
het gaat om groepen waar je geen grip op hebt. Bij de inventarisatie van gevoelens
van onveiligheid vanuit de buitenwereld (stap 1 van de probleemverkenning) was de
beeldvorming eveneens een van de aspecten die naar voren kwam. Deelnemende
professionals stelde de volgende ‘krantenkop voor de toekomst’ op: Duindorp
en Schilderswijk slaan handen ineen! Julianakerk wordt grootste multiculturele
verzamelplaats voor de jeugd! Deze kop duidt op een behoefte aan verbinding van
jongeren, zowel vanuit het perspectief van diversiteit als vanuit de context van een
wijk waar soortgelijke problemen spelen.
● Intrinsieke motivatie en commitment creëren om mensen gemotiveerd te
krijgen om veranderingen te bewerkstelligen. Net als in de sessie met bewoners
noemen de deelnemende professionals als grootse uitdaging het vinden van
een invalshoek waardoor bestaande patronen kunnen worden doorbroken. In
de sessie met bewoners lag de nadruk meer op het verantwoordelijkheidsbesef,
bij de professionals ligt de nadruk meer op motivatie en commitment. Het gaat
met andere woorden om de vraag hoe je vanuit de gemeenschap zelf tot interne
(intrinsieke) motivatie kunt komen. Hoe kunnen bewoners het ongemak aangaan
om te veranderen, waarbij tegelijk het oude behouden blijft. Als dat lukt, dan
heb je een win-winsituatie. De volgende ‘krantenkop voor de toekomst’ werd
geformuleerd als wenkend perspectief: Duindorp modelwijk voor heel Nederland
volgens minister-president!, met daarbij de volgende voorbeelden:
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•
Vishandel floreert in Duindorp;
•
ROC Mondriaan opent dependance in Duindorp;
•
Gele gids voor zzp’ers Duindorp 3e editie, www.mijnduindorp.nl;
•
Vraag en aanbod via site: burenhulp, Duindorp Marktplaats/ Thuisafgehaald.nl;
•
Duindorpers en statushouders brengen samen kookboek uit.
Interessant is dat uit de keuze voor deze krantenkop de wens naar voren komt
om te komen tot een transformatie van de wijk die resulteert in een landelijke
voorbeeldfunctie. Ondernemerschap en het benutten van netwerken worden daarbij als
vertrekpunten genomen.

Probleemverkenning - sessie met professionals
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
Middelen en beperkingen voor zowel de gemeente als de bewoners
Met de professionals is in kaart gebracht wat de middelen en beperkingen zijn voor
zowel de gemeente als de bewoners ten aanzien van de twee genoemde uitdagingen.
Ten aanzien van de uitdagingen ‘angst en onbegrip’ en de uitdaging ‘intrinsieke
motivatie en commitment’ kwam naar voren dat de beperkingen voor bewoners ook
gerelateerd zijn aan het feit dat sommige bewoners vanuit een overlevingsmodus
opereren en dat stigmatisering en de angst om uit de maat te lopen ook een rol spelen.
Ten aanzien van de middelen die de professionals tot hun beschikking hebben, kwam
de mogelijkheid om meer inzicht te geven in de verschillende vormen van professionele
hulp, nog meer de krachten te bundelen, de sociale cohesie te benutten en het geven
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van vertrouwen aan bewoners aan de orde. Als het gaat om de intrinsieke motivatie
zouden de professionals als middel kunnen aansluiten op de behoefte die er in de wijk
is aan werk en een wijkeconomie. Dit zou kunnen door meer arbeidsplekken te creëren
toegespitst op de interesse van de inwoners, bijvoorbeeld nagelstyling of beveiliging.
In Duindorp is een beveiligingsbedrijf gevestigd waar al verschillende bewoners werken
en waar zowel de politie als de handhaving goed mee samenwerken.

2.2.5

Het samenbrengen van de verkenningen

In twee korte vervolgsessies waaraan bewoners en professionals gezamenlijk
deelnamen, zijn de opbrengsten uit de probleemverkenning gedeeld en vervolgens
verdiept en verrijkt. Uit deze gezamenlijke sessies kwam naar voren dat er veel gedeeld
besef is als het gaat om de uitdagingen ten aanzien van de veiligheidsbeleving.
Een belangrijk element daarbij was dat sociale cohesie zowel bijdraagt aan de
veiligheidsbeleving als ook belemmerend kan werken. Van belang daarbij was de
verdieping van de impact van sociale media op het samenleven in Duindorp.

Opbrengst van de verdieping van de probleemverkenningen
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
Tevens werd nader ingezoomd op de relevantie van het thema ‘drugs’ en het thema
‘verkeersveiligheid’ voor de veiligheidsbeleving. Ten aanzien van overlast & jeugd kwam
ook de rol van de ouders en de opvoeding aan bod. Een specifiek aspect ten aanzien
van de overlast van jongeren is de behoefte aan een eigen jeugdhonk. Een ander
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aspect dat tijdens de verkenning aan de orde werd gesteld, is het grensoverschrijdend
gedrag van jongeren bij contact met de politie. Een aantal deelnemers vindt het lastig
en moeilijk te begrijpen dat er niet wordt opgetreden als een groep jongeren in contact
met een politieagent verbaal grensoverschrijdend gedrag (schelden) vertoont.
Op basis van de probleemverkenning en de aanvullende informatie uit de interviews is
gekozen voor zes thema’s voor de Publieke Dialoog (zie kader).
Zes thema´s voor de Publieke Dialoog veiligheidsbeleving

1 Drugs in Duindorp (overlast, gebruik, dealen)
Overlast, gebruik, dealen …
Heb jij weleens te maken gehad met/gehoord over drugsgebruik in Duindorp? Melden
of niet? Drugstransport vanuit Duindorp
2 Elkaar aanspreken #doeslief
Hondenpoep, overlast, schelden, bedreigingen
3 V
 erkeersveiligheid op de Nieboerweg bij het zebrapad & Veilig oversteken en
veiligheid bij de school  
Te hard rijden. Botsingen. In de bus stappen, kan dat zonder gevaar?
Er is ons iets afgepakt (het zebrapad)!
4 Veiligheid in je eigen straat
Sociale controle. Wantrouwen/vertrouwen nieuwe bewoners. Burenoverlast.
5 Angst en onbegrip. Hoe zien wij anderen, hoe zien zij ons en hoe zit het echt?
Tokkiedorp, Daar ga je toch niet wonen? Telkens oude koeien uit de sloot halen. Media
leggen ons onder een vergrootglas. Waar bemoeien ze zich mee? Laat ons met rust!
Wat zijn de beelden over elkaar?
6 Controle en toezicht in Duindorp
Camera’s, handhaven en surveillance, verlichting
Het thema ‘intrinsieke motivatie en commitment’ is geconcretiseerd naar het thema
‘elkaar aanspreken’. Het bredere vraagstuk van het stimuleren van werkgelegenheid als
middel om motivatie en commitment te ontwikkelen is door de community builder en
de onderzoeker aan de orde gesteld in andere gremia. Dit waren onder meer het traject
Techniek aan Zee van het Maris College, de initiatieven voor een energieacademie van
de gemeente Den Haag en de verkenning van mogelijkheden van social impact bonds
gericht op werk op wijkniveau. In de toekomst zou nader onderzoek door De Haagse
Hogeschool, bijvoorbeeld vanuit het lectoraat Global Citizenship ook een van de
mogelijkheden zijn om dit vraagstuk verder te verdiepen.
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2.3

De Publieke Dialoog Veiligheidsbeleving

2.3.1

De CityGame als bewonersgerichte spelmethodiek

In de paragraaf Theoretische inbedding is uiteengezet dat de vormgeving van de
Publieke Dialoog plaatsvindt aan de hand van een bewonersgerichte methodiek. De
CityGame is een bewonersgerichte methodiek en voldoet aan de eerste twee condities
voor de contacttheorie: gelijke status in het contact en het samenwerken aan dezelfde
doelen. Tevens kan met de methodiek, vanwege het spelelement, het leerproces
worden ondersteund. Dat kan resulteren in een gezamenlijke aanpak. Door te spelen
ontstaat ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Vanuit dit perspectief is
de methodiek ook passend in het kader van publiek leren. Vooral als het gaat om het
bereiken en betrekken van zowel bewoners als professionals bij het leerproces. De
gezamenlijke denkkracht van bewoners en professionals vormt hierbij het vertrekpunt.
De CityGame, is net als de methode voor de probleemverkenning, oorspronkelijk
ontwikkeld door Fields of View. Deze methodiek is ook in Nederland toegepast op
diverse vraagstukken binnen het sociale domein door onder andere gemeenten,
welzijnsorganisaties en woningcorporaties. De CityGame is een fysiek spel,
waarmee de beleving, wensen en behoeften van bewoners inzichtelijk kan worden
gemaakt. Tijdens de CityGame spelen de deelnemers om de beurt. De CityGame
bestaat uit een briefing, drie speelrondes en een debriefing. In de CityGame wordt
gewerkt in gemengde groepen vanuit verschillende dimensies (de straat, de wijk, de
stad en Nederland/ de wereld). Het gesprek per subgroep wordt ondersteund door een
procesbegeleider en er is een observator.
Met de CityGame kan aan de hand van een concreet vraagstuk worden verkend
wat er leeft en welke dilemma’s er spelen. Deze verkenning vindt plaats met diverse
stakeholders zoals bewoners, vrijwilligers, zelforganisaties, politici, beleidsmakers
en andere professionals. De meerwaarde van de CityGame als bewonersgerichte
methodiek is gelegen in de volgende grondslagen:
1. Deelnemers doen aan de CityGame mee vanuit een gelijkwaardige positie. De
CityGame biedt daardoor een gelijk speelveld.
2. De spelvorm stimuleert het delen van de uiteenlopende waarden, percepties en
voorkeuren.
3. Zowel de onderlinge dialoog tijdens als de participatie aan het proces vinden plaats
op een laagdrempelige wijze.
De inzet van de CityGame als een bewonersgerichte methodiek beantwoordt aan de
eerste twee condities van de contacttheorie (gelijkwaardigheid en het samenwerken
aan dezelfde doelen). Bij het ontwerp is ook invulling gegeven aan de andere twee
condities van de contacttheorie. De bijeenkomst zelf werd gestart door per

Samen eten om elkaar te leren kennen
Foto: Jassier Jonas, Goedkroon
themagroep samen te eten. Na het gezamenlijk eten werd gestart met de eerste ronde
van de CityGame, waarbij het dagelijks leven van de bewoners in beeld kwam.
Dit geheel zorgde voor invulling van de conditie dat men door contact elkaar beter
kan leren kennen. Een van de elementen van de vierde conditie van de contacttheorie
betreft het aansluiten bij gebruiken en gewoonten. Dit heeft invulling gekregen door
de bijeenkomst te houden in het buurtcentrum, een laagdrempelige, toegankelijke
locatie die aansluit bij de leefwereld van de deelnemers. Tijdens de bijeenkomst werden
de drankjes, koffie en thee verzorgd door kinderen uit de wijk. Tegelijkertijd werd ook
aangesloten bij de systeemwereld doordat bij elk thema ook de inhoudelijk betrokken
professionals aan tafel zaten. Dit sluit aan bij het andere element van de vierde conditie
van de contacttheorie: ondersteuning van contact door instituties en autoriteiten. De
introductie werd verzorgd door de wijkmanager van de gemeente; de wijkwethouder
was aanwezig namens het college.

2.3.2

Ontwerp van de Publieke Dialoog

Alvorens de Citygame als spelmethodiek in te zetten is in november 2018 de
meerwaarde van spelmethoden inhoudelijk verkend tijdens een lunchbijeenkomst
en een masterclass uitgevoerd door Fields of View op De Haagse Hogeschool. Een
onderdeel van de masterclass was de test van de CityGame-methodiek in de vorm van
een toekomstverkenning. Daarbij werd ingezoomd op het samenleven in Duindorp aan
de hand van vier thema’s:
1. Wat is nodig voor meer en ander groen in de buurt?
2. Hoe kunnen kinderen samen prettig opgroeien in Duindorp?
3. Hoe ziet de plek S.V. Duindorp er in de toekomst uit?
4. Wat is nodig voor goede jeugdzorg?
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Voor elk thema vormden de bewoners, professionals, studenten, onderzoekers en
docenten een groep.
De test van de methodiek tijdens de masterclass en de probleemverkenningen
over veiligheidsbeleving vormden de basis voor het ontwerp van de CityGame
Veiligheidsbeleving. Uit de testfase van de methodiek kwam als belangrijk element
naar voren dat bij de samenstelling van de groepen een goede mix van bewoners en
professionals essentieel is.

Masterclass Citygame, samenbouwen aan de stad waar je wilt wonen.
Foto: Bharath Palavalli, Fields of View

DEELSTUDIE 2: PUBLIEKE DIALOOG DE CITYGAME VEILIGHEIDSBELEVING

De centrale vraag tijdens de Publieke Dialoog Veiligheidsbeleving was wat veiligheid in
Duindorp betekent voor bewoners en anderen. Vanuit de probleemverkenning zijn er
zes thema’s vastgesteld:
1. Drugs in Duindorp
2. Elkaar aanspreken
3. Verkeersveiligheid op de Nieboerweg en bij de scholen
4. Veiligheid in je eigen straat
5. Angst en onbegrip
6. Controle en Toezicht
Voor elke thema vond de dialoog plaats in een groep. Naar aanleiding van de inzichten
uit de testfase is voor elk van de zes onderwerpen nagegaan welke professionals per
thema vanuit de inhoud zouden moeten aansluiten (gemeente, politie, handhaving,
verkeersveiligheid, welzijn). Een ander element was om de opgedane inzichten van
zowel bewoners als professionals tijdens de probleemverkenning met elkaar te
verbinden. In elke groep zat daarom zowel een bewoner als een professional die eerder
in het voortraject waren betrokken, onder andere tijdens probleem verkennende
sessies.
Elke groep ging aan de slag onder begeleiding van een procesbegeleider en een
observator. De procesbegeleider was tevens deelnemer en zorgde dat iedere
deelnemer de ruimte kreeg om gelijkwaardig mee te doen. De observator had als
taak te luisteren, te kijken en te noteren wat er gebeurt. De observatoren waren
medewerkers vanuit de gemeente, De Haagse Hogeschool en onderzoekers van
De Haagse Hogeschool. Voor de procesbegeleiding werd gekozen voor inzet van
mediators van de stichting Bemiddeling & Mediaton. Zij hadden een bemiddelende rol.
De dialoog per groep vond plaats in drie rondes. De opbrengst van iedere ronde werd
plenair besproken. De eerste ronde was gericht om per groep inzicht te krijgen in het
dagelijkse leven in Duindorp (leefwereld) en om de gelijke status en samenwerken
te bevorderen. De tweede ronde was gericht op wat er nodig is voor de zes centrale
thema’s. In de derde ronde stonden de mogelijke oplossingsrichtingen en het
eigenaarschap centraal: wat kunnen bewoners zelf of samendoen/wat moet er worden
gedaan op het niveau van gemeente en ketenpartners om zorgen over veiligheid te
verminderen?

2.3.3

Evaluatie van de Publieke Dialoog

De beoogde opzet van de Publieke Dialoog was een sessie met ongeveer veertig
deelnemers. De deelnemers zouden dan in zes gemengde subgroepen van ieder circa
zes deelnemers aan de slag gaan met één thema. De opkomst was echter groter dan
ingeschat; er waren meer dan tachtig deelnemers, circa 45 Duindorpers en circa 35
professionals. Elke groep bestond daarom uit meer dan tien deelnemers.
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De groene stickers geven
aan waar de deelnemers
van de Publieke Dialoog
veiligheidsbeleving wonen
in Duindorp.
Stadslab Duidelijk
Duindorp
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De evaluatie van de bijeenkomst is ingevuld door 26 van de circa tachtig deelnemers
(twaalf bewoners, elf professionals en drie andere deelnemers). Zij gaven de
bijeenkomst gemiddeld een 8. Alle bewoners en professionals die de enquête hebben
ingevuld, zouden de bijeenkomst aanbevelen aan anderen. Over het algemeen waren
de deelnemers tevreden over opzet en inhoud. Het werd gewaardeerd dat er een
diverse samenstelling van deelnemers was. In de meeste groepen was betrokkenheid
en ruimte om elkaar te horen. Minder tevreden was een aantal deelnemers over de
grote groepen en de relatief kleine ruimte. Door de grote groepen was er niet altijd de
gelegenheid om iedereen goed aan het woord te laten komen. Ook zorgde de omvang
van het aantal deelnemers en de opnames voor geroezemoes en achtergrondgeluid.
Bij de evaluatie kwam bij het onderdeel ‘opmerkingen’ een aantal keer de zorg bij zowel
bewoners als professionals naar voren of er nu echt iets met de opgedane inzichten
gaat gebeuren. Het eigenaarschap voor wat betreft de opbrengst van de bijeenkomst
is een belangrijk punt van aandacht. Met de tweetallen (bewoner en professional) die
bij het voortraject betrokken waren zijn door de wijkmanager en de community builder
na de Publieke Dialoog gesprekken geweest om na te gaan hoe de opgedane inzichten
kunnen worden benut. Het verslag voor de deelnemers is zo opgesteld dat het enerzijds
duidelijk is wat de opbrengst is (wat is gedeeld?) en anderzijds wat de actiepunten zijn
die daaruit volgen (hoe nu verder?). Dit verslag is gepubliceerd in de Duindorper, een
buurtmagazine voor Duindorp dat wordt uitgebracht door het Wijkberaad Duindorp.
De opbrengsten kunnen echter in de individuele sfeer liggen of relatief veel tijd kosten.
Hierdoor kunnen bewoners de indruk krijgen dat er niets gebeurt met de input die zij
hebben geleverd.

2.4

Opbrengsten en doorwerking van de Publieke Dialoog

2.4.1

Elkaar leren kennen als vertrekpunt

De Publieke Dialoog startte door elkaar te leren kennen door dagelijkse activiteiten te
benoemen. De meeste dagelijkse activiteiten van de verschillende bewoners vinden
plaats in de directe woonbuurt. De hond uitlaten in de bosjes (duinen) en op het
strand, wandelen en fietsen, mantelzorg voor naasten, boodschappen doen op het
Tesselseplein, chillen, naar het Trefpunt (buurthuis) gaan, familiebezoeken, mensen
op straat groeten, aandacht geven aan andere bewoners, de buurt schoonmaken.
Lastigere kanten aan het dagelijkse leven, net als op andere plekken in Nederland, is
in Duindorp onder meer de hondenpoep van een ander opruimen. De auto gebruiken
is lastig, want het vinden van een parkeerplek bij terugkomst kost tijd. Voorheen kon je
in de buurt pinnen, maar dat kan niet meer. Den Haag werd genoemd als het gaat om
vrijetijdsbesteding, zoals winkelen, sporten en werken. Nederland en daarbuiten komt in
beeld als het gaat om vakantie.
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De verkenning van de dagelijkse activiteiten in Duindorp in de eerste ronde was breed.
In de volgende twee rondes is in iedere groep ingezoomd op de zes volgende specifiek
thema’s:
1. Veiligheid in je eigen straat
2. Angst en onbegrip
3. Controle en Toezicht
4. Elkaar aanspreken
5. Drugs in Duindorp
6. Verkeersveiligheid op de Nieboerweg en bij scholen
Na de eerste ronde kwam in de tweede ronde aan de orde wat je samen nodig hebt
om je veiliger te voelen, opgedeeld in de zes thema’s. In de derde ronde is gewerkt aan
voorstellen om samen aan de slag te gaan voor een veiligere buurt.
In de volgende paragrafen volgen per thema de inzichten die tijdens de dialoog zijn
opgedaan ten aanzien van het vraagstuk en het vervolgproces. Ten aanzien van de
opbrengst is door de onderzoeker na de bijeenkomst met de community builder per
thema verkend welke aanknopingspunten er zijn voor een vervolgtraject. Vervolgens
hebben de community builder en de wijkmanager samen met de betrokken bewoners
en de betrokken professionals stappen ondernomen.

2.4.2

Drugs in Duindorp

Wat en wie heb je nodig voor de aanpak van drugs?                                       
In de tweede ronde is gedeeld dat het van belang is jong te beginnen met drugsvoorlichting. Ook wordt geconstateerd dat er meer meldingsbereidheid nodig is. Ten aanzien van
het melden is het beter bekendmaken van de wijze waarop je kunt melden van belang,
zoals de mogelijkheden van het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Veel mensen weten
niet waar en hoe je moet melden. Ook is er angst om te melden. In de derde ronde geven
de deelnemers aan dat het van belang is dat er minder drugs worden gebruikt en dat er
minder dealers zijn in Duindorp. Hiervoor is het noodzakelijk dat er meer bewustwording
is over drugs. Dit kan door voorlichting te geven bij scholen en sportclubs.
Bewoonster van middelbare leeftijd
“Wat er gebeurt vanavond is dat we in gesprek gaan over veiligheid in Duindorp.
Dat er communicatie is tussen bewoners en handhaving. Wij hebben het ook over
drugs in Duindorp; dit speelt in heel Den Haag. De wijkagent geeft aan dat je een
meldingsplicht hebt, bijvoorbeeld als je je hond uitlaat en iets ziet. Mensen zijn
bang. Melden is spannend. Meld Misdaad Anoniem is aan tafel onbekend. Wat is
er te doen? Wat ik eruit haal is dat je de ander moet aanspreken en dat melden
belangrijk is en dat het nodig is ouders aan te spreken.”

Het speelveld van de Citygame veiligheidsbeleving in beeld.
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
De opbrengst die met de deelnemers is gedeeld na afloop van de bijeenkomst is:
I. Bewoners in Duindorp vinden het tegengaan van drugsgebruik en drugshandel in
Duindorp belangrijk.
II. Voorlichting voor kinderen is belangrijk en al op jonge leeftijd gewenst.
III. Wat je precies kunt melden via Meld Misdaad Anoniem is onduidelijk.
De doorwerking van de dialoogbijeenkomst
Hoe nu verder?
I. Verder verkennen met partners hoe de aanpak van drugs in Duindorp is
georganiseerd.
II. Een voorlichtingssessie voor kinderen organiseren over drugs.
III. Beter uitleggen wat en hoe je kunt melden via Meld Misdaad Anoniem.
De verdere verkenning van de drugsaanpak in Duindorp (I) vergt nader inzicht in de
situatie. In een breder kader binnen de gemeente was er reeds het voornemen om
onderzoek uit te voeren in meerdere wijken in Den Haag naar aard en omvang van het
middelengebruik en naar mogelijkheden om het drugsgebruik tegen te gaan. Mede
door de dialoogbijeenkomst is de uitvoering van dit onderzoek in Duindorp in de tijd
naar voren gehaald.. Naast de uitvoering van dit onderzoek wil de gemeente leren van
ervaringen in een soortgelijke context: de aanpak van drugs in Katwijk aan Zee.
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Als het gaat om de voorlichting over drugs voor kinderen (II) is er samen met het
welzijnswerk en de schooldirecties in juni 2019 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden
voor kinderen in groep 7 en 8. Voor een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders bleek
geen animo te bestaan.
Het informeren van de bewoners over de mogelijkheden van melden (III) en de rol van
de politie en handhaving bij het melden is opgepakt door de community builder en de
politie. Deze bijeenkomst is breed gecommuniceerd via diverse kanalen (Facebook,
flyers et cetera). Echter, er kwamen slechts vijf bewoners naar deze bijeenkomst. Ook
is het voornemen om in de wijkkrant De Duindorper een factsheet te plaatsen van de
politie over anoniem melden en de rol die politie en handhaving hierbij spelen.

2.4.3

Elkaar aanspreken #doeslief

Wat en wie heb je nodig om elkaar aan te spreken?
Jongere
“Ik woon al bijna achttien jaar in Duindorp. Ik voel me absoluut veilig in Duindorp,
omdat ik iedereen in de buurt ken. Iedereen geeft om elkaar. Iedereen die in
Duindorp woont, moet zich veilig voelen. Iedereen staat voor elkaar op, zoals het
hoort. Dus in principe is er geen sprake van onveiligheid in Duindorp. Niemand is
bang voor elkaar. Ik vind het een beetje onzin dat andere mensen klagen dat ze
zich niet veilig voelen in Duindorp. Als er wat is, dan kan dat altijd gezegd worden.
Iedereen staat daarvoor open. Mensen die niet echt uit Duindorp komen zijn geen
echte Duindorpers. Zij durven ons niet aan te spreken en bellen eerder de politie
dan wij. Als je ons normaal aanspreekt reageren we ook normaal terug. Als je uit
je huis komt en zegt: ‘Wil je optiefen, dan reageren wij ook heel anders. We vinden
het beter dat de bewoner ons zelf aanspreekt, dan dat de politie of een handhaver
moet komen.”
Tijdens de bijeenkomst is zowel in de groep als plenair aan de orde gesteld dat het
vanwege de groepsdynamiek van jongeren lastig is om ze aan te spreken. Doordat
een aantal jongeren zelf aanwezig was en bereid was om hierover in gesprek te gaan,
ontstond er inzicht in de verschillende perspectieven. Daaruit bleek onder meer dat
jongeren het prettiger vinden om direct aangesproken te worden vanuit respect in
plaats van het tussenbeide komen van politie of handhaving.

DEELSTUDIE 2: PUBLIEKE DIALOOG DE CITYGAME VEILIGHEIDSBELEVING

Bewoonster middelbare leeftijd (B) in gesprek met een jongere (J)
B: 	“Jullie zijn ambassadeurs. Jullie staan voor de jongeren. Als ik jullie in een groep
zie, komt het een beetje intimiderend over en dan loop ik liever een andere kant
op.”
J: 	“Je zal denken: ‘Ik durf niets te zeggen, dadelijk krijg ik een paar klappen’. Maar
we hebben meer respect voor je als je in je eentje komt. Als je de politie belt,
krijg je ‘een hater’, dan krijgen we een hekel aan je. Als je bang bent omdat je
alleen bent, wees dan voortaan niet bang. Loop geen weggetje om, maar doe
wat je moet doen.”
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ook andere (groepen) bewoners lastig
aan te spreken zijn, zoals sommige bewoners met grote honden die de hondenpoep
niet opruimen. Dit speelt niet alleen in Duindorp maar ook in andere wijken. Dit werd
treffend verwoord door een deelnemer: “Ik ben wel stoer, maar wil wel graag dat mijn
ramen erin blijven”. Tevens werd het gevoel gedeeld dat er bij sommige handhavers
terughoudendheid is om de echt “hufterige” types aan te spreken op het opruimen
van hondenpoep of andere overlast. Elkaar aanspreken blijkt ook vaak lastig te zijn
bij burenoverlast. Dit speelt onder andere in contact met buurtbewoners die verward
gedrag vertonen. Ook in andere wijken is hier vaker sprake van. Tegenwoordig is het
beleid om ambulante zorg in combinatie met reguliere sociale huisvesting te bieden.
Daardoor wonen er meer mensen met psychische problemen in sociale huurwoningen
dan voorheen het geval was. Om de angst of het ongemak om een ander aan te spreken
te verminderen, bleek er behoefte aan faciliteiten, ondersteuning en aan handhaving
die past binnen de Duindorpse context. Ook werd benadrukt dat het van belang is dat
bewoners zich door elkaar gesteund voelen als zij iemand aanspreken.
De opbrengst die met de deelnemers is gedeeld na afloop van de bijeenkomst is:
I. Aanspreken is lastig; het goede moment is belangrijk. Elkaar helpen met
aanspreken is nodig.
II. Geef initiatieven om elkaar aan te spreken een kans.
De doorwerking na de dialoogbijeenkomst
Hoe nu verder?
Bemiddeling bij conflicten is gratis mogelijk voor bewoners in Duindorp, bijvoorbeeld
als het gaat om burenoverlast.
I. Rondom de Tesselweide is het project Positive Behavior System (PBS) gestart
met als doel het creëren van een plek waar vanuit positiviteit met elkaar wordt
omgegaan.
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II.

De mogelijkheden van bemiddeling (I) bij burenoverlast is via de wijkkrant De
Duindorper gecommuniceerd. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft een
vervolgverkenning plaatsgevonden met een bewoner en een professional. Deze
verkenning ging in op de vraag hoe daadwerkelijk ondersteund kan worden en hoe
men kan leren elkaar aan te spreken. Er is ingezoomd op het feit dat er moed voor
nodig is om sommige hondenbazen aan te spreken en over het feit dat de grootste
“hufters” juist niet worden aangesproken. In de tweede helft van 2018 is in Duindorp
door de afdeling Handhaving van de gemeente met succes het project Buurt
Bestuurt uitgevoerd. Met dit project konden bewoners en ondernemers van het
Tesselseplein beslissen waarop het flexteam van de handhavingsorganisatie zich
moest inzetten. Zij kozen voor inzet op de jeugdoverlast. De aanpak kenmerkte
zich door eerst contact met de bewoners te maken voordat er werd gecorrigeerd.
Ook sloot de wijze van aanspreken (taal, toon, houding en gedrag) goed aan bij
de bewoners van Duindorp. Het inzicht dat ontstond in de vervolgverkenning
met de wijkmanager, een bewoner en een professional is om het aspect van
kennisoverdracht aan bewoners te koppelen aan de werkwijze van handhaving
bij Buurt Bestuurt en daarbij prioriteit te geven aan ‘hufterig’ gedrag. Het voorstel
daarbij is als volgt geformuleerd: ‘Ons voorstel is om de werkwijze van Buurt
Bestuurt voort te zetten en samen met bewoners en ondernemers prioriteit te
geven aan de aanpak van ‘hufterig’ gedrag. Aanvullend op het eerste project zou
nu meer de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers moeten worden
benoemd ten aanzien van het elkaar aanspreken. Omdat het niet gemakkelijk is
te bepalen hoe je iemand op een juiste manier aanspreekt, wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan het bieden van handvatten.’

Impressie van de dialoogbijeenkomst op 11 maart 2019
Foto’s: Jassier Jonas, Goedkroon
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De community builder constateert dat het onderwerp ‘elkaar aanspreken’ leeft bij de
bewoners (“Mensen hebben het er echt over.”). Een mogelijke oorzaak hiervoor kan
zijn dat het gesprek over dit onderwerp is gestart tijdens het traject van de Publieke
Dialoog. Zo is het onderwerp ‘elkaar aanspreken’ aan de orde gesteld door bewoners
in de jaarvergadering van het Wijkberaad Duindorp. Bovendien is het onderwerp van
gesprek in het ‘rondje in de wijk’ van de community builder.
Vanuit de Publieke Dialogen is het inzicht ontstaan dat je de leefwereld als vertrekpunt
moet nemen, wil je duurzame betrokkenheid van bewoners realiseren. Voor het project
PBS-system betekende dit dat de start van het traject zo vorm gegeven moest worden
dat ouders worden betrokken en dat ook waarderen.
Een verkenning door welzijnswerk samen met de wijkmanager en de schooldirecties
leverde op dat ‘Bingo’ als thema aansluit bij de Duindorpse context. Deze spelvorm
als middel benutten werkte goed. Er werden veertig mensen verwacht en er kwamen
tachtig mensen.

2.4.4

Verkeersveiligheid op de Nieboerweg & veiligheid bij de school

Verkeersveiligheid: wat en wie heb je nodig?
Een goede verkeersveiligheid in Duindorp betreft vooral snelheidshandhaving en de
verkeersveiligheid op de Nieboerweg. Er is al langere tijd behoefte aan zebrapaden op
deze weg. De meer algemene behoefte van de deelnemers is dat de reeds bekende
problemen daadwerkelijk leiden tot actie. Een van deze bekende problemen is dat er te
weinig parkeerplekken voor bewoners zouden zijn. Een oplossing hiervoor zou liggen
in herstructurering van de parkeerruimte en aanpassen van het parkeerbeleid. Door de
deelnemers zijn diverse voorstellen gedaan op het gebied van parkeren, bijvoorbeeld
het verruimen van de zones ‘betaald parkeren’, het aanpassen van het parkeerbeleid
voor (strand)bezoekers (die parkeerplekken bezetten waarvoor bewoners middels
een parkeervergunning moeten betalen) of het verplaatsen van de ondergrondse
afvalcontainers. Een ander bekend probleem is dat verkeershandhaving ontbreekt bij de
twee basisscholen in de wijk. De verkeersveiligheid daar kan daar ook worden verbeterd
door borden of drempels te plaatsen. Volgens de deelnemers kunnen bewoners zelf
bijdragen aan de verkeersveiligheid door niet te hard te rijden, alleen over te steken op het
zebrapad aan de Tesselsestraat en niet met de auto de kinderen naar school te brengen.
De opbrengst die met de deelnemers is gedeeld na afloop van de bijeenkomst is:
I. Meer parkeerruimte creëren, onder andere door uitbreiding van het parkeergebied
met de Nieboerweg.
II. Een veiligere Nieboerweg creëren door het aanleggen van een zebrapad en
drempels.
III. Een veiligere situatie bij de scholen aan de Tesselsestraat creëren door het maken
van een kiss & ride-zone.
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De doorwerking na de dialoogbijeenkomst
Hoe nu verder?
I. De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden van meer parkeerruimte.
II. Er komen snelheidsbeperkende drempels op de Nieboerweg.
III. Samen met betrokken partijen gaat de gemeente nadenken over herinrichting van
de Tesselsestraat om zo de verkeersonveilige situatie bij scholen aan te pakken. De
vernieuwing van de riolering in deze straat biedt hiervoor kansen.
Tijdens de dialoogbijeenkomst is bevestigd dat er over de parkeerruimte voor
bewoners sterke gevoelens leven in de wijk. Het vraagstuk van meer parkeerruimte (I) is
een lastige uitdaging waar het Wijkberaad Duindorp in samenwerking met de gemeente
al enige tijd mee aan de slag is. Om een helder beeld te krijgen over de voorkeuren
van de bewoners is medio oktober per woonadres een enquête verspreid. Hierin is
gevraagd of men het eens of oneens is met het uitbreiden van de venstertijden van het
betaald parkeren. Inmiddels is in de gemeenteraad een motie aangenomen waardoor
de Nieboerweg aan het vergunningsgebied Duindorp zal worden toegevoegd. De
venstertijden zijn van 18.00-24.00 uur naar 13.00-24.00 uur uitgebreid, vanwege de veel
gehoorde klacht dat bewoners overdag last hebben van auto’s van (strand)bezoekers
en/of mensen die in de directe omgeving werken.
De aanleg van snelheidsbeperkende drempels (II) is een maatregel die al in
voorbereiding was. De dialoogbijeenkomst heeft bevestigd dat deze behoefte sterk
leeft bij bewoners.
Ten aanzien van de verkeersonveilige situatie bij de scholen aan de Tesselsestraat
is gekozen voor een nadere verkenning door het plegen van een interventie. Naar
aanleiding van de dialoogsessie is in overleg met de wijkmanager gezocht naar
een goede match binnen De Haagse Hogeschool om deze interventie mee vorm te
geven. Het vertrekpunt hierbij was om vanuit de behoefte aan een veiligere situatie
ter hoogte van de basisscholen te verkennen wat er allemaal verbeterd kan worden
gezien het feit ook dat de riolering in de straat wordt vernieuwd. Deze interventie is
vervolgens vanuit De Haagse Hogeschool door een docent van de opleiding Ruimtelijke
Ontwikkeling samen met de wijkmanager vormgegeven. Bij de eerste sessie is een
brede groep directe stakeholders betrokken: de directie van beide scholen, de
bewoners in de directe omgeving, het Wijkberaad Duindorp, de politie, de afdeling
Handhaving en andere betrokkenen vanuit de gemeente. Het inzicht dat tijdens de
bijeenkomst ontstond is dat door de komst van een kiss&ride-plek ouders die met
de auto hun kind brengen juist worden beloond. Ook zijn door studenten van De
Haagse Hogeschool twintig tot dertig schetsen gemaakt van mogelijke oplossingen
om tot een verkeersveiligere situatie en herinrichting van het gebied te komen. Deze
mogelijkheden zijn door de wijkmanager verkend en de opbrengst van deze verkenning
is als suggestie aangeleverd aan de afdeling Beheer.
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De oorspronkelijke behoefte was om een verkeersveiligere situatie te realiseren
wanneer ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Het plaatsen van een
verkeersbord om bij de school te kunnen handhaven wanneer ouders de verkeersregels
overtreden biedt hiervoor een oplossing. Aan deze behoefte wordt nu, mede naar
aanleiding van de Publieke Dialoog, invulling gegeven. Uiteindelijk is een verdergaande
interventie als het gaat om de herinrichting van het gebied om de verkeerveiligheid
en de leefbaarheid te vergroten niet verder vormgegeven. Voor sommige deelnemers
werd dit als teleurstellend ervaren. Tegelijkertijd is de oorspronkelijke behoefte om een
verkeersveiligere situatie te realiseren door het plaatsen van een verkeersbord wel
gerealiseerd.

2.4.5

Veiligheid in je eigen straat

Veiligheid in je eigen straat: wat en wie heb je nodig?                       
Veiligheid in je eigen straat bereik je volgens de deelnemers door een samenspel
tussen verschillende partners, zoals politie, handhaving, woningcorporaties,
straatvertegenwoordigers, naaste buren, ‘adoptanten’ van de ondergrondse
vuilniscontainers, ambtenaren van het stadsdeelkantoor, scholen en ouders. De
onderlinge sociale controle is van belang voor een veilige leefomgeving. Bij handhaven
gaat het ook om ‘kennen en gekend worden’ en het benutten van netwerken die al
bestaan in de wijk.
Bewoonster van middelbare leeftijd
“Ik woon acht jaar in Duindorp. Een hoop mensen voelen zich niet veilig, maar ik
wel. Dat komt misschien omdat ik veel mensen ken. Als er groepen jongeren in
de avond laat op straat zijn, ga ik wel een andere kant op. Het lijkt me goed dat er
meer handhaving is door mensen die erin (in de groep van overlastgevers) gezeten
hebben. Dat de groep deze persoon dus erkent.”
Tijdens de bijeenkomst, maar ook tijdens de gesprekken voorafgaand aan de
bijeenkomst, komt de overlast van buren en specifiek personen met verward gedrag
aan de orde. Dit is een belangrijke factor voor de veiligheidsbeleving in de straat. Het
daadwerkelijk ingrijpen in dergelijke situaties is een moeizaam traject.
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Oudere bewoner (man)
“De veiligheid kan beter. In de straat waar ik woon, rijden ze tegen het verkeer in
en rijden ze als gekken door de straat. Het is hopeloos … Het is levensgevaarlijk.
Ik ben een geboren en getogen Duindorper. Vroeger was het tien keer beter, veel
gezelliger. Vroeger had je nog een groenteboer, een kruidenier en een slager in de
buurt. Wat kan beter? Er is zo veel wat beter kan. Ik heb een asociale buurman. Ze
(de overheid) zijn al anderhalf jaar bezig de situatie te verbeteren, maar er gebeurt
weinig.”
Een ander punt van aandacht is de vestiging van nieuwe bewoners in de wijk. Dit is al
eerder geconstateerd in de wijkagenda voor de periode 2016-2019: “Het is lastig om
een huurwoning te vinden. Een klein deel van de wijkbewoners is dan ook ontevreden
als ze zien dat nieuwe Nederlanders wel zo’n woning krijgen. Ze hebben soms een
intimiderende houding tegenover die nieuwkomers. Het is van belang om deze onvrede
te verminderen en te zorgen dat nieuwkomers zich welkom voelen, bijvoorbeeld door ze
meer in contact te brengen met de bewoners.”
Sinds dit jaar zijn de leden van het flexteam van het project Buurt Bestuurt (zie paragraaf
4.2.3) verdeeld over de stadsdeelteams en niet meer actief in Duindorp. De deelnemers
aan de sessie ervaren dat als een grote stap achterwaarts.
De opbrengst die met de deelnemers is gedeeld na afloop van de bijeenkomst is:
I. Ogen en oren van actieve Duindorpers meer verbinden door de inzet van
straatvertegenwoordigers en een Buurt Preventie Team.
II. Samen zorgen dat nieuwe bewoners zich welkom voelen en op de hoogte worden
gebracht van de ‘regels, gewoonten en gebruiken’ in Duindorp.
III. Er zijn goede ervaringen met het project Buurt Bestuurt. Als vervolg op dit project
is er behoefte aan extra budget van het Stadsdeel.
De doorwerking na de dialoogbijeenkomst
Hoe nu verder?
I. Straatvertegenwoordigers in Duindorp worden gekoppeld aan Duindorpers die
actief zijn in het buurtpreventieteam.
II. Opnieuw starten met het project Warm welkom voor nieuwe bewoners door Welzijn
Scheveningen samen met Duindorpers.
III. Mogelijkheden verkennen voor een vervolg op Buurt Bestuurt.
Het structureel betrekken van meer bewoners bij initiatieven, zoals de
straatvertegenwoordiging en het buurtpreventieteam, vereist een aanpak gericht op
het anders verbinden van diverse sleutelpersonen en sleutelorganisaties in de wijk.
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De community builder gaat samen met onder andere het Wijkberaad Duindorp op
bezoek bij de wijkorganisatie in Bezuidenhout. Het is hen gelukt hun organisatie te
transformeren naar een kernorganisatie met een schil van vijfhonderd vrijwilligers. De
bedoeling van het bezoek is te leren van de aanpak van deze wijkorganisatie.
Uit de dialoogbijeenkomst kwam sterk naar voren dat er behoefte is aan een vervolg
van het succesvolle project Buurt Bestuurt. Het project wordt vervolgd in de periode
november 2019 tot en met februari 2020. Dit zijn de ‘donkere’ dagen in het jaar wanneer
er behoefte is aan extra ondersteuning. De inzet van zeven extra handhavers in die
periode vanuit de werkwijze van Buurt Bestuurt is mede gehonoreerd, omdat deze
werkwijze wordt geleerd aan de reguliere handhavers in de wijk en ook de bewoners
worden ondersteund in het aanspreken van elkaar. Door deze kennisoverdracht wordt
deze werkwijze geborgd in de wijk.

2.4.6

Angst en onbegrip.

Angst en onbegrip: wat en wie heb je nodig?
De gevoelens die in Duindorp over de beelden die er in de buitenwereld bestaan over
Duindorp en de uitdaging om deze beelden om te buigen, komen treffend in naar voren
in de eerste passage op de volgende pagina.
Oudere bewoner
“Of ik een Duindorper ben? Ja zeker, ja hoor. Vanavond gaat het over angst en
onbegrip. Ik woon al bijna 58 jaar in de wijk Duindorp. Ik ken het gevoel angst niet,
onbegrip misschien wel, maar niet het gevoel angst in de wijk Duindorp. De meesten
niet. Er wordt een beeld gecreëerd dat niet strookt met de werkelijkheid. Als er iets is,
wordt het direct uitvergroot. De media zijn daar deels verantwoordelijk voor.”
Wat kun je eraan doen?
“De positieve dingen uit Duindorp veel meer belichten, niet alleen negatieve dingen.
Goed nieuws is geen nieuws voor de pers. Bij slecht nieuws zijn ze er als de kippen bij.
Bij goed nieuws weten ze Duindorp niet te vinden. In Duindorp gebeuren hele mooie
dingen.”
Hoe breng je goed nieuws naar buiten?
“Via de pers. De gemeente kan een steentje bijdragen en de wijk zelf ook natuurlijk.
Daar doen we als wijk veel te weinig aan. Het is een fantastische wijk om in te wonen.
Ik zou niet buiten Duindorp kunnen; dat zit heel diepgeworteld. Het is een gevoel,
maar het heeft ook met het verleden te maken. Mensen moeten de cultuur kennen.
Dat is eigenlijk het onbegrip en dat (begrip) is er niet.”
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Impressie van de dialoogbijeenkomst veiligheidsbeleving.
Foto’s: Jassier Jonas, Goedkroon
De deelnemers in deze groep ervaren dat om tot verandering van de beeldvorming te
komen een inclusieve aanpak nodig is. Het delen van positieve verhalen over Duindorp
zorgt dat men trotser wordt op Duindorp. Ook komt aan de orde dat het gebrek aan
betaalbare woningen zorgt voor spanningen tussen bestaande en nieuwe bewoners.
Deze spanning is een van de onderliggende oorzaken voor wederzijdse angst en
onbegrip.
In de groep komen twee kernpunten aan de orde als het gaat om angst en onbegrip.
I. De media leggen ons steeds onder een vergrootglas. Er zijn uitvergrote beelden
over wat er in Duindorp gebeurt als dat niet positief is.
II. Onderliggende problemen aanpakken samen met sleutelfiguren in de wijk.
Als het gaat om wat nodig is, komt de themagroep met een aantal voorstellen tijdens de
dialoogbijeenkomst:
I. Positieve verhalen delen. Beter verspreiden van de verhalen waar men trots op is:
meer rondleidingen in de wijk organiseren en met andere wijken samenwerken.
Verkennen of er bekende Nederlanders in Duindorp wonen die over Duindorp
kunnen vertellen/schrijven.
II. Kunst of een creatieve uiting helpt om lastige onderwerpen samen te bespreken.
Ook in de bijdrage van de wethouder komt naar voren dat de beeldvorming over
Duindorp in de buitenwereld een beperkt beeld geeft over de bewoners. De rol van de
gemeente komt daarbij ook in beeld.
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De wethouder voor Scheveningen en Duindorp
“Ik vind het ontzettend belangrijk dat we Duindorp helpen zich zo op de kaart te
zetten dat mensen in de buitenwereld zien hoe Duindorp echt is. Duindorp heeft
ontzettend veel om trots op te zijn.
“De gemeente heeft een hele belangrijke rol om, vooral samen met het college
B&W de buitenwereld te laten zien dat Duindorp een hele gewone wijk is met
hardwerkende mensen waar iedereen trots op mag zijn. Dit zou helpen de wijk
leefbaarder te maken. Soms wordt van buiten te negatief over Duindorp gedacht.”

De doorwerking na de dialoogbijeenkomst
Ten aanzien van het thema ‘angst en onbegrip’ zijn binnen het bredere thema ‘imago
en samenleven’ diverse interventies geweest in de periode van het onderzoek (medio
2017-medio 2019) door verschillende partijen. Dit betrof onder andere:
● een film over het dagelijks leven van Duindorpers en een presentatie daarvan aan
bewoners in de Pnielkerk. Bewoners spraken in een videozuil in wat ze trots maakt
op Duindorp;
● een rap van kinderen in Duindorp over Duindorp die het landelijke NOS Journaal
haalde;
● een fotorapportage van honden en hun baasjes in Duindorp;
● een muurschildering bij de voetbalvereniging door KABK-studenten en de
onthulling daarvan;
● uitvoering van een onderdeel van het programma van de landelijke ‘Dag van
de stad’ in Duindorp. Daar konden de deelnemers het vraagstuk imago en
beeldvorming ervaren;
● een tentoonstelling in het gemeentemuseum waar ook kunstenaars uit Duindorp
een podium krijgen.
Er is met bewoners geprobeerd een redactieraad te vormen om meer verhalen
over Duindorp te delen in positieve zin. Dat initiatief is gestrand. Naar aanleiding
van de dialoogbijeenkomst is voor het onderdeel ‘angst & onbegrip’ met een van de
deelnemende bewoners afgesproken dat zij als linking pin fungeert voor het vinden van
positieve verhalen in de wijk. Zij maakte deel uit van de te vormen kerngroep voor het
redactieberaad. De bedoeling is dat er artikelen gepubliceerd worden over positieve
verhalen door medewerking van een journalist die zowel binding heeft met Duindorp
als een landelijk netwerk heeft.
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Een interventie die min of meer parallel liep met de dialoogbijeenkomst Veiligheids
beleving was het betrekken van bewoners bij een theatervoorstelling over Duindorp,
‘De wereld volgens John’, uitgevoerd in de Koninklijke Schouwburg, en het voeren
van een gesprek hierover. In deze voorstelling stond het imago en wederzijdse
beeldvorming tussen inwoners en instituties centraal. Bewoners uit Duindorp zijn
samen met enkele professionals met de bus naar deze theatervoorstelling gegaan. In
de bus en na afloop was er gelegenheid om, onder begeleiding van de theatermakers,
met elkaar in gesprek te gaan. De invulling van die gesprekken is tot stand gekomen
met input van de onderzoekers. Na de theatervoorstelling is er in samenwerking met de
acteurs nog een dialoogbijeenkomst georganiseerd door een van de onderzoekers om
onder andere het thema ‘angst en onbegrip’ verder te verdiepen.
In de periode van het onderzoek is er een tv-programma opgenomen en uitgezonden
over boze burgers door BNN/Vara: de Opstandelingen. In een van de afleveringen
stond Duindorp centraal. Ook waren er diverse krantenberichten met een negatieve
beeldvorming over de wijk en haar bewoners. Naar aanleiding van een aantal incidenten
was er bovendien politieke aandacht voor Duindorp. Diverse gemeenteraadsleden
hebben zich tijdens een debat hierover op een manier uitgesproken over Duindorp die
door bewoners als zeer kwetsend is ervaren.
De bewoners die deelnamen aan de dialoogbijeenkomsten zijn geïnformeerd over het
raadsdebat van 12 juni en de beeldvorming over Duindorp die via de politiek ontstaat.
Daarbij zijn zij gewezen op de mogelijkheid om hun mening te geven door tijdens het
debat in te spreken. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal bewoners zich gemeld en
hebben zij tijdens het debat ingesproken.
Alice Lagas op 12 juni 2019 tijdens het raadsdebat:
“Ik ben dr. Alice Lagas. Wanneer ik vertel dat ik uit Duindorp kom, dan is de reactie:
‘Goh, dat zou je niet zeggen!’. Dit impliceert dat het dan niet goed is waar ik
vandaan kom. Ik observeer dat de nieuwe (vaak hoogopgeleide) Duindorpers (in
de nieuwbouw) hun kinderen naar scholen buiten Duindorp sturen. Dit laat zien dat
er nu geen gelijke kansen voor kinderen in Duindorp zijn. Tevens vraag ik mij af of
mensen uit Scheveningen voldoende zijn gerepresenteerd in de besluitvorming die
te maken heeft met Scheveningen (bijvoorbeeld in de gemeente of beleidsmakers).
Gelijke kansen in onderwijs en representatie in besluitvorming is nodig zodat talent
en identiteit in Duindorp kan worden versterkt.”
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De bijdrage van de bewoners resulteerde in een aantal krantenartikelen waarbij het
perspectief van de Duindorpers over het onderwerp ‘stigmatiseren’ en het belang van
kansen voor kinderen en het ontwikkelen van identiteit en talent werden belicht.
Wethouder Revis reageert in deze periode in de media. Hij geeft onder andere aan dat
Duindorp altijd onder een vergrootglas wordt gelegd alsof er elders in Den Haag nooit
iets gebeurt.

2.4.7

Controle en toezicht in Duindorp

Controle en toezicht: wat en wie heb je nodig?
In de sessie over controle en toezicht ligt de focus op de overlast van jongeren. Er
ontstaat gedurende het gesprek een gezamenlijk inzicht dat een eigen plek voor
jongeren een manier zou kunnen zijn om de overlast te verminderen. Opvallend in de
probleemverkenning is de behoefte van de deelnemende bewoners dat camera’s
structureel ingezet zouden moeten worden. In de loop van de dialoogbijeenkomst
groeit het besef dat de camera’s idealiter een tijdelijke maatregel zou moeten zijn,
totdat er een vaste plek is gecreëerd voor de jongeren. Belangrijk punt daarbij is het
herstel van vertrouwen. Het handhaven op een Duindorpse stijl wordt ook in deze groep
deelnemers als wenselijk gezien.
De onderneemster
“We willen dat de jongeren een eigen plekje hebben. Daar hebben ze recht op.
Nu hangen er politiecamera’s. Dat helpt wel, maar de overlast verspreidt zich
natuurlijk. Wat zou helpen is de jeugd iets geven wat ze zelf kunnen inrichten,
een ruimte, zelf leiding over kunnen hebben, zodat het netjes blijft en ze dit ook
uitdragen.
Als het rustig blijft, kunnen de camera’s weg. Dat is het nog niet. Er moet een
ruimte zijn voor de jongeren, tot die tijd zijn de camera’s nodig. Veel mensen zijn
weggetrokken van het plein door overlast. We hebben ook een winkel. Er was soms
een grote fik. Ze kunnen er best zitten, maar gedraag je gewoon; er staan bomen en
dat levert brandgevaar.
Ik hoop dat de gemeente op korte termijn een leuk honk voor ze vinden. Op korte
termijn is er de camera om op die manier te handhaven. Om daarmee te laten zien
dat we er zijn om ze in de gaten te houden.”
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De jongeren hebben tijdens de bijeenkomst ingebracht wat zij nodig hebben als het
gaat om een jeugdhonk: een eigen plek.
De jongere
“Het gaat hier aan tafel over controle en toezicht. Het gaat ook over een honk
die de jongeren voor zichzelf willen. We zijn bezig dat klaar te maken en te kijken
of het gaat lukken. Er moet veel energie in worden gestoken. Dit gaat misschien
helpen om een beetje voorrang te krijgen of vertrouwen te winnen. We willen ook
iets terug doen, bijvoorbeeld eens in twee, drie maanden wandelen met ouderen,
sportactiviteiten voor de jeugd organiseren, drugsgebruik verminderen en overlast
verminderen. Een eigen plek, een eigen ruimte is het belangrijkst. Dat is het enige
wat we vragen van de gemeente. Ik ga mijn best doen. Wie weet kan ik hem (de
wethouder) inspireren en overtuigen.”
De opbrengst die met de deelnemers is gedeeld na afloop van de bijeenkomst is:
I. Een eigen plek voor en door jongeren in Duindorp.
II. Onbekend maakt onbemind. Herstel van vertrouwen van ouderen in jongeren door
gezamenlijke activiteiten te organiseren.
III. Camera’s op het Tesselsplein helpen. Die moeten we houden.
De doorwerking na de dialoogbijeenkomst
Na de bijeenkomst heeft de onderzoeker met de community builder verkend welke
aanknopingspunten er zijn voor een vervolgtraject. Vervolgens hebben de community
builder en de wijkmanager voor de verdere opvolging, samen met de betrokken
bewoners en professionals, stappen gezet.
Hoe nu verder?
I. Er komt een gesprek tussen de jongeren en wethouder Revis over de realisatie van
een jeugdhonk.
II. Er wordt een uitje georganiseerd samen met ouderen en jongeren.
III. Het signaal van de camera’s is gedeeld met politie en gemeente.
De doorwerking na de bijeenkomst
Tijdens de dialoog ontstond, door het herkennen van elkaars behoeften, begrip tussen
de oudere bewoners en de jongeren. Daarmee had de bijeenkomst impact. Tijdens de
bijeenkomst is de wethouder de vraag gesteld wat de jongeren moeten doen om een
eigen jeugdhonk te krijgen (I). De wethouder gaf een duidelijk criterium als antwoord:
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een dergelijke plek moet een langetermijnoplossing bieden die toekomstbestendig is
en beschikbaar is voor andere jongeren in de toekomst.
De wethouder voor Scheveningen en Duindorp
“Het is heel goed als jongeren bij elkaar wil komen, daar moeten we met elkaar goed
naar kijken. Het is wel zo dat als de gemeente meewerkt aan een oplossing dat het
dan een langetermijnoplossing moet zijn. Ook moet de volgende generatie gebruik
kunnen maken van de plek. In het verleden heb ik gezien dat een soortgelijke plek
een kort leven beschoren was. Er is dus een goed plan nodig dat op lange termijn
houdbaar is. Het is goed als jongeren zelf met ideeën komen.”
De jongeren hebben nu een tijdelijke plek in een oude keet die voorheen fungeerde als
ontmoetingsplaats voor oud-vissers. Deze plek kan dienen als pilotproject. Zowel de
jongeren als de politie en handhaving kunnen op deze plek uitproberen hoe een open
ontmoetingsplaats voor jongeren in de praktijk uitpakt.

Er zijn minder geregistreerde misdrijven,
vernielingen en woninginbraken in Duindorp
dan gemiddeld in de gemeente Den Haag.
De inwoners voelen zich (iets) veiliger,
ervaren minder overlast op straat en van hun
buurtbewoners,
wel ervaren zij relatief veel overlast van
jongeren. Dit is een bekend probleem in
Duindorp, ook uit HHS onderzoek blijkt dat
de jongeren graag een eigen plek willen. De
buurtbewoners staan hier erg achter.

Presentatie voor de Haagse Wijktafel door bureau jb Lorenz, bron: Onderzoek prettig
wonen, CBS in opdracht van gemeente Den Haag juli 2019.
De behoefte aan een eigen plek is door de onderzoekers ook ingebracht tijdens de
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verkenning voor de Haagse Wijktafel. Dit is een verkenning van de gemeente om
welzijnswerk op een andere manier in te richten. Duindorp is daarvoor een van de
pilots. Voor de presentatie die de deelnemers kregen van een extern bureau hebben de
onderzoekers input geleverd en is het punt van het jeugdhonk ingebracht.
Activiteiten die de jongeren kunnen organiseren voor ouderen en andere jongeren (II) is
een thema dat al langer speelt. Hier blijkt dat het belangrijk is goed te verkennen wat de
behoeften zijn. De community builder heeft daartoe een rondje in de wijk georganiseerd
met een pop-up terras. Gezien de huidige onrust op het plein en de aanhouding van het
besluit van het vreugdevuur is de inzet van de camera’s op het plein verlengd (III).

2.5

Geleerde lessen en reflectie

2.5.1

Publiek leren en de Publieke Dialoog

Maatschappelijke waarden zoals veiligheid vormgeven ‘in samenspraak met de
wijk’ vanuit de visie van een participatiesamenleving gaat niet vanzelf. Het vereist
een fundamentele omslag. Het succes van deze omslag is afhankelijk van de manier
waarop wijsheid, relaties en leerprocessen in nieuwe netwerken georganiseerd en
gedistribueerd worden. Dit publieke leren stond centraal in dit onderzoek. Het publieke
leren is verkend met een interventie in de vorm van het faciliteren van een Publieke
Dialoog over veiligheidsbeleving en door de monitoring van de doorwerking. Dit proces
biedt inzicht in de belemmeringen en de werkzame factoren als het gaat om publiek
leren.
De opgedane inzichten ten aanzien van publiek leren betreffen kennisontwikkeling,
systeemontwikkeling en persoonsontwikkeling.
● Kennisontwikkeling: inzicht krijgen in de manier waarop wijsheid, relaties en
leerprocessen gedistribueerd worden, waarbij verschillende partijen betrokken zijn
met verschillende belangen.
● Systeemontwikkeling: verbeteren van de condities en het verlagen van drempels
voor de distributie van wijsheid, het versterken van relaties en het delen van
leerprocessen.
● Persoonsontwikkeling: versterken van het handelingsrepertoire van professionals
en bewoners ten behoeve van participatie en co-creatie.
De inzet van de participatieve spelmethodiek voor de vormgeving van de Publieke
Dialoog heeft ook geresulteerd in een aantal inzichten ten aanzien van de methodiek.
In deze paragraaf komen allereerst de opgedane inzichten ten aanzien van publiek leren
aan de orde. Vervolgens komen de opgedane inzichten ten aanzien van de gehanteerde
methodiek bij de vormgeving van de Publieke Dialoog aan bod.
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Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling en het mechanisme empathie
Kennisontwikkeling over de behoefte van bewoners in relatie tot andere stakeholders
kwam tot stand op basis van een bewonersgerichte methodiek: de Citygame. Deze
methodiek bracht stakeholders op laagdrempelige wijze tot elkaar, waardoor inzicht
en begrip ontstond in wederzijdse behoeften. Faciliteren van een proces door een
Publieke Dialoog helpt bij publiek leren. Verschillende stakeholders leren door dit
proces de perspectieven van andere stakeholders beter begrijpen. Dit zorgt dat hun
perceptie van en hun positie ten opzichte van het probleem verschuift, bijvoorbeeld bij
de behoeften van jongeren en ouderen om elkaar aan te spreken over overlast.
Kennisontwikkeling en de wijziging van sociale relaties
Gemeentelijke taken komen steeds vaker tot stand in co-creatie. Co-creatie vereist het
ontwikkelen van een ander handelsrepertoire, bijvoorbeeld bij het realiseren van een
veilige en leefbare buurt. Samenwerken met bewoners en andere stakeholders heeft
impact op de werkwijze van een gemeente. Zo raakte de voorlichting over drugs op
school meerdere beleidsterreinen, te weten: jeugd, onderwijs en middelengebruik.
Een vraagstuk uit een wijk raakt vaak het snijvlak van meerdere beleidsterreinen. Dit
maakt interne afstemming soms ingewikkeld. Enerzijds om niemand te passeren en
anderzijds om voldoende helderheid te krijgen wie voor wat verantwoordelijk is. Het
vereist een organisatie met een sterk netwerk met een continue wisselwerking van
binnen naar buiten en vice versa. Deze wisselwerking vereist ook een andere wijze van
interne omgang met vraagstukken. Een inzicht is om in dergelijke situaties de vraag heel
concreet en specifiek te formuleren zodat de afstemming vlotter verloopt. Dit inzicht is
naar aanleiding van de Publieke Dialoog ontstaan.
De gelaagdheid van betrokken instellingen kunnen een barrière vormen bij co-creatie,
bijvoorbeeld als het gaat om een heel concrete maatregel zoals het plaatsten van een
verkeersbord bij een school om een verkeersonveilige situatie te verbeteren. Na een
uitgebreide verkenning met stakeholders van diverse alternatieven blijkt het plaatsen
van een verkeersbord de meest passende oplossing. Echter, bij de aanvraag voor de
plaatsing van het verkeersbord wordt als conditie gesteld dat er eerst gekeken moet
worden naar andere alternatieven. Deze zijn dan echter al verkend, maar dit is niet
bekend. De desbetreffende instelling was op een uitvoerend niveau zeer betrokken bij
de verkenning van de alternatieven. Door de gelaagdheid van instellingen komt dit niet
direct in beeld op het moment dat op besluitvormend niveau over de aanvraag wordt
geoordeeld.
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Kennisontwikkeling en onzekerheidsreductie
Het leren van ervaringen in de wijk is een vorm van kennisontwikkeling. Bij contact met
andere bewoners heeft de wijze waarop de politie optreedt op onwenselijk gedrag
ook impact op de leerervaring van bewoners. Neem grensoverschrijdend gedrag van
jongeren bij contact met de politie. Een aspect dat tijdens de verkenning, maar ook later
in individuele gesprekken, in de volgende Publieke Dialoog over gunnen en vergunnen
en tijdens het jaarlijkse overleg van het Wijkberaad Duindorp aan de orde werd gesteld.
Sommige bewoners geven aan dat ze het heel lastig en moeilijk te begrijpen vinden
dat er niet wordt opgetreden als een groep jongeren in contact met een politieagent
verbaal grensoverschrijdend gedrag vertoont. Sommige bewoners ervaren dit als
een bevestiging dat het aanspreken van overlast gevende jongeren in het algemeen
niet mogelijk is. In de dialoogbijeenkomst over gunnen en vergunnen stelt een van de
deelnemers dit aan de orde. Na de dialoogbijeenkomst spreekt ze bewust vaker een
jongere aan. Tegelijkertijd ervaart ze dat het aanspreken van bepaalde jongeren ook
voor de politie als bevoegd gezag niet altijd mogelijk is. In de dialoogbijeenkomst over
gunnen en vergunnen komt aan de orde dat het erg lastig is op te treden als een agent
wordt uitgescholden door één individu binnen een groep van twintig personen. Het is
dan niet goed te bepalen wie het grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Ook komt aan
bod dat het dalende respect van burgers voor gezagsdragers niet per se een typisch
Duindorps probleem is, maar een landelijke trend vormt.

2.5.3

Systeemontwikkeling

Systeemontwikkeling en het mechanisme onzekerheidsreductie
Een van de mechanismen uit de contacttheorie is onzekerheidsreductie. Meer
voorspelbaarheid van het gedrag draagt bij aan minder onzekerheid in het contact.
Het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen op een niet-confronterende wijze,
kan bijdragen aan het vertrouwen van bewoners in betrokken partijen. Dit levert een
bijdrage aan het verlagen van drempels om contact aan te gaan.
Community builder:
“Zowel vanuit bewoners als vanuit de gemeente ervaar ik dat we lastige
onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat dit te confronterend is. Daarbij
raakt een steeds grotere en diversere groep van bewoners en andere organisaties
betrokken. Door het grotere bereik groeit de samenhang. Hierdoor ontstaat er meer
vertrouwen van bewoners in sommige partijen dan voorheen het geval was.”
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Systeemontwikkeling en de distributie van leerprocessen
Participatie van bewoners en de overdracht van taken naar bewoners vergt inzicht
in benodigde competenties. Ook vraagt het om begeleiding en ruimte om deze
competenties te kunnen ontwikkelen. Bij een dergelijk traject is er bovendien sprake
van een rolverschuiving, bijvoorbeeld bij een warm welkom van nieuwe bewoners, een
redactieraad met bewoners of het aanspreken van medebewoners wanneer er sprake
is van ‘hufterig’ gedrag. In dergelijke situaties blijken bewoners zich niet altijd volledig
betrokken en medeverantwoordelijk te voelen.
In dergelijke situaties speelt mee dat er vaardigheden en rollen vereist zijn die nieuw
zijn voor bewoners. Als een bewoner deze vaardigheden nog niet bezit, of als zijn rol
niet duidelijk genoeg is, kan de bewoner die vol goede moed is gestart afhaken. Bij het
traject De Buurt Bestuurt is bewust ingezet op het aanleren van nieuwe vaardigheden
van bewoners wanneer zij elkaar aanspreken. Dit is een ontwikkeling die naar aanleiding
van de Publieke Dialogen is ontstaan.

2.5.4

Persoonsontwikkeling

Persoonsontwikkeling en het mechanisme (culturele) kennis
Professionals leren andere vaardigheden aan bij publiek leren door beter te beseffen
wat de positie van hun gemeentelijke organisatie in de wijk is. Een belangrijk element
daarbij is het aansluiten bij de culturele context van de wijk bij het vormgeven van
participatietrajecten of het verkennen van mogelijke aanpakken van complexe
vraagstukken. Dit is het mechanisme (culturele) kennis uit de contacttheorie. Een
voorbeeld daarvan uit dit onderzoek is het vormgeven van een participatietraject
voor Positive Bahavior System als Bingo om daarmee aan te sluiten bij de leefwereld
van de bewoners. Of het leren van de drugsaanpak in Katwijk aan Zee vanwege een
vergelijkbare culturele context. Soms lijkt er aan basale voorlichting behoefte te zijn bij
een grote groep, bijvoorbeeld als het gaat om Meld Misdaad Anoniem. De urgentie lijkt
groot, maar als er dan op wordt ingespeeld door het organiseren van een bijeenkomst,
lijkt er weinig interesse voor te bestaan of is het voor bewoners niet duidelijk dat de
bijeenkomst aansluit op de vraag die er leeft. In dergelijke situaties kan een van de
oorzaken zijn dat de vormgeving van het contact met bewoners niet aansluit bij de
lokale culturele context.
Het betrekken van de culturele context bij de vormgeving van een aanpak voor de wijk
is een belangrijk element om te zorgen dat de aanpak werkt. Er is veel aanbod, maar
de vraag is hoe het aanbod past bij de lokale context. Het belang van het aansluiten
bij de lokale context voor de impact van een aanpak is mede naar aanleiding van
de Publieke Dialogen ontstaan. De transfer van persoonlijke ontwikkeling van het
leren van vaardigheden om aan te sluiten bij de culturele context van een wijk naar
systeemontwikkeling vereist inzet vanuit de organisatie om meer vanuit maatwerk
in relatie tot de wijk te handelen en te besluiten. Dit kan bereikt worden door meer te
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werken vanuit lokale netwerken in plaats vanuit gestandaardiseerde implementatie
die meer aanbodgedreven is. Dan ontstaat er meer ruimte om te handelen vanuit de
culturele context van een wijk.
Wijkmanager:
“Alle partijen krijgen op zo’n manier een spiegel voorgehouden. Wat de
onderzoekers ophalen geven ze terug, ook als dat een kritische noot is. Hierdoor
leer je als professional anders te kijken naar de positie van de gemeentelijke
organisatie in de wijk. Echte participatie realiseren is veel meer dan het ophalen van
input tijdens bewonersbijeenkomsten en gaat veel dieper.”

2.5.5

Participatieve spelmethodieken voor de vormgeving van Publieke Dialogen

De inzet van een participatieve, bewonersgerichte methodiek brengt ook de
uitdagingen in beeld als het gaat om een interventie gericht op participatie en cocreatie. Dit betreft specifiek:
1. Sneeuwbalsampling voor ontsluiten van netwerken: het belang van toegang tot
verschillende netwerken en de netwerken waartoe zij toegang hebben, om ervoor
te zorgen dat ongehoorde stemmen worden gehoord.
2. Meerdere mogelijkheden voor het ontdekken van de ervaren problemen: als
bepaalde belanghebbenden niet willen deelnemen aan bijeenkomsten in grotere
groepen, dan kunnen zij hun inbreng ook geven via individuele gesprekken en
interviews.
3. Helderheid vooraf geven over wat er gebeurt met de inhoudelijke opbrengst van
een Publieke Dialoog. Het combineren van onderzoek naar publiek leren aan de
hand van inhoudelijk prangende thema’s is extra lastig als het gaat om het hanteren
van verwachtingen en helderheid over het eigenaarschap en de overdracht van
eigenaarschap.
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Aan de slag met spelmethodieken.
Foto: Jassier Jonas, Goedkroon

2.6	Van een Publieke Dialoog naar publiek leren: conclusies en
aanbevelingen
2.6.1 Doelstelling

Het in samenspraak met de wijk vormgeven van maatschappelijke waarden in een
participatiesamenleving vereist een omslag. Het succes van deze omslag is afhankelijk
van de manier waarop wijsheid, relaties en leerprocessen in nieuwe netwerken
georganiseerd en gedistribueerd worden. Dit publieke leren stond centraal in dit
onderzoek naar veiligheidsbeleving in Duindorp. De opgedane inzichten betreffen
kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en persoonsontwikkeling. Het publiek
leren is verkend aan de hand van een interventie. Deze interventie bestond uit een
probleemverkenning en een Publieke Dialoog over veiligheidsbeleving. Vervolgens is de
doorwerking van deze interventie gemonitord.
De doelstelling van de probleemverkenning was meer zicht te krijgen in de
veiligheidsbeleving in Duindorp vanuit het perspectief van de bewoners in interactie
met professionals om daarbij zowel het perspectief in Duindorp als de wereld
daarbuiten in beeld te brengen. De perceptie van veiligheid binnen Duindorp
verschilt van het perspectief van buitenstaanders. Dit is een gedeeld beeld van

DEELSTUDIE 2: PUBLIEKE DIALOOG DE CITYGAME VEILIGHEIDSBELEVING

113

zowel professionals als bewoners. Op basis van een probleemverkenning met zowel
bewoners als professionals zijn zes thema’s nader verkend in een Publieke Dialoog.
Vanwege de verschillen in percepties tussen bewoners onderling, de bewoners en
de professionals en de beeldvorming in Duindorp en daarbuiten is de ontmoeting als
vertrekpunt genomen voor de interventie. De Publieke Dialoog is daarom mede op
basis van de condities van de contacttheorie vormgegeven, zodat de mogelijkheid van
wijziging van labels ontstaat. Deze condities betreffen onder andere gelijkwaardigheid
in de ontmoeting en het werken aan gezamenlijke doelen. Daarbij is gekozen voor
een bewonersgerichte methodiek, omdat deze condities onderdeel zijn van deze
methode. De CityGame is vervolgens als bewonersgerichte spelmethodiek ingezet
om een laagdrempelige en interactieve dialoog te faciliteren over het vraagstuk
veiligheidsbeleving.

2.6.2 Conclusies en aanbevelingen
Management van verwachtingen
Inzicht verkrijgen in publiek leren door actieonderzoek naar veiligheidsbeleving
creëert een verwachting over inhoudelijke resultaten van het vraagstuk zelf. In een
stadslab is de samenwerking organisch en vervagen de grenzen tussen enerzijds het
onderzoek naar publiek leren en anderzijds de inzet van professionals en bewoners om
samen doelen in de wijk te realiseren. Hanteren van verwachtingen kan dan uitdagend
zijn. Wat opvalt is dat verwachtingen soms verder strekken dan de oorspronkelijk
geconstateerde knelpunten, omdat gaandeweg bijvoorbeeld blijkt dat er meerdere
mogelijkheden zijn. De uiteindelijke oplossing wordt dan niet als een resultaat ervaren.
Zo blijkt dat het plaatsen van een verkeersbord een passende en werkbare oplossing
is om de verkeersonveiligheid in de buurt van basisscholen te verminderen. Dat komt
doordat politie en handhavers dan effectiever kunnen optreden. Zo’n resultaat wordt
echter als een teleurstelling ervaren, omdat de verkenning veel meer mogelijkheden in
beeld bracht. Een vraagstuk waarvoor een passende oplossing komt, raakt in de loop
van het verkenningsproces anders verpakt. Het is dan waardevol om de oorspronkelijke
behoefte te koppelen aan het uiteindelijke resultaat.
Aanbeveling: relateer de behaalde resultaten aan de oorspronkelijke behoeften, ook als
de uiteindelijke verkenning van mogelijkheden breder is. Zo kan een goed evenwicht
gecreëerd worden tussen resultaat en verwachtingen.
Sociale relaties en de contactheorie
Faciliteren van een interventie zoals een Publiek Dialoog draagt bij aan publiek
leren. Verschillende stakeholders leren in dit proces de perspectieven van andere
stakeholders beter begrijpen. Dit zorgt dat hun perceptie van en hun positie ten
opzichte van het probleem verschuift. Voorbeelden hiervan zijn een veiligere omgeving
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bij het halen en brengen van kinderen, de communicatie over drugs, elkaar aanspreken
en wederzijdse angst en onbegrip. Een opvolging geven aan dergelijke verschuivingen
is een zoektocht. Om van een Publieke Dialoog naar publiek leren te komen, is het
noodzakelijk om blijvend te investeren in sociale relaties. De mechanismen culturele
kennis, empathie en onzekerheidsreductie kunnen daarvoor aanknopingspunten
bieden. Bewustzijn hierover kan bijdragen aan het versterken van sociale relaties tussen
bewoners onderling en tussen bewoners en professionals. Schakelpunten voor deze
sociale relaties zijn binnen de culturele context ook netwerken in de wijk, onder andere
die van zelforganisaties in de wijk, zoals die van het vreugdevuur of de supermarkt. Ook
ten aanzien van het aspect onzekerheidsreductie als mechanisme kunnen bestaande
sociale relaties worden benut. Zowel de beveiligingsfirma als handhaving vanuit Buurt
Bestuurt zijn gebaseerd op het voorspelbaar maken van het handelingsrepertoire
van de professionals. Deze voorspelbaarheid draagt bij aan het verminderen van
onzekerheid.
Aanbeveling: benut bestaande netwerken in de wijk om de sociale relaties te versterken
vanuit de culturele context van de wijk en de vergroting van de voorspelbaarheid van
het handelingsrepertoire van professionals.
Andere vaardigheden aanleren: van persoonsontwikkeling naar
systeemontwikkeling
Om tot een daadwerkelijke distributie te komen van leerprocessen in dit nieuwe
maatschappelijke middenveld, is het vereist dat betrokken partijen andere
vaardigheden aanleren. Dit geldt zowel voor bewoners en zelforganisaties als voor
professionals die zich daartoe verhouden.
In andere steden zowel in Nederland als daarbuiten (Utrecht en Bristol) bieden
hogescholen en universiteiten de mogelijkheid aan zelforganisaties en andere
bewonersnetwerken om deze nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook is de afgelopen
periode werken in wijknetwerken via het A&O fonds Gemeenten gestimuleerd en
gefaciliteerd.
Aanbeveling: verken met kennisinstellingen in Den Haag, zoals De Haagse Hogeschool,
op welke wijze in Den Haag een programma kan ontstaan om de competenties van
bewoners en professionals bij participatie en co-creatie te ontwikkelen. Een voorbeeld
hiervan is een leergemeenschap.
Policy Windows en participatie opbrengsten
Een participatieve spelmethodiek, zoals de Citygame, kan helpen inzicht te krijgen in de
daadwerkelijke behoeften en voorkeuren van bewoners. Daarmee kunnen inspanningen
van professionals in de wijk en daarbuiten beter afgestemd worden op de bestaande
behoeften. Een voorbeeld is de wijkagenda. De waan van de dag maakt het soms lastig
om eenvoudige afspraken uit een participatietraject daadwerkelijk te realiseren. Ook
breder speelt binnen overheidsorganisaties dat de input vanuit een participatietraject
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niet past binnen het interne tijdspad of een uniforme uitvoering van centraal
geformuleerde doelstellingen. Voor daadwerkelijke aansluiting bij de behoeften die uit
een participatietraject naar voren komen, is het essentieel de policy windows die zich
voordoen te benutten. Zo is het wijkplan (voorheen wijkagenda) voor Duindorp voor de
periode 2020-2024 in voorbereiding. De opgedane inzichten over veiligheidsbeleving
en in breder perspectief imago en samenleven kunnen via het wijkplan de prioritering
en invulling van de speerpunten voor Duindorp voor een langere periode medebepalen.
Aanbeveling: benut policy windows om behoeften van bewoners en beleidsbepaling
aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld als het gaat om de opbrengst uit de Publieke
Dialoog veiligheidsbeleving
Georganiseerde toegang en de werking van de methodiek
Een punt voor nader onderzoek bij bewonersgerichte methodieken is meer inzicht
krijgen in de relatie tussen de gerealiseerde toegang tot de stakeholders en de werking
van de methodiek. Is het de gebruikte methode of de georganiseerde toegang die
maakt dat de methodiek werkt en hoe zijn ze gekoppeld?
Aanbeveling: verken in eventueel vervolgonderzoek op welke wijze de toegang tot de
stakeholders en de gehanteerde methodiek met elkaar samenhangen.
Een opbrengst uit de CityGame veiligheidsbeleving.

Foto: Jassier Jonas, Goedkroon
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is duidelijk

7

Duidelijk Duindorp:

Wat is de veiligheidsbeleving van Duindorp?
Op maandag 11 maart aanstaande
vindt de tweede publieke dialoog
plaats over problemen die er in Duindorp toe doen. De bijeenkomsten
worden georganiseerd door Duidelijk
Duindorp, de actieve samenwerking
van bewoners, ondernemers, de Haagse Hogeschool en de Gemeente Den
Haag. Het doel is om het goede van
Duindorp te behouden en problemen
beter op te lossen.
Tijdens de tweede bijeenkomst staat de
veiligheidsbelevening in Duindorp centraal. Senior onderzoekers van de Haagse
Hogeschool, dr. Artie Ramsodit-de Graaf
en dr. Elke Müller, hebben de afgelopen
maanden met tientallen bewoners en
mensen die werkzaam zijn in Duindorp
gepraat over hun veiligheidsbeleving. “De
eerste vraag is natuurlijk altijd ‘vind je het

veilig of onveilig’, daarna ga je doorvragen
waarom de mensen dat vinden. We hebben niet alleen gevraagd hoe men het in
Duindorp zelf beleeft, maar ook wat het
beeld is van mensen die niet in Duindorp
wonen”, vertelt Müller. “Mensen hebben
bijvoorbeeld door de media een bepaald
beeld van Duindorp. Daarmee gingen
we terug Duindorp in. Hoe wordt er over
jullie gepraat? Klopt dat beeld nog wel?
En waarom zijn er verschillen tussen hoe
mensen binnen en buiten Duindorp de
veiligheid in Duindorp beleven? Dit hebben we ook voorgelegd aan bewoners en
professionals die in Duindorp werken, zoals mensen van Welzijn en de wijkagent.”
Het doel van de bijeenkomst is dat er met
elkaar gepraat en nagedacht wordt over
de vraag wat er anders kan bij belevingen
van onveiligheid.

“In een publieke setting, bijvoorbeeld
een wijkcentrum, bewoners en professionals met elkaar in gesprek laten gaan, is
heel waardevol. Misschien praat je met
iemand die je normaal gesproken niet zo
snel zou aanschieten. We creëren een
open en veilige sfeer waarbij je ook alles
wat je wilt, kunt zeggen”, aldus Müller. “En
misschien nog wel belangrijker, we willen
dat mensen met ideeën komen. Wat zie
je zelf als mogelijkheid om de veiligheid
te verhogen? Welke expertise is daarvoor
nodig? Zit er een financieel plaatje aan en
zo, ja hoe kunnen we aan middelen komen? Onderlinge relaties in een wijk zijn
erg belangrijk en tijdens zo’n bijeenkomst
kunnen die worden versterkt.”

Foto 16: artikel uit De Scheveninger van 26 februari 2019

Tekst: Jill van Calsteren
Foto’s: Dick Teske/PR

Bijeenkomst
Op maandag 11 maart vindt de tweede bijeenkomst van Duidelijk Duindorp
plaats in wijkgebouw De Mallemok,
aan de Westduinweg 38d. Het thema
van deze avond ‘Veiligheidsbeleving
in Duindorp’. Bewoners van Duindorp
zijn van harte welkom om mee te doen
tijdens deze avond.
Inloop vanaf 17.30 uur. Van 18.00 tot
19.00 uur kunt u van een gezamenlijk buffet genieten. Het overleg vindt
plaats vanaf 19.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar:
duidelijkduindorp@gmail.com. Geef
daarbij aan of u gebruik wilt maken van
het buffet. Meld u op tijd aan.
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Deelstudie 3
Publieke Dialoog Gunnen en Vergunnen
Elke Müller
3.1

Het vraagstuk en de theoretische inbedding

In dit onderzoek staat de jaarlijkse braderie in Duindorp centraal. Deze braderie is
exemplarisch voor het fenomeen ‘feestje vieren in Duindorp’. Dit onderzoek laat zien dat
er aan de vergunningaanvraag van de braderie drie problematische kanten zijn bij de
relatie tussen burger en overheid:
1. De jaarlijkse vergunningaanvraag
De jaarlijkse vergunningaanvraag voor de braderie loopt al jaren niet soepel. De
aanvrager (het Wijkberaad) ervaart onduidelijkheden in de communicatie met de
gemeenteafdeling Incidentele en Private Markten waar vergunningaanvragen voor
braderieën worden beoordeeld. De aanvraag door het Wijkberaad wordt vaak maanden
van tevoren gedaan. De daadwerkelijke beschikking volgt echter doorgaans pas een
paar dagen tot een dag voor de braderie zelf. Bovendien verneemt het Wijkberaad
vaak in de laatste weken tot aan enkele dagen voorafgaand aan de braderie nieuwe
veiligheidseisen van de gemeente, waardoor er van een vlot afhandelingstraject
allerminst sprake is.
2. Artikel 35
In Duindorp is Artikel 35 van kracht. Dit betreft zowel een alcohol- als een blowverbod in
de openbare ruimte. Specifiek gaat het om het Tesselseplein, met een straal van
500 meter daaromheen. Het is mogelijk om in het geval van een braderie of evenement
bij de gemeente een alcoholverbodsontheffing voor één dag aan te vragen. Zo’n
ontheffing wordt echter vergund aan een ondernemer; het staat dus los van de
vergunningsaanvraag van de braderie. In 2019 werd zo’n alcoholverbodsontheffing voor
één dag aangevraagd door de eigenaresse van viswinkel Willem & Toet aan het
Tesselseplein. Omdat de braderie van 8 juni 2019 wegens stormachtig weer moest
worden afgelast, is niet onderzocht wat de effecten daarvan zouden zijn geweest. Dat
zou toevoegend geweest kunnen zijn, omdat er een beeld in de buitenwereld, bij de
gemeente en in de media heerst, dat de sociale en fysieke veiligheid van de braderie
door overmatig en illegaal alcohol- (en drugs)gebruik dusdanig in het geding is, dat van
een veilig feestje geen sprake meer zou zijn.
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3. Er wordt ons geen feestje vieren gegund
Bij veel Duindorpers heerst een gevoel: “Er wordt ons geen feestje vieren gegund”.
Sommigen hebben het idee dat de in hun ogen niet soepel verlopende
vergunningaanvraag een ‘straf’ is van de gemeente om bewoners doelbewust te
‘traineren’ in het verkrijgen van een vergunning. Daarnaast zijn er vragen over de
tijdelijke alcoholverbodsontheffing. Heeft het zin om deze aan te vragen, en ook voor
maar een beperkt gebied, namelijk het terras van de viswinkel? Wat als mensen met hun
biertje verderop gaan staan? En wat te doen met het illegale en overmatige
drankgebruik?
De drie zojuist beschreven probleemgebieden zijn in dit onderzoek in kaart gebracht.
De volgende onderzoeksvragen zijn daarbij leidend:
● Wat zijn de feiten?
● Hoe scheiden we deze van subjectieve beleving?
● Welke vooroordelen zijn er, en tussen welke partijen?
● Kan er worden gebouwd aan nieuwe vertrouwensrelaties tussen burgers en
overheid?
● Zijn er oplossingen om de vergunningaanvraag van de braderie soepeler te laten
verlopen?
● Zou het tijdelijk legaliseren of gedogen van alcoholgebruik (bij de braderie, maar
wellicht ook bij andere feesten in Duindorp) een oplossing kunnen zijn voor de
angst bij gezagsdragers dat de sociale en fysieke veiligheid in het geding is?
De aanleiding voor dit onderzoek wordt besproken in paragraaf 3.1.1. Daarna werpen we
een blik op de opzet en methodologie van het onderzoek (paragraaf 3.1.2). Om inzicht te
krijgen hoe de empirische data uit dit onderzoek samenhangen met de
wetenschappelijke literatuur, is er kort aandacht voor de theoretische inbedding van het
onderzoek (paragraaf 3.1.3). Tot slot is het van belang om een beeld te krijgen van de
fasering die binnen dit onderzoek is gehanteerd. Dan wordt ook duidelijk wat de impact
en verdere reflectie op de onderhavige thema’s is (paragraaf 3.1.4).

3.1.1

De aanleiding voor het onderzoek

In Duindorp worden, net als in veel andere Haagse wijken, met enige regelmaat feesten
georganiseerd en gehouden. Als mensen in de openbare ruimte willen bijeenkomen
voor een braderie, straatfeest, festival of herdenking, dan is het voor burgers
noodzakelijk om bij de gemeente een speciale vergunning aan te vragen. Dit blijkt
echter voor veel bewoners niet zo simpel te zijn. Zo mag er maar op één naam worden
aangevraagd. Ook moeten er schriftelijk tal van vragen worden beantwoord, van
gedetailleerde locatieaanduidingen voor de standplaatsen van de kraampjes tot
compleet uitgewerkte veiligheidsplannen.

De onderzoeker bezocht op 3 augustus 2019 het concert van de band Vandenberg’s
Moonkings tijdens de jaarlijkse editie van Schollenpop op het Zuiderstrand
Foto: Elke Müller
Wat een vergunningaanvraag ook gecompliceerd maakt, is dat de gemeente Den Haag
sinds enige jaren twee afdelingen heeft die ieder een eigen werkwijze (een zogeheten
stroomschema) voor het in behandeling nemen van twee typen feesten hanteert:
‘evenementen’ (afhandeling door de afdeling Evenementen die onder de Bestuursdienst
en Openbare Orde en Veiligheid valt) en ‘incidentele private markten’ (afhandeling door
de afdeling Incidentele en Private Markten die onder de Dienst Stadsbeheer valt).
Evenementen die vanuit Duindorp worden aangevraagd en gehouden (soms op de
grens van Scheveningen), zijn bijvoorbeeld de Nationale Dodenherdenking in mei en
Schollenpop in augustus. De jaarlijkse braderie in juni is het enige feest in Duindorp
waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling IPM (DSB) van de
gemeente Den Haag. De reden hiervoor is dat bij een braderie de marktkramen leidend
zijn en een podium met muziek als ondergeschikt daaraan wordt gezien. Bij
evenementen redeneert de gemeente andersom: als een podium leidend is, dan hoort
de aanvraag thuis in het stroomschema van Evenementen (BSD/OVV). Voor kleine
evenementen, onder de 250 mensen, is geen vergunning nodig. Voor grotere
evenementen wel. Meestal komen er bij een evenement ook bezoekers van buiten,
denk aan Schollenpop. De braderie daarentegen trekt vooral bewoners van Duindorp.
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3.1.2

De opzet en methodologie van het onderzoek

3.1.3

De theoretische inbedding

3.1.4

Fasering van het onderzoek

In de verkennende fase heeft de onderzoeker kwalitatieve interviews met diverse
stakeholders afgenomen, bronnenonderzoek gedaan en wetenschappelijke literatuur
geraadpleegd. Vervolgens heeft de onderzoeker (in samenwerking met collegaonderzoekers van De Haagse Hogeschool en het team van stadslab Duidelijk Duindorp)
met een interval van drie maanden, twee Publieke Dialogen georganiseerd:
1. De eerste Publieke Dialoog vond plaats op maandag 17 juni 2019 en spitste zich
vooral toe op de traag verlopende vergunningaanvraag omtrent de braderie tussen
Wijkberaad en de afdeling IPM van de gemeente Den Haag. Daarnaast kwamen de
‘informele arrangementen’ (een bestuurskundige term voor de informele afspraken
en handelingswijzers die bewoners, ondernemers en professionals in Duindorp
hanteren om gezamenlijk de sociale en fysieke veiligheid te garanderen) aan bod
(zie paragraaf 3.3).
2. De tweede Publieke Dialoog vond plaats op maandag 16 september 2019. Hier werd
gesproken hoe de procedurele kant van vergunningen en feestvieren in bredere zin
zou kunnen aansluiten bij de informele arrangementen. In het bijzonder stond de
mogelijkheid om illegaal alcoholgebruik te gedogen centraal (zie paragraaf 3.4).
Na iedere Publieke Dialoog werden de opbrengsten in kaart gebracht en vond analyse
plaats van het proces en de inhoud. De twee gehouden Publieke Dialogen zijn op grond
van literatuuronderzoek als volgt in te delen:
● De eerste Publieke Dialoog
•
The Dialogical Self (Meijers e.a. 2016)
•
Waarheidsvinding met behulp van kritisch denken (Joosten 2011)
● De tweede Publieke Dialoog
•
Het juiste midden (Aristoteles 2009 en Müller 2019)
•
Gedogen (Van Oenen 2002a, 2002b en 2004)
Het onderzoek kent de volgende fases die in deze rapportage achtereenvolgens aan
bod komen: de voorbereiding (paragraaf 3.2), de eerste Publieke Dialoog (paragraaf 3.3)
en de tweede Publieke Dialoog (paragraaf 3.4). Ook komen in paragraaf 3.3 en 3.4
analyses en reflecties aan bod en wordt de impact beschreven.
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De voorbereiding

Onderzoek doen heeft iets weg van detectivewerk. Er worden een hoop puzzels gelegd
voor er een (eerste en later ook tweede) Publieke Dialoog over het onderwerp kan
worden georganiseerd. Een van de manieren om de puzzelstukjes op hun plek te
krijgen, is het voeren van gesprekken met diverse belanghebbenden. Zo kan in kaart
worden gebracht wat het probleem precies is en hoe feiten van emoties en
vooroordelen onderscheiden kunnen worden (paragraaf 3.2.1). Als het vergrootglas en
de Sherlock Holmes-pijp hun werk hebben gedaan, wordt het tijd om als onderzoeker
verder na te denken wat de gewenste uitkomst van het onderzoek is. De onderzoekers
van De Haagse Hogeschool hebben als insteek: niet alleen halen, maar ook brengen.
We willen samen met de stakeholders tot een betere situatie komen dan de huidige
realiteit (paragraaf 3.2.2).

3.2.1

Het blootleggen van de puzzel – het detectivewerk

In het onderzoek is in eerste instantie gebruikgemaakt van:
● een bijeenkomst over de herprofilering van het Tesselseplein en de indeling van de
braderie;
● diepte-interviews (op locatie en telefonisch);
● een interne en externe notitie van de gemeente, waarin de jaarmarkten uit 2017 en
2018 zijn geëvalueerd;
● internetbronnen en krantenartikelen over Duindorp.
De data die dit opleverde, werden vervolgens ingezet voor:
● twee Publieke Dialogen over ‘gunnen en vergunnen’, georganiseerd door de
onderzoeker in samenwerking met stadslab Duidelijk Duindorp.
● Ook werd inspiratie geput uit twee televisie-items om te kijken hoe de media
denken (of liever: berichten) over Duindorp:
1. De vierdelige serie Opstandelingen van BNN/Vara waarin Sophie Hilbrand in de
aflevering van 10 juli 2019 Duindorp aan bod laat komen (‘Duindorp voor de
Duindorpers’).
2. De aflevering van Tros/Radar van 2 september 2019 over een groep bewoners van
Duindorp die problemen ervaart met hun warmtepompen en zich in de steek
gelaten voelt door de opzegging van het onderhoudscontract voor huizenbezitters.
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Indeling van stakeholdergroepen

A. Gemeente Den Haag (afdeling DSB/IPM, afdeling BSD/Evenementen en een
welzijns- en jeugdparticipatiemedewerker).
B. Stadsdeel Scheveningen (de wijkmanager).
C. Professionals in Duindorp (de community builder, Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio en jongerenwerkers).
D. Wijkagenten in Duindorp en een agent van politie basisteam Scheveningen horeca.
E. Wijkberaad Duindorp.
F. Ondernemers in Duindorp (verantwoordelijken voor het faciliteren in de
podiumaanvraag en de productietechniek van het podium, viswinkel Willem & Toet,
supermarkt Hoogvliet, Hofstad Security en Cafetaria Leenheer).
G. Ondernemers buiten Duindorp (Star Promotions).
H. Bewoners in Duindorp:
•
Bewoners algemeen.
•
Bewoners die ervaring hebben met het aanvragen van een vergunning.
•
Bewoners die bekend staan als ‘de organisatoren van het vreugdevuur’.
Met stakeholders uit iedere groep zijn gesprekken gevoerd over het thema ‘gunnen en
vergunnen’ in de vorm van interviews en Publieke Dialogen, waarbij de volgende
kanttekening moet worden geplaatst. Met een medewerker van de GHOR
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is niet persoonlijk gesproken,
maar is wel kennisgemaakt tijdens een bijeenkomst over de herprofilering van het
Tesselseplein, die twee maanden voorafgaand aan de braderie plaatsvond. Met de
jongerenwerkers is contact geweest tijdens de onderzoeken van de collega’s van De
Haagse Hogeschool, maar zij hebben geen specifieke input gegeven voor dit
onderzoek. Enkele leden van de organisatie van het vreugdevuur gaven via de
community builder aan geen interesse te hebben om deel te nemen aan de Publieke
Dialogen.

3.2.1.2	Startpunt: de herprofilering van het Tesselseplein en de indeling van de
braderie

In april vond er een bijeenkomst plaats waarin de herprofilering van het Tesselseplein
en de indeling van de braderie op de agenda stonden. Bij de vergadering zaten twee
leden van het Wijkberaad, de contactpersoon van Star Promotions, de
omgevingsmanager van de rioleringswerkzaamheden rondom het Tesselseplein, een
risicobeheerder & adviseur Evenementen (veiligheidsregio Haaglanden), een
wegbeheerder van de gemeente Den Haag, de supermarktmanager van Hoogvliet en
twee verantwoordelijken voor het faciliteren in de podiumaanvraag en de productie
techniek van het podium. De vergadering verliep harmonieus en constructief. Binnen
veertig minuten werden alle belangrijke punten door de voorzitter in samenspraak met
de samenwerkingspartners afgevinkt: het bestemmingsverkeer, de omleiding van
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bus 22, het openhouden van parkeerplekken op de dag van de braderie en het
vlekkenplan van de kraampjes en het podium ten opzichte van vorig jaar. Het
Wijkberaad gaf tijdens het overleg (als aanvrager van de vergunning) aan nog geen
groen licht van de gemeente te hebben gekregen voor de organisatie van de braderie
op 8 juni. Het Wijkberaad had slechts een ontvangstbevestiging van de aanvraag
ontvangen. Vertegenwoordigers van het Wijkberaad vroegen zich tijdens het overleg af
of er aan alle eisen was voldaan en of de vergunning wel op tijd binnen zou komen.
Deze bijeenkomst markeerde het begin van het onderzoek naar ‘gunnen en vergunnen’.
Niet alleen bleken er onduidelijkheden te zijn rondom de aanvraag en beschikking van
de vergunning voor de jaarlijkse braderie (bij de afdeling IPM). Ook werd duidelijk dat er
een beeld bij veel Duindorpers leeft dat de organisatie van de jaarmarkt stelselmatig
wordt tegengewerkt door de gemeente. Er is een beeld ontstaan dat in het algemeen
“de Duindorper geen feestje wordt gegund” (zie ten voorbeeld een artikel hierover in De
Scheveninger van 13 juni 2018).
Om deze vraagstukken verder in kaart te brengen, bleek er een hoop puzzelwerk nodig.
Welke wet- en regelgeving geldt bij vergunningaanvragen? Welke rol speelt de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente Den Haag? Hoe zit het met
illegaal alcoholgebruik tijdens de braderie in relatie tot Artikel 35 van de Drank- en
Horecawet?

Diepte-interviews

Vanuit de onderzoekmethodologieën die de onderzoeker en de collega-onderzoekers
van De Haagse Hogeschool hanteren, leek het de onderzoeker weinig zinvol om zich
louter op de procedurele en juridische aspecten te richten. Interessanter en
doeltreffender leek het om te verkennen hoe het zat met samenwerkingsverbanden
rondom de braderie die voorspoedig verliepen (zoals de zojuist beschreven
bijeenkomst van april laat zien) en samenwerkingsrelaties die stroef verliepen (zoals het
geval bleek tussen Wijkberaad en de afdeling IPM en tussen de gemeentelijke
afdelingen IPM en Evenementen onderling). Daarom stelde de onderzoeker de
volgende vragenlijst op voor de diepte-interviews:
1. Historie van de braderie: wat ging er de afgelopen jaren goed en wat niet?
2. Wat was volgens u de sfeerbeleving (of geluiden die u heeft opgevangen van
anderen)?
3. Welke veiligheidsaspecten spelen er (alcohol, drugs, EHBO, brandgevaar, verkeer,
sociale en fysieke veiligheid etcetera) en welke zijn het meest belangrijk?
4. Waar zitten de knelpunten bij de vergunningaanvraag voor de podia en
het alcoholgebruik en wat zijn hiervan de oorzaken?
5. Met welke partijen werkt u samen en met welke niet?
6. Welke probleemveroorzakers zijn er volgens u?
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Wie zijn de uitbaters van de kraampjes en wat voor rol spelen ze in deze kwestie?
Onder welke voorwaarden en met welke insteek zou een dialoog met betrokkenen
volgens u mogelijk en succesvol zijn?

“De braderie is echt een leuk feestje van de Duindorpers!” (9 juni 2018)
Fotocompilatie: wijkagente Yvonne Heemskerk op Twitter
De belangrijkste uitkomsten
De braderie bestaat al heel wat jaren en alle geïnterviewden geven aan dat de
sfeerbeleving rondom goed is. “Het is echt een leuk feestje van de Duindorpers!”,
stellen ze. Er zijn in al die jaren eigenlijk bijna nooit noemenswaardige incidenten
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geweest. “Aan het einde van de dag, en dat is al om 17.30 uur, is alles netjes opgeruimd.”
De organisatoren van het vreugdevuur leveren aan het opruimen ook een belangrijke
bijdrage. Quotes die de sfeer typeren: “Het is echt maar een heel klein feest, vergeleken
met andere braderieën en feesten!” En: “Het is geen evenement, gewoon een gezellige,
kleinschalige braderie”. Natuurlijk zijn er ook zaken die minder goed verlopen. Zo voelde
een wijkagent zich tijdens een van de braderieën niet veilig. Ook komen er weleens wat
opstootjes voor door overmatig drank- en drugsgebruik. Sommige respondenten
geven daarnaast aan dat het niet tijdig stopzetten van de muziek ervoor zorgt dat het
alcoholgebruik doorzet. Idealiter zou het podium met muziek moeten ophouden om
16.00 uur. Ook is er volgens velen geen afdoende handhaving. Veel Duindorpers
(bewoners en ondernemers) zien graag de voormalig in de wijk opererende
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) terugkeren, omdat dergelijke ambtenaren, in
tegenstelling tot handhavers, een opsporingsbevoegdheid hebben.
Het onderwerp ‘veiligheid’ kan onderverdeeld worden in sociale veiligheid (angst,
escalaties) en fysieke veiligheid (schade aan personen en objecten). Aspecten die een
rol spelen bij veiligheid (zowel objectieve als subjectieve beleving) zijn: alcoholgebruik,
drugsgebruik, EHBO-voorzieningen, brandgevaar en het verkeer. Uit de interviews (die
niet uitputtend zijn) blijkt dat de beeldvorming een grote rol speelt. Het Wijkberaad en
de ondernemers geven aan dat er volgens hen vrees bij de gemeente bestaat voor het
niet afdoende kunnen borgen van de veiligheid, in het bijzonder op het gebied van
alcohol- & drugsgebruik en de sociale veiligheid (angst voor escalaties). Het minst
prominent in de beeldvorming zijn (fysieke) veiligheidsaspecten zoals EHBO,
brandgevaar en verkeer. Een voorbeeld hoe beeldvorming doorwerkt, is dat bij een van
de edities van de braderie, de gemeente een peloton politieagenten inschakelde. De
ondernemers gaven aan dit als onnodig te ervaren.
De vraag naar de knelpunten rondom de podia en het alcoholgebruik (waarbij ‘wie’ en
‘wat’ ook van belang zijn), leverde de volgende informatie op. De aanvrager van de
braderievergunning, het Wijkberaad, ervaarde duidelijk communicatieproblemen met de
gemeente, in het bijzonder met de afdeling IPM die nodig is om te beschikken over een
braderievergunning. Het Wijkberaad gaf de volgende punten van zorg aan:
● De vergunning wordt vaak al een halfjaar van tevoren aangevraagd. Het
stroomschema van de gemeente stelt weliswaar acht weken voor afhandeling,
maar de aanvrager besloot vanwege eerdere ervaringen (ook tijdens de jaren
dat Star Promotions de aanvragen deed) dit al vroeg in het jaar te doen. Redenen
hiervoor zijn dat de aanvraag vaak zoekraakt en dat er geen contactpersoon binnen
de gemeente is.
● Vlak voor de braderie worden er steeds nieuwe eisen gesteld door de gemeente.
De vergunning zelf komt dikwijls te laat binnen (een dag van tevoren).
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Er zijn in het verleden diverse gesprekken geweest met alle betrokkenen (Wijkberaad,
IPM en Evenementen). Deze gesprekken waren vaak niet constructief van aard, omdat
er onduidelijkheid was bij beide gemeenteafdelingen bij welke afdeling de aanvraag
voor de braderie moest worden ingediend. Deze onduidelijkheid vanuit de gemeente
had tot gevolg dat betrokkenen twijfelden of het wel zinvol was om nogmaals met elkaar
in gesprek te gaan. Het gegeven dat evenementen als de Nationale Dodenherdenking,
Tent Jaarwisseling, Norfolkoplevering en Anywhere the wind blows wél op tijd een
vergunning toegewezen krijgen, versterkte daarnaast het beeld dat de gemeente de
Duindorpers zou dwarsbomen. Tot slot werd opgemerkt dat de aanvraag als complex
ervaren wordt, omdat er maar één aanvrager mag indienen (het zou makkelijker zijn om
dit met partijen te doen).
De vraag naar netwerken, samenwerkingsverbanden en relaties gaf ook meer inzicht in
de knelpunten. Geïnterviewden stelden dat er veel constructieve
samenwerkingsverbanden zijn tussen diverse partijen. Een punt van aandacht is wel dat
niet iedereen bij alle overleggen aanwezig is, waardoor informatie niet optimaal gedeeld
kan worden en niet alle samenwerkingsverbanden optimaal tot hun recht kunnen
komen. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat kan worden verstevigd is
dat tussen het Wijkberaad en Hofstad Security. Ook zou de gemeente (hetzij IPM of
Evenementen, of beide afdelingen) winst kunnen boeken door mee te denken met de
aanvrager. Star Promotions meende dat er in andere steden in Nederland (Alphen werd
als schoolvoorbeeld genoemd) positieve ervaringen zijn op dit vlak.
Op de vraag welke probleemveroorzakers er zijn, kwamen zeer diverse antwoorden, die
laten zien dat een genuanceerd beeld op zijn plaats is. Sommige respondenten stelden
dat het met name gaat om de tegenstelling tussen jongeren versus ouderen. En in lijn
daarmee: de tegenstelling tussen jongeren versus de gemeente en de politie. Anderen
antwoordden: “Er zijn geen kampen”. Ook waren er geïnterviewden die meenden dat het
grootste probleem de Duindorper versus de gemeente betreft. Weer anderen stelden
– in lijn met wat eerder is beschreven – dat er soms meningsverschillen bestaan in de
afstemming tussen de afdelingen IPM en Evenementen van de gemeente Den Haag. De
afdeling Evenementen meent: “in de voorbereidingen bij de organisatoren van de
braderie speelde het interne meningsverschil over verantwoordelijkheid en de zorg
voor een sfeervol of ordentelijk verloop een zekere rol. Dit had zijn weerslag in de
procedure voor de marktvergunning en met op enig moment even een meningsverschil
bij de gemeente over de duiding van de activiteiten tot gevolg. Maar dat was een
incident. Een naar incident. Maar geen vaste praktijk waar Duindorp permanent onder
gebukt gaat”. Een laatste beeld tot slot was dat men stelde dat de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) het de burger te moeilijk maakt door
strenge regels te stellen waaraan een aanvraag moet voldoen.
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De uitbaters van de kraampjes spelen volgens Star Promotions geen significante rol. Er
zijn doorgaans zo’n tachtig tot honderd kramen op de braderie van Duindorp (hetgeen
duidt op een zeer kleinschalige markt vergeleken met andere braderieën) en sommigen
van de uitbaters staan al tien jaar op de braderie om hun waren te verkopen. Geen
enkele marktkraambezitter is bang of ongerust om in Duindorp op de braderie te staan.
Er zijn tot slot geen incidenten bij Star Promotions bekend waarbij de kraampjes en de
uitbaters ervan schade hebben geleden, sociaal noch fysiek.
Als opmaat voor het ontwerp en organiseren van de eerste Publieke Dialoog vroeg de
onderzoeker aan het einde van ieder interview onder welke voorwaarden en met welke
insteek een dialoog tussen betrokkenen mogelijk en succesvol zou zijn. Daarop
kwamen diverse antwoorden:
● Stel het proces en de denkbeelden centraal (en niet de ontheffing van het
alcoholverbod).
● Voorkom onderlinge discussie tussen de twee vergunningafdelingen van de
gemeente.
● Versterk het inlevingsvermogen tussen gemeente en belanghebbenden.
● Geef de Duindorpers het vertrouwen en gun ze een feestje.
● Zet alle partijen bij elkaar en vertel waar je trots op bent.
● Zet de relevante partijen aan tafel.
● Creëer samenwerking tussen alle partijen.
● Evalueer en stel daarbij met elkaar vast: het ging altijd goed. Dus zorgen zijn niet
nodig.
● Maak duidelijk aan de partijen die zich zorgen maken: het is maar een kleinschalig
buurtfeestje.
● Laat de gemeente de procedures van tevoren helder maken: al in januari. Niet
een maand, een paar weken of dagen voorafgaand aan de braderie nieuwe eisen
stellen.
● Laat de gemeente en de GHOR moeite doen om echt mee te denken, zoals in
Alphen gebeurt.
● Betrek als belanghebbende, als mogelijk een wethouder of burgemeester, bij het
proces.
Analyse van de tussentijdse resultaten
Een analyse van de tussentijdse resultaten leverde niet voorziene uitkomsten op. Ten
eerste bleek dat het alcoholgebruik niet los kan worden gezien van het gebruik van
drugs op de braderie. Een geïnterviewde stelde: “Drugs geeft een energieboost en
maakt dat je daarna meer alcohol kunt nuttigen”.
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Ten tweede kan worden geconcludeerd dat de interne evaluatie van de braderie (2018)
door de gemeente en de daarin meegenomen externe evaluatie (2018) en de bijlage
‘evaluatie jaarmarkt 2017’ niet stroken met wat de geïnterviewden zeggen. In de evaluatie
van 2017 staat dat er een spontaan optreden was waarvoor geen vergunning was
afgegeven. Een groep van zo’n tweehonderdvijftig man, voorzien van de nodige drank,
zou na verzoek van de politie niet bereid zijn deze bijeenkomst te beëindigen. Uit de
interviews komt echter een ander beeld naar voren. Het zou niet gaan om een groep van
tweehonderdvijftig personen, maar om tachtig personen. In de interne evaluatie van 2018
wordt gesteld dat er twee mensen met de ambulance zijn afgevoerd vanwege
overmatig drankgebruik. Geïnterviewden menen dat de reden waarom de personen zijn
afgevoerd onbekend is. Het blijkt om een oudere Duindorper te gaan en een bewoner
van buiten Duindorp. Dit stelt vraagtekens bij de stelling dat alcoholgebruik de
hoofdreden was waardoor de veiligheid van de braderie zou zijn ondermijnd. De
evaluaties geven een tegenstrijdig beeld hoe betrokkenen aankijken tegen Duindorpers
en het vieren van een feestje in Duindorp. Enerzijds wordt het beeld bevestigd dat de
wijk als een zorgenkindje wordt gezien, vanwege de grote hoeveelheid drankgebruik en
het handhavingsprobleem. Anderzijds lijkt er in zowel de interne als externe evaluatie
van 2018 in positievere bewoordingen te worden gesproken over de braderie. Wellicht
omdat hier in samenspraak met betrokkenen in Duindorp afspraken zijn gemaakt voor
nóg betere samenwerking in de komende jaren.
Ten derde lijkt de focus op alcoholgebruik toch primair de aandacht te hebben ten
opzichte van het drugsgebruik op de braderie. Een verhaal dat meerdere malen de
revue is gepasseerd tijdens de interviews, maar dat de onderzoeker niet zelf heeft
kunnen checken, is dat de organisatoren van het vreugdevuur zelf een container met
drank en ijsblokjes regelen. Geïnterviewden gaven aan het begin van het onderzoek aan
verschillend te denken over gedogen van alcohol tijdens de braderie en ten aanzien van
alcoholgebruik in het algemeen. Daarbij meenden zij vooralsnog dat gedogen wil
zeggen dat er a) geen alcoholvergunning is voor drank, waardoor illegaal drankgebruik
uit de hand kan lopen en b) de politie, de handhavers in bredere zin en de gemeente
‘wegkijken’. Zoals eerder beschreven is Artikel 35 van kracht op en rondom het
Tesselseplein. Het blijft onduidelijk hoe de ontheffing van het alcoholverbod voor één
dag zou hebben uitgepakt bij viswinkel Willem & Toet, omdat de braderie dit jaar geen
doorgang vond vanwege extreme weersomstandigheden. Een van de geïnterviewden
stelde: “Er zal echt niet meer alcoholmisbruik zijn door de ontheffing van het
alcoholverbod”. Het thema ‘gedogen’ bleek dan ook van belang te zijn om nader te
onderzoeken tijdens de tweede Publieke Dialoog (zie paragraaf 3.4).
Ten vierde wordt, specifiek bij een IPM-aanvraag, veel van de aanvrager verwacht ten
aanzien van het zelf regelen van de procedurele veiligheid (inzet politie en brandweer).
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Een opmerking hierover was dat er bij sommige stakeholders een beeld leefde dat de
vergunningaanvraag wellicht beter zou verlopen als men een goede (commerciële)
schrijver inhuurt die heeft bewezen successen te boeken met het schrijven van
veiligheidsplannen met duidelijke tabellen en stroomschema’s. Deze persoon stelde:
“Wij maken zelf gebruik van zo’n schrijver. Al onze aanvragen worden gehonoreerd door
de gemeente. Het is niet goedkoop, maar dan heb je ook wat”. Het betrof in dit geval
waarschijnlijk aanvragen voor evenementen, en zoals uit het onderzoeksmateriaal naar
voren komt, ervaren aanvragers minder problemen met de afdeling Evenementen van
de gemeente Den Haag dan met de afdeling IPM. De afdeling Evenementen geeft aan
een hoge klanttevredenheidscore te behalen. Dat de aanvragers tevredener zouden zijn
over de communicatie met de afdeling Evenementen zou twee oorzaken kunnen
hebben. Mogelijk verloopt de communicatie tussen aanvrager en gemeenteafdeling
Evenementen soepeler. Ook leeft er bij sommige bewoners het idee dat de aanvrager
bij IPM zelf een grotere bijdrage moet leveren voor het opstellen van veiligheidsplannen
dan bij Evenementen het geval is (bij laatstgenoemde afdeling neemt volgens diezelfde
bewoners de gemeente de burger meer werk uit handen). Volgens de afdeling
Evenementen is dit echter niet het geval: “Bij de beoordeling van veiligheid van markten
of evenementen wordt strikt genomen geen onderscheid gemaakt”.
Ten vijfde, en dit betreft wellicht een van de belangrijkste opvallende uitkomsten, was
dat de onderzoeker ontdekte dat er tal van informele afspraken en
handelingsrepertoires (in de bestuurskunde ook wel informele arrangementen
genoemd) zijn gevormd in constructieve samenwerkingsverbanden tussen het
Wijkberaad, drie ondernemers en de organisatoren van het vreugdevuur. Dergelijke
informele arrangementen hebben als doel om de sociale en fysieke veiligheid te
waarborgen en te versterken, waarbij de op eigen initiatief opererende partijen een
mooie aanvulling vormen op wettelijke kaders, handhavingsregels en gemeentelijke
procedures om de veiligheid te garanderen. Hieronder volgt een niet-uitputtende
opsomming van deze informele afspraken en manieren van handelen:
● Het Wijkberaad: zet burgerwachten zonder uniform in Duindorp in, hanteert
een groepsapp waarop calamiteiten kunnen worden gemeld (waardoor direct
kan worden geschakeld) en regel sponsoring bij winkeliers en ondernemers (dit
vergroot de betrokkenheid).
● Supermarkt Hoogvliet: vanaf 2018 mag de klant bij Hoogvliet gekochte, volle flesjes
alcohol ruilen voor blikjes (dit vergroot de veiligheid). Ook worden jongeren op
de dag van de braderie aangesproken om blikjes niet op het plein te drinken en
worden aan dronken mensen geen alcoholhoudende dranken meer verkocht. Ook
werd het plan geopperd om in 2019 de EHBO-post te verplaatsen van het plein naar
de supermarkt. De post zou dan minder zichtbaar zijn, maar er zou wel sprake zijn
van een betere afwikkeling indien letsel aan de orde is.
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●

Star Promotions: de organisatie is in de ochtend aanwezig om te kijken of alles
goed gaat. De rest van de freelanceploeg blijft de gehele dag op de jaarmarkt tot
na de schoonmaak. De leveranciers van de kraam lopen ook rond; zij kijken of de
veiligheid van de kraampjes gegarandeerd is (denk aan de invloed van het weer,
zoals rukwinden). Bij bepaalde weerscondities (voorspellingen daarover) worden
bepaalde kramen op een plek opgesteld die ze uit de wind houdt. Star Promotions
werkt ook samen met handhavers die rondlopen op de braderie.
Hofstad Security: beveiligers surveilleren en zijn zichtbaar. Ze bezitten goede
sociale vaardigheden om te praten (‘ouwehoeren’) met bezoekers van de braderie.
Ze zetten beveiligers in die bewoners van Duindorp kennen. Ook kennen ze de
beginselen van EHBO, waardoor ze een extra aanvulling vormen op de diensten van
de gemeentelijke GHOR-medewerkers.
Organisatoren van het vreugdevuur: ze letten onderling op elkaar dat het ordentelijk
verloopt (groepscode). Ze hebben overwicht en kunnen anderen manen rustig
te blijven. Ze blijven bewust uit de buurt van kinderen. Indien er kleine opstootjes
ontstaan, treden ze tussenbeide.

●

●

Twee vragen bleven na deze voorbereidende fase enigszins openstaan:
1. Is de beschreven beeldvorming tussen zowel burger en de afdeling IPM als tussen
de afdelingen IPM en Evenementen onderling wel of niet van invloed op het
verlenen van de vergunning voor de jaarlijkse braderie in Duindorp?
2. Is de genoemde beeldvorming over en weer wel of niet van invloed op de
handhaving van alcoholgebruik en het garanderen van de sociale en fysieke
veiligheid tijdens de braderie en andere feesten in Duindorp?
Deze twee nader te verkennen vragen waren leidend voor de eerste Publieke Dialoog
en de tweede Publieke Dialoog. Deze dialogen staan diepgaander beschreven in
paragraaf 3.3 en 3.4.

3.2.2

De opgave – de gewenste uitkomst van het onderzoek

Actie-onderzoek en onderzoek naar publiek leren heeft tot doel uitkomsten te
genereren op wetenschappelijk en relationeel vlak:
1. Wetenschappelijk
• Kennis over publieke dialogen opdoen.
• Kennis genereren op het gebied van actie-onderzoek en impact willen realiseren
in het sociale domein.
• Wetenschappelijke verbanden leggen tussen disciplines als filosofie,
bestuurskunde, psychologie etcetera.
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2. Relationeel
• De samenwerking tussen bestaande partijen verbeteren of versterken en samen
naar oplossingen zoeken om de jaarlijkse vergunningaanvraag soepeler te laten
verlopen.
• Het verkennen van en het bouwen aan nieuwe relaties.
• Als vertrekpunt nemen wat er wel goed gaat (de informele arrangementen) en
hoe dit succes kan worden uitgebreid en verstevigd door samen te onderzoeken
hoe de informele arrangementen versus de procedurele kanten van wet- en
regelgeving en handhaving van de overheid en gemeente elkaar positief kunnen
versterken.
• Vertrouwen creëren tussen gemeente, aanvrager, burgers, ondernemers en
overige professionals om (opnieuw) het gesprek met elkaar aan te gaan.
• Met elkaar bekijken hoe de bestaande en vaak weinig constructieve beeldvorming
over en weer kan worden benoemd en doorbroken (door kwetsbaarheid te
durven tonen), waardoor toekomstige feesten in Duindorp voor alle partijen leuk,
succesvol en veilig zijn.
• Het met elkaar bespreekbaar maken in hoeverre zaken als gedogen met
betrekking tot de handhaving van alcoholgebruik en het garanderen van de
sociale en fysieke veiligheid een rol zouden kunnen spelen tijdens de braderie en
overige feesten in Duindorp.

3.3

De eerste Publieke Dialoog

Na het afronden van de voorbereidende fase, werd de eerste Publieke Dialoog over
‘gunnen en vergunnen’ van maandag 17 juni voorbereid. Voor het ontwerp werden twee
theorieën ingezet (paragraaf 3.3.1) die dienden als ‘framework’ voor het specifieke
ontwerp van deze dialoog (paragraaf 3.3.2). Aanvankelijk zou de eerste Publieke Dialoog
op 17 juni bestaan uit twee afzonderlijke dialogen over de vergunningaanvraag: een in
de ochtend met professionals uit Duindorp en een in avond met ondernemers, het
Wijkberaad en bewoners uit Duindorp. De opkomst van de stakeholders uit de avond
groep bleek te minimaal om deze door te laten gaan (mede vanwege onvoorziene
omstandigheden op medisch vlak van een van de deelnemers). Daarom werd door de
onderzoeker en het team van Duidelijk Duindorp besloten de groepen samen te voegen
in de ochtendsessie en voor een gewijzigde opzet te kiezen. Het verloop van deze
ochtend wordt uitgebreid beschreven in paragraaf 3.3.3. Uit deze dialoog kwam een
aantal opbrengsten voort voor zowel de onderzoeker als de betrokkenen die met elkaar
aan tafel zaten. Op grond hiervan is een nadere analyse met reflecties opgesteld
(paragraaf 3.3.5).
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Theoretische inbedding

Het theoretische raamwerk van de eerste Publieke Dialoog moest kunnen voorzien in
het verder in kaart brengen van de beeldvorming tussen partijen in de traag verlopende
vergunningaanvraag en de causale relaties tussen (en het kunnen onderscheiden van)
subjectieve emoties en belevingen versus oude en nieuwe feiten. In dit onderzoek is
gekozen om voor het deel over subjectieve emoties en belevingen gebruik te maken
van theorievorming over The Dialogical Self en waarheidsvinding met behulp van
kritisch denken.
The Dialogical Self
De Nederlandse psycholoog Hubert Hermans wordt als een van de grondleggers
gezien van Het Dialogische Zelf. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de inzichten
van collega-onderzoekers van De Haagse Hogeschool Reinekke Lengelle en Frans
Meijers (2016). Het model bestaat uit een cirkel die begint met een ‘grenservaring’ en die
vervolgens met de klok mee moet worden gelezen. De boundary experience van dit
onderzoek is de traag verlopende vergunningaanvraag. Deze leidt bij diverse
betrokkenen tot frustraties (lijden). Het gevoel met elkaar in een impasse te zitten, wordt
uitgedrukt met het begrip first story (eerste verhaal). Dit wil zeggen dat het probleem
vanuit een slachtofferrol benaderd wordt. Houdingen die bij dit begrip horen zijn
vechten, het probleem negeren of vastlopen door de impasse (bevriezen).
Door in dit geval in een Publieke Dialoog met andere betrokkenen over de situatie in
gesprek te gaan, ontstaat er een transformerende ruimte. De interne dialoog van
deelnemers wordt scherper in interactie met anderen. Hierdoor treedt een leerproces
op bij deelnemers: door een gezamenlijk pad te bewandelen waarin de Dialogical
Self-aspecten waarnemen, schiften, focussen en begrijpen centraal staan, wordt het
eerste verhaal gaandeweg verlaten. Doordat helderder wordt wat eenieder denkt, voelt,
hoort, ziet, zegt en doet ten aanzien van een vraagstuk, ontstaan betekenisgeving,
acceptatie en een verschuiving in gezichtspunten. Dit wordt de beweging van de first
story naar de second story genoemd. Op het moment dat deelnemers in staat zijn om
het vraagstuk te herformuleren, voelen ze zich samen verantwoordelijkheid voor
oplossingen en kijken ze anders dan voorheen aan tegen samenwerkingspartners.
Bestaande relaties zijn verstevigd en samenwerkingen verlopen constructiever, omdat
er meer vertrouwen en bekendheid is met elkaars perspectieven.
Waarheidsvinding met behulp van kritisch denken
Een manier om tot waarheidsvinding (het eerder beschreven detectivewerk) te komen,
vormt de op de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche geënte theorievorming van De
Haagse Hogeschool-onderzoeker Henriëtta Joosten. “Kritisch denken betekent bij
Nietzsche dat we algemeen geaccepteerde waarheden steeds weer ter discussie
stellen” (Joosten 2011: 110). Nietzsche meent dat het perspectief van waaruit we
waarnemen, geloven of denken niet naar iets anders verwijst. “Onze perspectieven zijn
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onze werkelijkheid” (ibid.). Door onze subjectieve waarneming kunnen we de objectieve
realiteit nooit helemaal kennen. Wel is het mogelijk om binnen dit perspectivische
denken nieuwe werkelijkheden tot stand te brengen. “Door nieuwe concepten, namen
of waardesystemen te creëren, kan de mens een nieuwe werkelijkheid scheppen. (…)
hoewel dit geen gemakkelijke zaak is en oefening vergt” (ibid.). Door ons vermogen tot
kritisch denken in te zetten, kunnen we de onderliggende “aannames, waarden en
waarheden van wat we als de werkelijkheid zien ter discussie stellen om al experimen
terend tot nieuwe werkelijkheden te komen. Een kritische denker als Nietzsche heeft
(en neemt) de vrijheid om het heden op te vatten als een tijdelijke waarheid en werkelijk
heid. Door deze ter discussie te stellen kan hij of zij nieuwe kennis en nieuwe
handelingspraktijken tot stand brengen” (Joosten 2011: 112-113).

Bron: Frans Meijers, Reinekke Lengelle and Helen Kopnina, Environmental Identity and
Natural Resources: A Dialogical Learning Process, In: Resources (2016), 5, 11, pp. 1-16.
Deze ‘methode’ is voor het onderhavige onderzoek bijzonder relevant, omdat tijdens de
eerste Publieke Dialoog (zie paragraaf 3.3.3) door de onderzoeker werd
beargumenteerd dat het in eerste instantie niet tot stand kunnen brengen van een
volledig en objectief onderzoekverhaal, productief kan worden ingezet om in de
woorden van Nietzsche en Joosten samen met de dialoogpartners “nieuwe
werkelijkheden tot stand te brengen”. Zodoende is de cirkel van The Dialogical Self rond
en werken de deelnemers naar een tweede verhaal toe.
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3.3.2

Ontwerp van de eerste Publieke Dialoog

Zoals gezegd waren er aanvankelijk twee aparte dialogen gepland: een in de ochtend
met professionals uit Duindorp (gemeente, Wijkberaad en wijkagenten) en een in avond
met de gemeente, het Wijkberaad, ondernemers uit Duindorp en de organisatoren van
het vreugdevuur. De uitnodigingsteksten zagen er als volgt uit:

Uitnodigingstekst 1 (ochtend)
Het voortraject van 17 juni 2019 - Gunnen & Vergunnen in Duindorp
Beste professional,
We gaan samen in gesprek over de procedurele kant van de jaarlijkse
vergunningaanvraag van de braderie in Duindorp: hoe kan de aanvraag en de
verstrekking van de vergunning beter verlopen?

Uitnodigingstekst 2 (avond)
Het voortraject van 17 juni 2019 - Gunnen & Vergunnen in Duindorp
Beste ondernemer, Wijkberaad en bewoner,
We gaan samen in gesprek over de vraag welke informele afspraken er (in aanvulling
op de wettelijke kaders en gemeentelijke procedures) door ondernemers, het
Wijkberaad en burgers in Duindorp worden gemaakt om de braderie veilig en zonder
risico’s te laten verlopen.
Het uitgangspunt van deze twee ‘uitgesplitste’ dialogen was om de procedurele kanten
(gemeente, Wijkberaad en wijkagenten) en de informele afspraken (gemeente,
Wijkberaad, ondernemers en organisatoren van het vreugdevuur) afzonderlijk in kaart te
brengen, zodat deze in de tweede Publieke Dialoog van september met de deelnemers
uit beide groepen tot een synthese konden worden gebracht. Wat deze synthese
precies inhoudt, wordt uitgebreider beschreven in paragraaf 3.4.
Het doel van de ochtenddialoog was om met de professionals in Duindorp te verkennen
hoe de aanvraag en de verstrekking van de vergunning procedureel beter zouden
kunnen verlopen door samen het verleden, het heden en de ideale toekomst te
schetsen. Daarbij beoogde de onderzoeker de tijdens de interviews opgehaalde vraag
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‘Onder welke voorwaarden en met welke insteek zou een dialoog met betrokkenen
volgens u mogelijk en succesvol zijn?’ onderwerp van gesprek te maken. Ook werd voor
het ontwerp van de ochtend een werkvorm bedacht om de beelden over en weer met
behulp van de theorie van The Dialogical Self concreet handen en voeten te geven.
Voor dit doel vulde de onderzoeker een lege empathy map aan met de aspecten uit de
theorie van The Dialogical Self:
Startpunt: boundary experience = de vergunningaanvraag verloopt niet soepel.
A. Breng vragen 1 t/m 4 voor jezelf in kaart: First Story
1. Wat voel en denk ik? Dialogue with the self: sensing & sifting
• Wat er echt toe doet
• Wat me echt bezighoudt
• Mijn angsten
• Mijn wensen
2. Wat hoor ik? Wat zijn daarin volgens mij feiten en wat zijn vooroordelen?
		 Dialogue with the self: sensing & sifting
• Communicatie van partijen waarmee ik samenwerk
• Communicatie van partijen waarmee ik niet samenwerk (geruchten, via via)
3. Wat zie ik? Wat zijn daarin volgens mij feiten en wat zijn vooroordelen?
Dialogue with the self: sensing & sifting
• Gedrag en beelden (emoties, houding) van partijen waarmee ik samenwerk
• Gedrag en beelden van partijen waarmee ik niet samenwerk
(geruchten, via via)
4. Wat zeg en doe ik? Hoe stel ik me op? Dialogue with the self: sensing & sifting
• In het openbaar
• Met mijn samenwerkingspartners
• Ten aanzien van niet-constructieve of ontbrekende
samenwerkingsverbanden
B.	Praat daarover met anderen in kleine groepen. Dialogue with others: focusing
C.	Wat is de grootste pijn in dit verhaal? Wiens pijn kun jij verlichten? Dialogue with
self and others: understanding
D.	Wat is de grootste winst? Wiens winst kun jij helpen realiseren? Dialogue with
self and others: understanding
E.	Plan van aanpak: wat gaan we samendoen? Hoe kunnen we eigenaarschap
beleggen? Dialogue with others: Second Story
Het doel van de avonddialoog was om de informele afspraken (uit de interviews) van
ondernemers, het Wijkberaad en bewoners om de braderie in Duindorp veilig en zonder
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risico’s te laten verlopen met elkaar te delen en mogelijk te verrijken, zodat deze
uitkomsten in de tweede Publieke Dialoog van september met een grotere groep
stakeholders gedeeld konden worden en een synthese aangegaan kon worden met de
procedurele kanten. Voor het verrijken van de informele arrangementen koos de
onderzoeker voor het verder verkennen van de samenwerkingsrelaties aan de hand van
de volgende dialoogvragen:
• Met wie loopt de samenwerking goed?
• Wat kan er beter?
• Met wie is er nog geen samenwerking tot stand gekomen?
• Hoe zijn nieuwe samenwerkingsrelaties te realiseren?
• Hoe kunnen we hier een tijdpad en vervolgacties aan verbinden?
Ook bij deze avondsessie beoogde de onderzoeker de tijdens de interviews
opgehaalde vraag ‘Onder welke voorwaarden en met welke insteek zou een dialoog met
betrokkenen volgens u mogelijk en succesvol zijn?’ onderwerp van gesprek te maken.
Zoals eerder beschreven waren er te weinig aanmeldingen van de avondgroep om een
zinvolle Publieke Dialoog te kunnen houden. Daarom werd besloten het
avondprogramma te cancelen. Aan de deelnemers van de avondgroep die wél aanwezig
konden zijn, werd gevraagd of ze wilden aansluiten bij de ochtendgroep. Dit had tot
gevolg dat de onderzoeker een nieuw ontwerp moest maken voor de Publieke Dialoog
in de ochtend. De insteek werd nu: ‘Om samen tot een oplossing te komen om het
terugkerende gedoe tussen de gemeente Den Haag en de aanvrager (het Wijkberaad)
rondom de jaarlijkse vergunningaanvraag van de braderie in Duindorp bij de afdeling
IPM soepeler te laten verlopen’. De opzet werd daartoe als volgt aangepast:
-	Van 10.00-11.00 uur: na welkomstwoorden, een voorstelrondje en het bespreken van
het doel van de ochtend, presenteerde de onderzoeker een PowerPointpresentatie
met de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek uit de voorbereidende fase.
Hierin kwamen ook uitgebreid de informele arrangementen naar voren. Tijdens de
presentatie was er gelegenheid voor het stellen van vragen en kwamen er enkele
discussies op gang.
- 	Van 11.00-12.00 uur: de onderzoeker nodigde de deelnemers uit om verder te
reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek en gaf handvatten om het vraagstuk
gezamenlijk te herformuleren.
De deelnemers van de ochtenddialoog waren: de hoofdonderzoeker van ‘gunnen en
vergunnen’, twee collega-onderzoekers van De Haagse Hogeschool (waarvan een in de
rol van adviseur & ondersteuner van dit onderzoek en een in de rol van observator van
Het Haagse Hogeschool-onderzoek Publieke Dialogen #goedgesprek), de wijkmanager
van Scheveningen/Duindorp, de community builder van Duindorp, een bewoner (tevens
ondernemer en ondersteuner vanuit Duidelijk Duindorp), het teamhoofd APVvergunningen van de gemeente Den Haag (afdeling IPM), de voorzitter (tevens bewoner)
van het Wijkberaad Duindorp en een wijkagent van Duindorp.
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3.3.3 De eerste Publieke Dialoog op maandag 17 juni 2019

Het achterliggende doel van de gewijzigde opzet was, naast het samen herformuleren
van het vraagstuk, om meer helderheid te krijgen over de wederzijdse beelden tussen
de afdeling IPM van de gemeente Den Haag en het Wijkberaad in hun rol als aanvrager
van de braderievergunning. Daarom werd besloten de afdeling Evenementen van de
gemeente Den Haag in deze dialoog geen rol te geven, maar deze wel uit te nodigen
voor de tweede Publieke Dialoog in september. Het model van The Dialogical Self werd
door de onderzoeker in de gewijzigde opzet niet meer prominent gebruikt als werkvorm
(zoals oorspronkelijk was beoogd), maar fungeerde nu meer als achtergrondkennis om
de dialoog te kunnen leiden. Om tot gedeelde waarheidsvinding over het
vergunningsprobleem en de mogelijke oplossing te komen (en de besproken Dialogical
Self-aspecten toch enigszins te kunnen benoemen, te onderscheiden en de causaliteit
ertussen te onderzoeken), koos de onderzoeker ervoor om de metafoor van de
detective in te zetten ten behoeve van het gezamenlijk herformuleren van het
vraagstuk. Aan het einde van de PowerPointpresentatie werd de deelnemers om die
reden het volgende voorgelegd:
• Feit: het detectivewerk is nooit af. Dit geldt niet alleen voor de onderzoeker zelf,
maar voor alle deelnemers. We bezitten voorafgaand aan een dialoog nooit alle
informatie die nodig is om tot een goede diagnose en remedie van het vraagstuk te
komen.
• Dialoogvraag: ‘Is het noodzakelijk dat we de volledige waarheid kennen (alle
informatie bezitten) om het vraagstuk gezamenlijk op te kunnen lossen?’
Om de discussie te kunnen leiden, hield de onderzoeker de volgende vragen in het
achterhoofd en expliciteerde deze – zonder in onderzoeksjargon te vervallen – tijdens
bepalende dialoogmomenten waarbij de volgende vragen productief konden worden
gemaakt:
• Hoe kunnen we de Dialogical Self-aspecten van de stakeholders expliciet boven
tafel krijgen?
• Hoe kunnen we van een eerste verhaal (slachtofferschap; nog geen volledig
bewustzijn van het vraagstuk en een gebrekkige inleving in de positie van de ander)
naar een tweede verhaal (herformulering van het vraagstuk, verantwoordelijkheid
nemen voor het eigen aandeel in het probleem en eigenaarschap op zich nemen
voor de gevraagde oplossingen) komen?
• Hoe kunnen we emoties van feiten onderscheiden?
• Hoe kunnen we eventuele causale relaties tussen beeldvorming en feiten samen
onderzoeken in deze dialoog?
• Hoe kunnen we met andere woorden tot waarheidsvinding komen over deze
‘puzzelstukjes’:
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1.

Is het waar dat de gemeente negatief denkt over het handelen van sommige
Duindorpers?
2. Zo ja: heeft dit invloed op het niet soepel verlopen van de vergunningaanvraag?
3. Zo ja en/of zo nee: welke andere factoren maken dat de jaarlijkse
vergunningaanvraag niet soepel verloopt? Zijn er nieuwe feiten in dit verhaal die
een rol spelen en die een nieuw licht op de zaak werpen waarom de jaarlijkse
aanvraag niet soepel verloopt?

3.3.4

De opbrengst

In het tweede deel van de ochtend kwamen er nieuwe feiten boven tafel ingebracht
door de afdeling IPM van de gemeente Den Haag die de onderzoeker, de aanvrager van
de braderievergunning en de overige aanwezigen nog niet bekend waren. Dit wierp
nieuw licht op de zaak waarom de jaarlijkse vergunningaanvraag niet soepel verloopt en
hoe de ‘acht weken planning van het stroomschema van de afdeling IPM’ in de praktijk
werkt. De dialoog creëerde bovendien openingen voor oplossingen van het probleem in
de vorm van afspraken. Voorts zorgde het voor een herstel in de vertrouwensrelatie
tussen het Wijkberaad en IPM. Doordat de nieuwe feiten zorgden voor een verheldering
van het vraagstuk werd ook een begin gemaakt met het aanpassen van de
beeldvorming over en weer. De kern van de opbrengst is:
● Gedogen is een niet-juridisch afgedekte manier om een feestje te gunnen. Wat
je niet kunt vergunnen op een procedurele manier, dat gun (gedoog) je. Bij de
afsluitende tweede Publieke Dialoog over ‘gunnen en vergunnen’ op maandag 16
september wordt deze thematiek als insteek genomen.
● De beelden die over en weer leven zijn uitgesproken. Door nieuwe feiten en
informatie te bespreken, is er bij alle partijen meer helderheid ontstaan over de
vraag hoe het zit met de complexiteit rondom de vergunningaanvraag. Ook zijn er
oplossingen besproken om de communicatie te verbeteren tussen gemeente en
aanvrager (zie afspraken).
● De aanvraag van een feest, zoals de braderie in Duindorp, komt terecht in het
stroomschema van de afdeling IPM. Er kan maximaal een maand van tevoren door
de gemeente worden beschikt, waarbij het volgende principe leidend is vanwege
onvoorziene omstandigheden (zie de achterliggende redenen): ‘Het is niet nee,
tenzij maar ja, mits’.
De achterliggende redenen waarom de vergunningverlening door de gemeente kort
vooraf plaatsvindt, zijn:
● De termijn van het IPM-stroomschema is acht weken (maar niet in de zin dat
de gemeente binnen die acht weken positief moet beschikken). Een IPMbeschikking wordt namelijk pas maximaal een maand van tevoren afgegeven,
omdat de gemeente ervan uitgaat dat zich nog onvoorziene situaties/onverwachte
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omstandigheden kunnen voordoen in de wijk van de aanvrager die dusdanig
ernstig of van belang zijn met betrekking tot de veiligheid, dat deze eerst in kaart
moeten worden gebracht.1
Sinds er een scheiding is bij de gemeente tussen de afdeling IPM en de afdeling
Evenementen, kan het zijn dat door dergelijke onvoorziene omstandigheden in
een wijk, een aanvraag voor een feest vanuit de afdeling IPM doorgeschoven moet
worden naar het stroomschema van de afdeling Evenementen. De reden hiervoor
is dat bij een IPM-vergunning de gemeente minder kritisch kijkt naar de veiligheid,
terwijl de afdeling Evenementen hier wel scherper op beoordeeld.

Afspraak die aan het einde van deze dialoog tussen gemeente (IPM) en Wijkberaad is
gemaakt:
● De gemeente zegt toe dat er een contactpersoon namens de gemeente Den Haag
(afdeling IPM) zal zorgdragen voor het tussentijds informeren van en communiceren
met het Wijkberaad over de vergunningaanvraag.

3.3.5

Analyse, reflectie en impact - van gunnen naar vergunnen

Het verloop en de opbrengsten laten duidelijk zien dat de deelnemers van de eerste
Publieke Dialoog van een eerste verhaal naar een tweede verhaal kwamen. Door
emoties, beelden en feiten zo clean mogelijk door de deelnemers te laten benoemen en
van elkaar te laten onderscheiden, ontstond er wederzijds begrip en werd de
samenwerkingsrelatie tussen aanvrager en gemeente hersteld. Bovendien maakte de
onderzoeker het uitgangspunt van Nietzsche (“Door onze subjectieve waarneming
kunnen we de objectieve realiteit nooit helemaal kennen. Wel is het mogelijk om binnen
dit perspectivische denken nieuwe werkelijkheden tot stand te brengen”) productief
door te stellen dat voorafgaand aan een dialoog nooit alle feiten bekend zijn. Samen
met de cleane benadering ontstond hierdoor een nieuwe ingang in de dialoog waarmee
alsnog nieuwe feiten boven tafel kwamen. Deze nieuwe feiten versterkten weer het
groeiende, wederzijdse vertrouwen en respect doordat de puzzelstukjes op hun plek
vielen.
1		De afdeling Evenementen meent achteraf: “onvoorzienbare omstandigheden zijn in principe geen reden om van regime
of loket te veranderen. Als het zou gaan om een aanpak van maatschappelijke of individuele casuïstiek dan geschiedt
dat op merites. Dat gaat in beginsel niet ten koste van een markt of evenement. In de context van een beoordeling van
een aanvraag waarbij een bepaalde doelgroep extra aandacht nodig heeft, kan dat vraagstuk met goede wil mee in de
planvorming van de aanvraag. Bij de laatste editie van de markt is er expliciet aandacht geweest voor een specifieke
doelgroep in combinatie met een voorstel voor maatregelen waaronder het aanbieden van een programma door de
organisator aan die doelgroep. Wij hebben samen met de politie gekeken binnen kaders onder welke condities drank
kan worden geserveerd. Dat was zeer constructief. Verandering van motief kan wel een reden zijn. Dan betreft het een
juridische benadering van de aanvraag. Met andere woorden, welke regels, loketten en procedures er in beeld komen.
Stel, je vraagt een paspoort aan en later blijkt dat er een rijbewijs nodig is. Dan heb je andere situatie. Initiatieven op
het vlak van markten en evenementen zijn altijd van de aanvrager zelf en dus niet onvoorzien. Belangrijk hierbij is dat
aanvragers een aanvraagformulier goed invullen om zo een constructieve procedure te doorlopen. Als er een plan is
om alcohol te schenken, maar dit wordt verzwegen en er wordt ‘ranja’ [verwijzend naar een uitspraak van een bewoner
tijdens de tweede Publieke Dialoog] ingevuld, dan heeft dit navenante gevolgen”.
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Concluderend kunnen we zeggen dat de eerste Publieke Dialoog het volgende motto
had: Van gunnen naar vergunnen. Om een feestje te kunnen vergunnen, moet er eerst
een uitgesproken gunfactor zijn. Dit wordt uitgedrukt in de opheldering van de
gemeente over het vergunnen van de braderie: ‘Het is niet nee, tenzij maar ja, mits’. De
analyse van de tweede Publieke Dialoog laat zien dat het om een omgekeerd motto
gaat: van vergunnen naar gunnen.

3.4

De tweede Publieke Dialoog

Nadat de voorbereidende fase van het onderzoek en de eerste Publieke Dialoog waren
afgerond, stonden er nog enkele kwesties rondom ‘gunnen en vergunnen’ open die
geschikt waren voor een tweede en tevens afsluitende Publieke Dialoog. In de eerste
Publieke Dialoog werd gewerkt met uitgangspunten uit theorieën rondom The
Dialogical Self en waarheidsvinding. Voor de insteek en doelen van de tweede Publieke
Dialoog werden twee andere theorieën ingezet die geschikt zijn om het alcohol
vraagstuk van het vieren van een feestje in Duindorp nader onder de loep te nemen
(paragraaf 3.4.1). Voor het ontwerp van de tweede Publieke Dialoog op maandag 16
september werden daarnaast andere werkvormen gekozen om de dialoog te leiden
(paragraaf 3.4.2). Het achterliggende doel en de opzet van deze avond worden
besproken in paragraaf 3.4.3. Daarna volgen de opbrengsten voor de onderzoeker en
de belanghebbenden (paragraaf 3.4.4) en de analyse, reflecties en impact
(paragraaf 3.4.5).

3.4.1 Theoretische inbedding

Tijdens de interviews en de eerste Publieke Dialoog kwamen steeds twee uitersten
naar voren wanneer de belanghebbenden spraken over het overmatige en illegale
drankgebruik tijdens openbare feesten in Duindorp, zoals de jaarlijkse braderie in juni.
Enerzijds werd er gesproken over de effecten van een gebrek aan handhaving (of het
wegkijken door de overheid) en anderzijds vroeg men zich af of te strikte controle en
toezicht (een overschot aan handhaving) tot een betere regulering van de
alcoholnuttiging en het waarborgen van de veiligheid zouden leiden. Daarom koos de
onderzoeker voor de filosofische notie van ‘het juiste midden’ van de Griekse wijsgeer
Aristoteles in relatie tot gedogen (waarbij gedogen volgens de onderzoeker opgevat
kan worden als een juist midden tussen beide uitersten).
Het juiste midden van Aristoteles
De Griekse wijsgeer Aristoteles introduceerde de terminologie van het juiste midden
om te laten zien hoe deugden (goede menselijke karaktereigenschappen die we in
onszelf en anderen waarderen) altijd worden gekarakteriseerd door een tekort of
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overmaat, de zogeheten ‘ondeugden’, die zich aan weerszijde van het juiste midden
bevinden (Aristoteles 2009 en Müller 2019). Denk aan een deugd als moed. Een tekort
aan moed noemen we lafheid. Een overmaat aan moed bezien we als roekeloosheid.
Deze twee uitersten zijn volgens Aristoteles onwenselijk. Het is volgens hem van belang
om altijd te streven naar het juiste midden.
Deze notie van het juiste midden is volgens de onderzoeker niet alleen toepasbaar op
deugden, maar ook op waarden of normen (waarbij eveneens sprake is van uitersten
zoals een tekort of een overmaat). Stel dat de gewenste situatie voor de betrokkenen is
om tot een juist midden te komen bij het vraagstuk rondom alcoholgebruik en
handhaving, dan vormen wegkijken enerzijds en controledrang anderzijds al gauw twee
uitersten die niet aan waarden als vertrouwen en veiligheid of normen als
verantwoordelijk gedrag en burgerlijke gehoorzaamheid tegemoetkomen. Gedogen als
pragmatische omgang met ‘wilde praktijken’ zou volgens de onderzoeker als een
synoniem kunnen worden gezien voor het vinden van het juiste midden tussen een
gebrek aan handhaving enerzijds en doorgeschoten risicobeheersing anderzijds.
Gedogen
Gedogen als typisch Nederlands fenomeen is uitvoerig beschreven in het werk van
filosoof Gijs van Oenen. Gedogen vormt de open (discretionaire) ruimte of het grijze
gebied dat bestaat in het spanningsveld tussen het witte gebied van regelconformiteit
en het zwarte gebied van criminaliteit (Van Oenen 2004: 94-95). Alle rechtsordes zijn in
principe ‘lek’. Dit wil zeggen dat de wet geen onafhankelijk objectief bestaan heeft ten
opzichte van de praktijken waarop deze wetten worden ‘toegepast’. Het is in een
rechtsorde daarom onvermijdelijk dat er praktijken ontstaan die zich niet laten reguleren
door repressie of moralisering (Van Oenen 2002a: 77-87). Beter is het volgens de
theorievorming van gedogen dan ook om een omgangsregeling te vinden met het grijze
gebied dat zich ophoudt tussen legale en illegale praktijken. Het gaat daarbij niet om
het vinden van compromissen, maar om gematigdheid [een juist midden] in “de kunst
van het vinden van een evenwicht tussen elkaar tegenwerkende krachten” (Van Oenen
2002b: 38). Gedogen als praktijk wil zeggen dat overheid en burger samen een nieuw
repertoire van omgangsvormen moeten ontwikkelen om de spanningen tussen recht
en realiteit het hoofd te bieden. De onderzoeker voegt daaraan toe dat het óók gaat om
het vinden van nieuwe relationele omgangsvormen.
Gedogen wordt vaak verkeerd opgevat en onjuist gedefinieerd in termen van
gebrekkige rechtshandhaving, als een onverschillige, slappe, nalatige, falende en
wegkijkende overheid. Van Oenen benadrukt dat gedogen juist een actieve en
krachtige omgangsvorm met discretionaire ruimten behelst. Gedogen valt als praktijk
niet vast te leggen in een convenant. Het gaat juridisering tegen en houdt daardoor
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altijd iets onbepaalds. Om die reden wordt het door critici, maar ook door aanhangers
ervan als ‘ontregelend en verontrustend ervaren’. Belangrijk bij gedogen is dat burgers
en overheid moeten investeren in samenwerken en vertrouwen. “Ook een belangrijke
voorwaarde voor levensvatbare gedoogpraktijken is dat overheid en burger kunnen
rekenen op ondersteuning door een netwerk van formele en informele sociale
verbanden” (Van Oenen 2002b: 42). Bij gedogen ligt de nadruk op gezamenlijke
preventie en zorg en welzijn, en niet op repressie en orde. De informele rechtsorde (die
in dit onderzoek naar voren komt in de vorm van de informele arrangementen) is dus
ook van belang. Dat wil zeggen dat de partijen samen verantwoordelijkheid nemen voor
de invulling van de discretionaire ruimtes. “Onder zekere voorwaarden is het mogelijk
dat zo’n informele rechtsorde superieur is aan de orde die de overheid zelf langs
formele wegen tot stand zou kunnen brengen” (Van Oenen 2002b: 43). In dat geval
spreken we van gedogen.

3.4.2

Ontwerp van de tweede Publieke Dialoog

Nadat de vragen rondom de vergunningaanvraag van de braderie (als exemplarische
casuïstiek voor het bredere thema ‘feestvieren in Duindorp’) waren opgehelderd, ging
de volgende en laatste fase van het onderzoek in: het verbreden van het thema
‘braderievergunning’ naar ‘feestvieren in Duindorp’. Het uitgangspunt hierbij was om de
eerder opgehaalde kennis over de procedurele kanten van het feestvieren te verbinden
met de in kaart gebrachte informele arrangementen van bewoners, ondernemers en
professionals in Duindorp. Het specifiek achterliggende doel daarbij was te
onderzoeken of een synthese tussen de procedurele kanten en de informele afspraken
in Duindorp wellicht beter tot zijn recht zou komen door met de dialoogpartners te
onderzoeken of gedogen een uitkomst zou kunnen bieden voor het vraagstuk rondom
het illegaal en overmatig alcoholgebruik. Met andere woorden, kunnen de informele en
procedurele arrangementen elkaar positief versterken? En kan deze synthese ook
bijdragen aan het doorbreken van de – tussen sommige partijen nog bestaande –
beeldvorming waardoor toekomstige feesten in Duindorp voor alle partijen
probleemloos kunnen verlopen?
Het vraagstuk rondom het illegaal en overmatig alcoholgebruik is tweeledig:
● De stakeholders erkennen dat er sprake is van illegaal en overmatig alcoholgebruik
tijdens het vieren van feesten in Duindorp. Als we van vergunnen naar gunnen willen
komen, hoe kunnen we de Duindorpers dan een feestje gunnen en tegelijkertijd
met elkaar zorgdragen voor de sociale en fysieke veiligheid in de wijk?
● Artikel 35 (het alcohol- en blowverbod) en de tijdelijke alcoholverbodsontheffing
voor één dag bieden volgens de stakeholders geen uitkomst voor het
grootschalige en illegale alcoholgebruik en het verminderen van de zorg van de
gemeente dat het feestvieren leidt tot verstoring van de openbare orde. Kunnen we

DEELSTUDIE 3: PUBLIEKE DIALOOG GUNNEN EN VERGUNNEN

147

een ‘juist midden’ zien te vinden tussen enerzijds wegkijken (te weinig regie vanuit
de gemeente en een tekort aan handhaving door bijvoorbeeld wijkagenten) en
anderzijds strakke teugels (te strikte handhaving zoals Artikel 35 of het inzetten van
een peloton aan ME-agenten)?
Hoewel de genodigden (anders dan bij de oorspronkelijke ‘gesplitste’ opzet van de
eerste Publieke Dialoog) in de tweede Publieke Dialoog in gemixte vorm met elkaar in
gesprek zouden gaan tijdens de avond, werd er toch voor gekozen om twee aparte
uitnodigingsteksten te versturen, om belanghebbenden beter aan te kunnen spreken
op hun belang, functie en rol. De twee uitnodigingsteksten zagen er als volgt uit:

Uitnodigingstekst 1 (avond)
THEMA: Gunnen en vergunnen - de jaarlijkse braderie in Duindorp en straatfeesten
Beste bewoner en ondernemer,
Graag nodigen wij u uit voor de tweede Publieke Dialoog op maandag
16 september a.s.
Organiseer je weleens een (straat)feestje in Duindorp of wil je wat organiseren?
Hoe werkt het eigenlijk?
Wat mag er wel en wat niet en waar ligt de grens als het gaat om alcoholgebruik?
We gaan met elkaar in gesprek over:
● Hoe vier je een gezellig feestje in Duindorp?
● Wat is er nodig om het iedereen naar de zin te maken?
● Gedogen/handhaven van drank en drugs?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u ook uitleg over:
● De wet- en regelgeving voor wat betreft de vergunningen
● APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente Den Haag
● Artikel 35 van de Drank- en Horecawet
Uw deelname aan deze bijeenkomst maakt het mogelijk om een nieuw beeld te
laten ontstaan over feestvieren in Duindorp.
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Uitnodigingstekst 2 (avond)
THEMA: Gunnen en vergunnen - de jaarlijkse braderie in Duindorp en straatfeesten
Beste professional,
Graag nodigen wij u uit voor de tweede Publieke Dialoog op maandag
16 september a.s.
We gaan met bewoners en ondernemers het gesprek aan over:
● Hoe vier je een gezellig feestje in Duindorp?
● Wat is er nodig om het iedereen naar de zin te maken?
● Waar ligt de grens bij het gedogen/handhaven van drank en drugs?
Tijdens de bijeenkomst volgt bovendien nadere uitleg over:
● De wet- en regelgeving voor wat betreft de vergunningen
● APV (Algemene plaatselijke verordening) van de gemeente Den Haag
● Artikel 35 van de Drank- en Horecawet
Uw deelname aan deze bijeenkomst maakt het mogelijk om een nieuw beeld
te laten ontstaan over feestvieren in Duindorp.
De deelnemers van de avonddialoog van 16 september bestonden voor een groot deel
uit dezelfde deelnemersgroep als de ochtenddialoog van maandag 17 juni (met
uitzondering van de wijkagent van Duindorp en de wijkmanager van Scheveningen/
Duindorp die door persoonlijke omstandigheden na de gezamenlijke maaltijd verstek
moest laten gaan), aangevuld met nieuwe belanghebbenden op het gebied van
vergunningaanvragen, feestvieren en alcoholgebruik in Duindorp. De deelnemers
werden in vier groepen ingedeeld, vanwege de werkvorm die in paragraaf 3.4.3 nader
wordt beschreven:
Groep A:
● Een senior onderzoeker van De Haagse Hogeschool, procesbegeleider
en observant van Het Haagse Hogeschool-onderzoek Publieke Dialogen
#goedgesprek
● Twee bewoners van Duindorp, waarvan er een recent ervaring had opgedaan met
het aanvragen van een vergunning voor een straatfeest
● De community builder van Duindorp
● Het teamhoofd APV-Vergunningen van de gemeente Den Haag (afdeling Incidentele
en Private Markten – IPM, DSB)

DEELSTUDIE 3: PUBLIEKE DIALOOG GUNNEN EN VERGUNNEN

149

Groep B:
● Een senior onderzoeker en procesbegeleider van De Haagse Hogeschool/stadslab
Duidelijk Duindorp en tevens adviseur en ondersteuner van dit onderzoek
● Een agent van politie basisteam Scheveningen horeca
● Een medewerker van Hofstad Security
● Een welzijn- en jeugdparticipatiemedewerker van de gemeente Den Haag
● De voorzitter van het Wijkberaad Duindorp en tevens bewoner van Duindorp
Groep C:
● Een medewerker van ProDemos, procesbegeleider en observant van Het Haagse
Hogeschool-onderzoek Publieke Dialogen #goedgesprek
● Een bewoner, ondernemer en ondersteuner vanuit Duidelijk Duindorp
● Een bewoner van Duindorp
● Het hoofd van de Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Den Haag
(afdeling Evenementen, BSD)
Groep D:
● De senior onderzoeker van het onderzoek ‘gunnen en vergunnen’ van De Haagse
Hogeschool/stadslab Duidelijk Duindorp en tevens onderzoeker van Publieke
Dialogen #goedgesprek – voorzitter en procesbegeleider van de Publieke Dialogen
over ‘gunnen en vergunnen’
● Een senior onderzoeker op het gebied van politieke en sociale filosofie en
gedoogexpert, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

3.4.3

De tweede Publieke Dialoog op maandag 16 september 2019

De avond begon met een gezamenlijke maaltijd. Nadat het voorstelrondje achter de rug
was, werd het doel van de avond benoemd en werd een korte terugblik gegeven op de
insteek en opbrengsten van de eerste Publieke Dialoog. Ook werd kort gememoreerd
aan het feit dat de braderie dit jaar niet doorging vanwege de weersomstandigheden. Er
werd kort bij de vraag stilgestaan: Hoe zou de dag verlopen zijn, gezien het feit dat er dit
jaar een ontheffing op het alcoholverbod (Artikel 35) is afgegeven voor het terras van
viswinkel Willem & Toet?
Naar aanleiding van de eerste Publieke Dialoog, zochten de deelnemers antwoord op
een achterliggende en bredere vraag: We hebben niet alleen een braderie in Duindorp,
maar ook andere feesten, evenementen en herdenkingen. Hoe is het gesteld met het
alcoholgebruik? En met drugsgebruik? En het garanderen van de sociale en fysieke
veiligheid? Er zijn diverse beelden vanuit de media en bij de deelnemende partijen over
deze veiligheid. Moeten we meer handhaven of juist minder? Of zijn er andere
mogelijkheden?
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De onderzoeker licht kort enkele factsheets toe over wat er allemaal komt kijken bij een
vergunningaanvraag, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Artikel 35.
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
Vervolgens ontvingen de deelnemers een samenvatting met de informele afspraken die
het Wijkberaad, ondernemers en de organisatoren van het vreugdevuur met elkaar
hadden gemaakt om de sociale en fysieke veiligheid te versterken tijdens de jaarlijks
terugkerende braderie in Duindorp. Het bespreken van deze lijst met informele
afspraken en manieren van handelen, die tevens laten zien dat bewoners en
professionals gebruikmaken van een specifiek soort ‘praktische wijsheid’ (vgl. Müller
2019), diende om een gedeeld bewustzijn bij de deelnemers te creëren:
● Er worden naast formele wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de
gemeente Den Haag ook veel dingen gedaan door de Duindorpers om bij te dragen
aan de sociale en fysieke veiligheid tijdens het vieren van feesten.
● De vraag blijft nu: hoe zit het met het alcoholgebruik? Hoe verhouden de informele
afspraken zich tot de procedurele wetten, regels en handhaving van Rijksoverheid,
gemeente Den Haag en politie? Artikel 35 en de inzet van agenten tijdens een feest.
Om de dialoog op gang te brengen, deelde de onderzoeker een vel uit met
geanonimiseerde citaten uit het onderzoek. Deze citaten werden door de onderzoeker
als exemplarisch gezien voor de controversiële beelden die over en weer leven. Daarbij
werden de volgende vragen voorgelegd aan de deelnemers: Wat vinden jullie van deze
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beelden? Met welke uitspraken kun je je identificeren en waarom? En met welke niet en
waarom? Kloppen de quotes überhaupt wel, ontbreken er nog andere geluiden? Wat
behoeft nog verheldering? Uit dit deel van de dialoog kwamen vier centrale lijnen naar
voren.
De eerste rode draad was de onduidelijkheid voor bewoners rondom vergunning
aanvragen. De logica van het aanvraagformulier dat online en in een app is in te vullen,
is niet altijd helder. Zo vraagt een bewoner zich hardop af: “Wat als het gaat om een
springkussen op de stoep, moet je daar dan ook een aanvraag voor doen?” En een
andere bewoner (die voor het eerst een vergunningaanvraag doet voor een straatfeest)
vraagt aan de ambtenaren van de beide vergunningafdelingen: “Waarom moet ik
aangeven of er toiletten zijn als het een straatfeest is en mensen gewoon thuis naar de
wc kunnen?” Een andere bewoner en ondernemer die zeer ervaren is met het
aanvragen van vergunning, merkt op: “Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het gevoel
hebt dat als je alles heel eerlijk invult, je computer zowat ontploft bij de vraag of er wel
of geen alcohol wordt geschonken. Dus natuurlijk klik je dan ‘ranja’ aan en toen kon ik
door.” De afdeling Evenementen van de gemeente reageert hierop zowel empathisch
(tegen de bewoner die voor het eerst een aanvraag doet: “Je hebt nu mijn kaartje, dus
je kunt bellen”) als feitelijk (“Maar op zich hebben wij voor een aanvraag een
informatiesite en een beslisboom. Dus als je het correct invult, kom je altijd in de juiste
procedure terecht”). De gedoogexpert merkt op dat burgers eigenlijk twee formulieren
zouden moeten invullen voor een aanvraag:
1. Wat je bedoelt dat er gaat gebeuren.
2. Wat je vermoedt dat er gaat gebeuren.
De tweede rode draad was de beeldvorming over Duindorp. Het cruciale verschil tussen
‘de locatie van een incident’ en ‘de plaats waar de gedupeerde van een incident
vandaan komt’ worden vaak op één hoop gegooid. Dit voedt het imago dat de
buitenwereld van Duindorp heeft. Het eerder beschreven voorbeeld van de twee
mensen die met de ambulance werden afgevoerd, is in dit kader illustratief en kwam in
de discussie opnieuw aan bod.
De derde rode draad, die tevens een brug vormt naar het thema gedogen, is het
vraagstuk rondom illegaal en overmatig alcoholgebruik. De voorzitter van het
Wijkberaad trapt de discussie over dit vraagstuk af met de volgende woorden: “Formeel
is er geen toestemming voor alcoholgebruik. De vraag is: wanneer is het gebruik en
wanneer is het misbruik? Er wordt behoorlijk veel alcohol gebruikt. De discussie
voorafgaand aan een evenement is altijd: wat gaat de politie doen, gaan ze gedogen?
Gaan ze handhaven? Het idee is nu steeds: omdat het formele deel niet rond is rondom
alcoholgebruik, moeten we het stiekem doen. Dat vinden we misschien wel jammer. Er
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is wellicht een beeld dat er geen ontheffing op het alcoholverbod op het Tesselseplein
wordt afgegeven. Maar ook als die ontheffing er wel is: er wordt echt niet meer of
minder gebruikt als de vergunning er is! Als er toch wordt gedronken: wordt er een
ontheffing verleend of gaan we handhaven? Dat geldt ook voor het vreugdevuur. Gaan
we handhaven of gedogen? Ik ben eigenlijk niet meer voor gedogen.”
Dit thema kwam uitgebreider aan bod tijdens het interview met de gedoogexpert,
waarin de volgende vragen werden gesteld (en waarbij in de beantwoording ervan door
de expert de belangrijkste aspecten van gedogen zoals beschreven in paragraaf 3.4.1
eveneens naar voren kwamen):
● Wat is gedogen en wat is het niet?
● Wat is er nodig om te gedogen en onder welke voorwaarden kan het werken?
● Wat voor soort afspraken, houdingen en relaties zijn er specifiek nodig bij
gedogen?

De onderzoeker interviewt de gedoogexpert
Foto: Stadslab Duidelijk Duindorp
De insteek van het laatste gedeelte van deze tweede Publieke Dialoog was om samen
met de dialoogpartners te onderzoeken welke wijze van gedogen (in dit onderzoek
opgevat als ‘een synthese tussen informele afspraken en procedurele regelgeving’)
concreet kan werken in Duindorp ten aanzien van illegaal en overmatig alcoholgebruik
tijdens openbare feesten. Voor dat doel werd er een werkvel aan de groepen A, B en C
uitgedeeld dat er als volgt uitzag:
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Bron: René Goscinny and Albert Uderzo
Bovenaan zien we een plaatje met knokkende Galliërs uit de Asterix & Obelixstripboeken met de tekstbalk ‘te weinig regie en handhaving’. Onderaan staat een
plaatje met Galliërs die in het gelid staan onder aanvoering van een legerleider en de
tekstbalk ‘te veel regie en handhaving’. In het midden staat de vraag: ‘Wat heeft
Duindorp nodig om in het midden uit te komen’? De deelnemers wordt gevraagd om het
antwoord op deze ‘gedoogvraag’ in groepsverband uit te werken. De volgende punten
zijn hierbij van belang:
● Het gaat om alle feesten die in Duindorp worden gehouden, zowel vergunningen die
onder de afdeling IPM vallen als onder de afdeling Evenementen.
● Bij het beantwoorden van de vraag mag je zo breed denken als je wilt: van
samenwerkingsrelaties die nodig zijn, tot wet- en regelgeving, tot reeds bestaande
informele afspraken die moeten worden verrijkt etcetera.
● Spelregels: de observatoren schrijven de bevindingen op. Na een minuut of vijftien
koppelen we plenair de bevindingen terug.
De opbrengsten hiervan volgen in de volgende paragraaf. De onderzoeker sluit in de rol
van voorzitter de tweede Publieke Dialoog af door iedereen hartelijk te danken voor zijn
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of haar komst, ieders actieve, inhoudelijke bijdrage en het gezamenlijke denkwerk. Ook
wordt nogmaals aan de eerder geformuleerde doelen van deze avond gememoreerd en
wordt vastgesteld dat er nieuwe relaties zijn gevormd en sterkere relaties zijn gebouwd.
De sociale processen en relaties (bij gedogen) zijn erg belangrijk om van vergunnen
naar gunnen te komen. Er zijn waardevolle stappen gezet.

3.4.4

De opbrengst

Hier volgen de uitgewerkte opbrengsten per groep van het antwoord op de vraag: ‘Wat
heeft Duindorp nodig om in het midden uit te komen’?
Groep A
● De Duindorper moet van het ‘slachtoffergevoel’ afkomen, verwoord als “wij willen
alleen een leuk feestje, doe niet zo moeilijk” en “ons wordt geen feestvieren
gegund”.
● Laten we het gesprek met elkaar aangaan: bespreek het alcoholgebruik, wees open
en eerlijk met elkaar.
● Breng sleutelfiguren aan tafel, de ‘gevestigde orde’ zoals de organisatoren van
het vreugdevuur: zij moeten eerst overtuigd worden dat een overleg zoals dit
nuttig is, dat het noodzakelijk is om met de gemeente en handhavers in gesprek
te blijven. Andersom heeft een gesprek voeren nut voor de handhavers, omdat zij
spreken met de ‘ogen en oren van de wijk’. Daarnaast raken de organisatoren van
het vreugdevuur ontmoedigd door alle regels en het feit dat er al veel informele
gesprekken zijn geweest. Het gevoel overheerst: volgend jaar wordt er nog meer
van ons gevraagd, waar houdt het op? Om in het midden uit te komen moeten zij
dus gehoord worden, zich serieus genomen voelen en tegemoetgekomen worden.
● Ten aanzien van formele handhaving moet de politie consequent zijn en blijven.
● Creëer als gemeente transparantie en eerlijkheid. Geef helderheid over de vraag:
‘Gaan we wel of niet gedogen?’ Gedogen is het midden dat ligt tussen ‘laat het los’
en ‘het volgen van regels’.
● Om dit te bereiken is er wederzijds begrip en vertrouwen nodig tussen partijen,
zoals gemeente, politie, brandweer, GHOR en bewoners. Vorig jaar verliep een
feestje van tachtig personen goed, omdat het van tevoren was afgestemd.
● We moeten met elkaar erkennen dat er meer aan de hand is dan alcoholgebruik; er
is ook drugsgebruik.
● Duindorpers moeten een beroep doen op ouders. Ook zij zijn sleutelfiguren, net als
de organisatoren van het vreugdevuur.
● Een buurtpreventieteam kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid, maar
alleen als de organisatie daarvan vanuit de bewoners (zoals sleutelfiguren) zelf
komt, dus niet opgelegd door de gemeente.
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Groep B
● Er is geen blauwdruk voor feesten en evenementen; formeel is het wel degelijk van
belang dat er richtlijnen zijn waaraan je je kunt houden. De normale regels moeten
dus sowieso blijven gelden.
● De twee afbeeldingen van het Asterix & Obelix-werkvel kun je ook omdraaien: te
weinig regie en handhaving leidt tot ‘iedereen gedraagt zich netjes, de Duindorper
houdt zichzelf in het gareel’ en te veel regie en handhaving leidt tot ‘opstootjes en
knokken’.
● Elkaar tijdens overleggen in de ogen kijken is van belang; spreek daarbij de risico’s
naar elkaar uit (voor wie en wat precies, en de mogelijke gevolgen zoals vernieling
en overlast voor omwonenden) in plaats van dat je alleen digitaal met elkaar
communiceert. Publieke overleggen zoals deze dragen daaraan bij. Dan begrijp je
elkaar beter.
● Gedogen als concept is helder geworden door deze dialoog en kan van waarde
zijn als preventief middel. Gedogen is mogelijk beter dan het vastleggen van
convenanten.
● We zijn nog steeds verantwoordelijk voor wat er gebeurt; het hebben van een
vergunning is geen excuus om overlast te veroorzaken. Dat moeten bewoners zich
realiseren.
● Ook moet bij overleggen goed worden besproken wie welke verantwoordelijkheid
heeft en vanuit welke rol (bewoners en professionals).
● Eigenlijk zou een vergunningaanvraag door meerdere bewoners moeten kunnen
worden gedaan, zodat er een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap kan
ontstaan.
Groep C
● De gemeenteafdeling Evenementen staat open om het drankgebruik op het plein
te bezien. Onderzoeken of er meer mogelijk is, is niet per definitie uitgesloten. Als
bewoners in de aanvraag goed meedenken met het sfeervol en ordentelijk laten
verlopen van een feest, is er vanuit de gemeente misschien toch meer mogelijk dan
nu het geval is.
● Stel, er zou meer dan één aanvrager mogelijk zijn om de verantwoordelijkheid
gezamenlijk te voelen en dragen, dan moeten alle partijen – ten aanzien van het
uitoefenen van toezicht – wel helder vastleggen wie het aanspreekpunt en wie de
eindverantwoordelijke vanuit de organisatie is. Dit zou absoluut bijdragen aan het
schrijven van een betere aanvraag met een goed beveiligingsplan.
● Bij het doen van een aanvraag is het van belang dat er draagvlak is in de wijk, dus
vóór je de aanvraag indient.
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●

De jeugd heeft de toekomst. Dus wil je in de toekomst in het midden uitkomen,
dan moet je nu investeren in de jeugd en hun ouders. Op de basisscholen zitten
de kinderen uit alle delen van de wijk door elkaar. Er is een grote diversiteit in het
bereik van wijkbewoners.
De ouders kun je het beste bereiken via scholen in de wijk. Dus professionals
moeten contact zoeken met de scholen en bespreken hoe de ouders bereikt
kunnen worden. Elke school heeft een digitale nieuwsbrief gericht aan de ouders.
Daar kunnen de professionals uit de wijk gebruik van maken om de ouders te
bereiken.
De jeugd (basisschool en pubers) kan meer betrokken worden door ze in een vroeg
stadium te leren organiseren, bijvoorbeeld door ze in de kerstvakantie een activiteit
te laten kiezen die ze leuk vinden. Maak ze eigenaar en laat ze meedenken bij de
organisatie van evenementen. Een feestje vieren in Duindorp is niet alleen een zaak
van volwassen mensen.
De ouders moeten inzien dat ze hun kinderen de juiste waarden moeten overdragen
en zelf het goede voorbeeld moeten geven.
Verder moeten bewoners, professionals en handhavers in gesprek zijn en blijven
met elkaar om goede en passende afspraken met elkaar te maken.
Er is voor de jeugd weinig te doen in de wijk. Geef ze een plek en ook een eigen
verantwoordelijkheid.

●

●

●
●
●

Er zijn naar aanleiding van deze tweede Publieke Dialoog geen concrete afspraken met
elkaar gemaakt over vervolgstappen. Wel zijn er contactgegevens tussen overheid en
burgers uitgewisseld.

3.4.5

Analyse, reflectie en impact - van vergunnen naar gunnen

De tweede Publieke Dialoog droeg bij aan het versterken van bestaande
samenwerkingen, het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en het vergroten
van onderling vertrouwen en een gedeeld belang. Tijdens de dialoog gaf een van de
ambtenaren van de afdeling Evenementen zijn kaartje aan een bewoner die voor het
eerst een vergunningaanvraag schreef met daarbij de opmerking ‘je kunt me gerust
bellen’. Daarnaast merkte een andere ambtenaar op dat ze zich door deze dialoog veel
beter in burgers kon verplaatsen: “Ik ben me door deze avond bewust geworden van het
feit dat je niet alleen digitaal met burgers moet afstemmen; elkaar tijdens overleggen in
de ogen aankijken is van belang. Dan begrijp je elkaar beter”.
Aan het begin van de tweede Publieke Dialoog waren zowel het Wijkberaad als de
gemeenteafdeling Evenementen geen voorstander van gedogen. Nadat beide partijen
aan het einde van de dialoog inzagen dat zij vooraf een onjuiste definitie van gedogen
hanteerden (namelijk die van een ‘wegkijkende en falende overheid’) en door het
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interview en de dialoog een beter begrip kregen van wat gedogen wél is (een synthese
tussen procedurele en informele afspraken), waren genoemde partijen geïnteresseerd
om het thema verder te verkennen in de toekomst. De gemeenteafdeling IPM gaf na het
interview met de gedoogexpert de volgende, zelfbedachte definitie van gedogen:
“Voorzienbare risico’s moet je indekken en onvoorzienbare risico’s kun je gedogen”. De
gedoogexpert antwoordde daarop: “Bij evenementen en vergunningen denk ik dat dat
klopt, want dat is wat je aan het doen bent. Dat is de reden dat je vergunt. Dan blijft er
een categorie over van zaken die je niet kunt overzien. Bij allebei ben je bezig met wat ik
gedogen noem. Dus bij overleggen, afstemmen en kijken ‘wat kunnen we voorzien’ en
bij improviseren ‘wat kunnen we niet voorzien’. Bij het onvoorzienbare moet je
improviseren maar dat gebeurt nog steeds op dezelfde manier: net als bij de
overleggen kun je mensen [informeel] aanspreken. Mocht dat niet lukken, dan moet je
mensen aanspreken die meer van de formele handhaving zijn. Hoe het anders zou
moeten, weet ik niet. Dit is de meest logische situatie”.
Gedogen zou je dan ook kunnen vatten onder het motto van vergunnen naar gunnen:
op het moment dat er een braderievergunning is, maar geen procedurele oplossing
voor het vraagstuk rondom illegaal en overmatig alcoholgebruik, zou gedogen als
actieve en preventieve samenwerkingsmethode tussen burger en overheid kunnen
werken om Duindorpers een feestje te gunnen. Het preventieve element schuilt erin dat
er een omgang tussen partijen wordt gevonden met alcohol drinken als ‘wilde praktijk’,
dus ten aanzien van het ‘overmatig gebruik’ ervan. Feitelijk is er al sprake van gedogen;
er gelden immers zowel procedurele als informele afspraken in Duindorp. Deze kunnen
echter door de betrokkenen sterker op elkaar worden afgestemd. Zoals een
belanghebbende stelde in een van de interviews: “Zorg dat zo veel mogelijk partijen bij
de voorbereidende overleggen over de jaarlijkse braderie met elkaar aan tafel zitten”.
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Conclusie

BIJSLUITER
Let op, de bevindingen in deze studie zijn niet ‘geldig’ of ‘representatief’ in de
klassieke (positivistische) wetenschappelijke zin van het woord. De inzichten
gelden niet voor alle Duindorpers en bij herhaling van een dialoog op basis
van dezelfde methodiek zijn er andere resultaten. Dat maakt dit onderzoek niet
minder wetenschappelijk of betrouwbaar, maar is wel van belang om te weten bij
lezing van dit rapport.
Wat is dan de waarde van deze rapportage?
● Methodisch verantwoord: voldoet aan de criteria van interpretatief
wetenschappelijk onderzoek (verg. Haverland & Yanow 2010; 2012).
● Theoretische replicatie: de gevonden inzichten komen overeen met eerder
beschreven verwante gevallen.
● Member checking: direct betrokken burgers, professionals en ambtenaren
	hebben de casusbeschrijvingen gelezen, geverifieerd (op waarheid) en
gevalideerd (op juistheid).
● Het werkt: opgedane inzichten geven een aantoonbaar bruikbaar, meer
productief handelingskader dan de gangbare benadering voor dezelfde kwestie.
In deze conclusie laten we zien wat de belangrijkste overkoepelende thema’s zijn van
de drie deelstudies waaruit dit rapport is opgebouwd. We gaan in op gedeelde en
verwante inzichten uit de drie hoofdstukken - Woonruimteverdeling, Veiligheidsbeleving
en Gunnen en Vergunnen – om lessen te trekken over het organiseren van publiek leren
in Stadslabs.
Beeldvorming
Een eerste belangrijke kapstokterm is het begrip ‘beeldvorming’. De drie deel
rapportages laten zien dat er bij de thema’s ‘wonen’, ‘veiligheidsbeleving’ en
‘feestvieren’ vaak sprake is van een discrepantie is tussen het binnenperspectief
(de manier hoe de meeste Duindorpers zelf aankijken tegen het samenleven in de
wijk) en het buitenperspectief (het imago van de wijk in de buitenwereld zoals dat tot
uitdrukking komt in de media). Het verschil tussen beide perspectieven geeft voeding
aan stigmatisering over en weer. De stigma’s en de wij-zij-tegenstellingen zijn niet alleen
misplaatst maar – om meerdere redenen – ook ongefundeerd.
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Ten eerste bestaat ‘de Duindorper’ niet. Uit de afgenomen interviews en Publieke
Dialogen blijkt dat Duindorp rijk is aan diverse soorten inwoners. Van rijk tot arm, van
atheïst tot gelovig of spiritueel ingesteld, van hetero- tot homoseksueel, van jong
tot oud, van ‘witte Nederlander’ tot statushouder, van huurder tot huizenbezitter, van
panterprint tot driedelig grijs, van werkloze tot zelfstandig ondernemer, van visser tot
surfliefhebber, van Hoogvlietbezoeker tot Jumboliefhebber et cetera. Binnen Duindorp
leven, net als in andere grootstedelijke wijken, diverse subgroepen met en naast elkaar
samen. Binnen deze groepen is men het lang niet altijd met elkaar eens. Hoewel er wel
zoiets is als een ‘Duindorpse cultuur’ of een ‘Duindorpse mentaliteit’ (de saamhorigheid,
het dorpse gevoel en de sociale cohesie), kunnen we dus niet alle Duindorpers over één
kam scheren.
Ten tweede bestaat ‘de professional’ in Duindorp of ‘de overheid’ in interactie met
Duindorp evenmin. Uit de drie netwerkbijeenkomsten voor professionals in Duindorp
die werden gehouden in 2018 en die als thema ‘polarisatie’ hadden, kwam naar
voren dat het wij-zij-denken niet alleen een rol speelt tussen sommige bewoners en
gezagdragers, maar dat er binnen organisaties eveneens sprake is van gepolariseerd
denken. Een van de deelnemers, een reclasseringsmedewerker, benoemde dit expliciet
en gaf als voorbeeld het verschil tussen denken en handelen bij politie en reclassering:
“Jullie pakken ze op, wij laten ze vrij”.
Tegelijk is ook hier een genuanceerd beeld op zijn plaats: een aantal professionals
in Duindorp sprak tijdens deze bijeenkomsten een positief gevoel uit over de goede
onderlinge relaties. Over Duindorpers werd gezegd dat er leiders, volgers, een
zwijgende meerderheid, een grijs midden en bruggenbouwers zijn. Kortom, dat zou
ook van toepassing kunnen zijn op andere wijken in Nederland. Ook meenden de
professionals tijdens deze bijeenkomsten dat ‘de boze Duindorper’ niet bestaat.
Bij bewoners van Duindorp waarbij boosheid wel een rol zou spelen, meenden de
professionals dat de onderliggende emoties in veel gevallen beter te etiketteren zijn als:
bedroefd, eenzaam, teleurgesteld, wantrouwig, bezorgd, vervreemd of verweesd.
Er is alle reden ervoor te waken Duindorp te zien als uitzonderlijk of als een plek van
bewoners met louter negatieve emoties. Wat in alle deelstudies naar voren komt, is een
gevoel van trots en de roep om deze trots en de mooie verhalen van Duindorp (denk
aan de rijke historie zoals het vissersambacht) meer onder de aandacht te brengen.
Op andere plekken in Nederland zijn soortgelijke wijken met een soortgelijke dynamiek
tussen bewoners en tussen bewoners en professionals.
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Tot slot is het belangrijk om vast te stellen dat het problematiseren van een wijk in
termen van ‘binnen’ versus ‘buiten’ of ‘wij’ versus ‘zij’ niet alleen ongenuanceerd is,
maar ook een zelf-bevestigende uitwerking kan hebben. Als een groep wijkbewoners
in hun beleving structureel scheef wordt aangekeken, dan is het niet verrassend als
met name jongeren de aanduiding ‘Duindorper’ gaan gebruiken als geuzennaam. De
drie deelstudies laten zien hoe eenzijdige beeldvorming kan worden doorbroken en wat
de bijdrage daarvan is voor het beter samen leren omgaan met veelal ingewikkelde en
veelzijdige lokale kwesties.
Gedeelde en ongedeelde waarden
Een ander overkoepelend thema is het belang van lokaal gedragen waarden, zoals
deze naar voren komen in de tegenstelling leefwereld versus wet- en regelgeving die in
maatschappelijke instituten en systemen zijn vastgesteld. In de deelstudie van Robert
Duiveman komt dit naar voren in de geschetste tegenstelling tussen de waarde van
juridische rechtmatigheid versus de waarde van menselijke rechtvaardigheid. In de
deelstudie van Artie Ramsodit zien we dit terug in de tegenstelling tussen de waarden
‘veiligheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘samenwerken’ versus het garanderen van veiligheid
door toezicht en controle. In de deelstudie van Elke Müller tot slot, komt dit naar voren
in de tegenstelling tussen iemand een feestje gunnen uitgedrukt als waarde versus de
begrenzing daarvan door een gemeentelijk vergunningstelsel.
In situaties waar in de lokale leefwereld gekoesterde waarden en normen te ver afstaan
van de waarden en normen die zijn vastgelegd in systemen van wet- en regelgeving,
ontstaan spanningen in de beleidsuitvoering. Het zijn professionals zoals de wijkagent,
de woningbouwmedewerker of de handhaver die normen moeten toepassen op
een gemeenschap die er andere opvattingen op nahoudt. In de verschillende
deelstudies zien we professionals die in de knel komen tussen enerzijds het systeem
van regelgeving en anderzijds lokale normen. In lang niet alle gevallen zijn deze
professionals hierop goed voorbereid. Het werken in lokale netwerken vereist meer
dan een transfer van opgedane inzichten naar de interne organisatie; wijkprofessionals
moeten doorlopend van rol, houding en taal kunnen wisselen om hetgeen dat leeft in de
wijk te laten aansluiten op de werkwijze van diverse niveaus en afdelingen van de eigen
organisatie.
Samen de feiten bepalen
Een ander gedeeld aspect is het belang of de methodiek van factchecking. Er is zowel
door studenten van De Haagse Hogeschool (faculteit IT&D) onderzoek in de wijk
gedaan met behulp van een Fact Checking Factory, als door de onderzoekers zelf. De
onderzoekers maakten voor het nagaan van feiten over hun onderzoeksonderwerpen
zowel gebruik van door henzelf gemaakte factsheets als van de hulp van bewoners.
In de studies naar woonruimte, veiligheid en vergunningen is dit van belang, omdat
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steeds de volgende onderscheidende vragen centraal staan: Wat zijn in dit verhaal
de onderliggende emoties? Hoe onderscheiden deze zich van kritisch denken? Wat
is de heersende beeldvorming? Hoe onderscheiden deze beelden zich van de feiten?
Het checken van feiten is daarbij een belangrijke methodiek gebleken binnen de drie
onderzoeken, in het bijzonder tijdens de Publieke Dialogen met belanghebbenden.
Enkele voorbeelden uit de rapportages illustreren dit punt nogmaals.
Het factsheet ‘Woonruimteverdeling, hoe zit het precies?’ van Robert Duiveman riep
levendige discussies op aan de diverse tafels tijdens de Publieke Dialoog waarbij
bewoners met Vestia over het thema ‘woonruimteverdeling’ in gesprek gingen. Dat het
daar niet bij bleef, blijkt uit het feit dat een groep actieve bewoners nadien een studie en
archiefonderzoek deed om deze factsheet verder uit te pluizen.
Bij de City Game-methodiek van Artie Ramsodit zien we ook dat feitenkennis over
diverse aspecten van veiligheid, leidde tot een wijziging van beeldvorming bij
deelnemers aan de dialoog. En ook die dialoog leidde tot diverse follow-ups waarbij de
verrijkte kennis en de gewijzigde beeldvorming ervoor zorgden dat er diverse acties
werden uitgezet om tot meer veiligheid te komen.
In de tweede Publieke Dialoog over gunnen en vergunnen maakte Elke Müller gebruik
van factsheets over de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), Artikel 35 en het
verschil tussen vergunningaanvragen bij de gemeenteafdeling Incidentele en Private
Markten en de gemeenteafdeling Evenementen. Bewoners vonden dit prettig, omdat
het duidelijke handvatten bood om het gesprek met professionals en ambtenaren van
de genoemde afdelingen aan te gaan. Ook wilden bewoners nadien de factsheets graag
mee naar huis nemen, omdat het veel tijd scheelt deze informatie niet zelf te hoeven
zoeken op het internet. Bovendien werden ambtenaren zich er tijdens het gesprek van
bewust dat het aanleveren van feitenmateriaal via digitale kanalen niet voldoende is
voor burgers. Het is belangrijker om een ‘echt’ gesprek te voeren met burgers, zodat er
wederzijds begrip ontstaat wat er allemaal komt kijken bij een vergunningaanvraag.
Niet ‘de feiten’ op zich zijn de sleutel tot succes, maar het samen rondom een publieke
kwestie leren bepalen welke feiten ertoe doen. Relevantiefeiten vaststellen is immers
pas mogelijk op het moment dat er overeenstemming is over wat er in het geding is.
Een factchecking-missie kan – mits goed ingericht – ertoe bijdragen om samen de
stappen te zetten om tot overeenstemming te komen over wat er speelt en hoe je daar
beter mee om kunt gaan.
Empathie
Een volgende gedeelde noemer die uit de drie onderzoeken naar voren komt, is
de notie van empathie, die sterk gevoed wordt door factchecking en door oprecht
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luisteren naar elkaar. Empathie kent doorgaans twee varianten: enerzijds bestaat
er zoiets als emotionele empathie en anderzijds kennen we rationele empathie.
Emotionele empathie wil zeggen dat deelnemers in een gesprek zich lichamelijk kunnen
inleven in de ander. Als iemand zegt: ‘ik voel me teleurgesteld’, dan kun je je als het ware
in die teleurstelling verplaatsen omdat je het in je eigen lichaam voelt. Wetenschappers
verklaren het bestaan van deze vorm van empathie vanuit de gedachte dat we
spiegelneuronen bezitten. Bij rationele empathie vindt de inleving op een cognitief
niveau plaats. Je bent het niet altijd eens met het standpunt van de ander en je kunt je
ook niet altijd in emotionele zin vereenzelvigen met de teleurstelling van de ander. Je
staat echter wel open voor andermans perspectief vanuit respect of interesse voor
een ander standpunt. Rationele empathie komt vaker kijken bij een gesprekssetting
waarbij het uitgangspunt agree to disagree centraal staat. In de drie deelstudies komen
zowel momenten van emotionele als rationele empathie naar voren. Bij bewoners
van Duindorp viel ons vooral op dat men graag meer duidelijkheid en transparantie
van professionals en de overheid verlangt. Of het nu gaat om een medewerker van
Vestia, een agent die de veiligheid moet waarborgen of een vergunningsambtenaar
die een feestje wel of niet laat doorgaan, bewoners laten in alle gevallen weten: ‘geef
ons duidelijkheid, dan accepteren we de uitkomst van de boodschap hoe dan ook’.
De verwante bevinding in het onderzoek van Artie Ramsodit luidt: organiseer betere
kennisdeling en reduceer waar mogelijk onnodige onzekerheid en angst, dan kun je
rekenen op meer empathie en daarmee op een wijziging van de beeldvorming.
Inleving en goed luisteren naar elkaar worden in de beschreven Publieke Dialogen
versterkt doordat de onderzoekers een setting creëerden waarbij gelijkwaardigheid in
de ontmoeting centraal stond. Deze gelijkwaardigheid werd op verschillende manieren
gerealiseerd. Vaak was er tijdens de dialogen in de ochtend een lunch geregeld en
voorafgaand aan de dialogen in de avond werd doorgaans een informeel lopend buffet
aangeboden. Doordat de deelnemers in ‘gemixte vorm’ samen aten en dronken en
elkaar konden tutoyeren, werd de afstand in rol of professionele functie verkleind.
De opstelling van de tafels droeg daaraan ook bij. Vaak werd er gebruikgemaakt van
gesprekken in een cirkel (waarbij de deelnemers bewust gemengd werden geplaats
met behulp van naambordjes) en werden kleinere groepsgesprekken aan losse tafels
gecombineerd met plenaire terugkoppelingen. Bij de City Game-methodiek werd
bovendien gebruikgemaakt van interactieve elementen, zoals houten blokjes, gekleurde
stiften en plakband om markeringen op een grondoppervlak te maken, zodat de
deelnemers op speelse wijze met elkaar moesten samenwerken.
Samenwerken
Samenwerken is daarmee meteen een ander sterk overkoepelend thema in de
drie onderzoeken. Door met duidelijk vooraf geformuleerde doelen en gewenste
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opbrengsten per dialoog te werken en deze in specifiek daartoe geëigende werk
vormen te gieten (bijvoorbeeld World Café, City Game-methodiek, tafelgesprekken,
een interview als intermezzo, de inzet van observatoren, moderatoren en studenten et
cetera), worden samenwerkingen tussen diverse deelnemers aan de dialoog vergroot.
Het mooie daarbij is dat diverse belanghebbenden uit het ‘nieuw maatschappelijk
middenveld’ (burger, overheid, professional, markt) die elkaar doorgaans weinig
spreken, door de Publieke Dialogen met elkaar in contact kwamen en vaak aangaven
aangenaam verrast te zijn dat zich kansen voordeden om aan nieuwe relaties te
bouwen.
Naast het bouwen aan nieuwe relaties, staan in de onderzoeken ook het versterken
van bestaande relaties en het optimaliseren van stroeve samenwerkingsverbanden
centraal. In het onderzoek van Robert Duiveman was het met de wijk georganiseerde
gesprek tussen Vestia en een grote groep bewoners in de Publieke Dialoog over
woonruimteverdeling in dat opzicht heel waardevol, ook al gaf Vestia achteraf aan graag
beter bij de voorbereidingen betrokken te zijn geweest. In het onderzoek van Artie
Ramsodit was het wederzijds begrip tussen jongeren en andere buurtbewoners bij de
Publieke Dialoog over veiligheidsbeleving een bijzonder moment. Dit was mogelijk door
vanuit gelijkwaardigheid alle betrokkenen een stem te geven op de goed bezochte
dialoogavond. En in het onderzoek van Elke Müller was het van groot belang dat de
twee gemeenteafdelingen die zich bezighouden met het beoordelen en beschikken van
vergunningen (Incidentele en Private Markten en Evenementen) opnieuw met elkaar om
de tafel gingen zitten nadat eerdere gesprekken in het verleden stroef waren verlopen.
Als het lukt om de gewenste partijen bij elkaar aan tafel te krijgen, is het zaak aan
helder verwachtingsmanagement te doen. Robert Duiveman behaalde samen met
de wijkmanager een mooi succes als follow-up met het creëren van een pilot in de
Zeezwaluwstraat, maar moest daarnaast opletten dat bewoners niet zouden verwachten
dat zijn onderzoek zou leiden tot een juridische wijziging van het systeem voor
woonruimteverdeling in Duindorp. En waar Artie Ramsodit samen met de community
builder, bewoners, gemeente en professionals na afloop van het onderzoek behoorlijk
wat follow-ups in de pijplijn had zitten ten aanzien van de zes deelonderwerpen van
veiligheid, was het ook hier zaak om duidelijk te maken zij niet de eigenaar van de
weg naar diverse oplossingen was. Bij het onderzoek van Elke Müller zat de winst
ten aanzien van de eerste Publieke Dialoog vooral in het succesvol bemiddelen bij
de impasse tussen de aanvrager van de braderievergunning (het Wijkberaad) en
de vergunningverlener (afdeling IPM). Maar ook hier gold dat de onderzoeker de
belanghebbenden op het hart moest drukken dat de gemaakte afspraken niet door de
onderzoeker worden gemonitord en dat aanvrager en beschikker op dit punt in de nabije
toekomst hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

166

DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

Verwachtingsmanagement als thema kunnen we ook in het bredere plaatje van (het
ideaal van) de participatiesamenleving plaatsen. Enerzijds komt in het onderzoek
een beeld naar voren van Duindorpse bewoners die geen vertrouwen meer hebben
in hulpverleners, overheid en gemeente, uitgedrukt in zinssneden als ‘praten heeft
toch geen zin’ en ‘laat ons met rust’. Anderzijds laat het onderzoek, in het bijzonder
de Publieke Dialogen en de follow-ups, zien dat er wel degelijk actieve en sterk
geëngageerde bewoners in Duindorp leven die graag een bijdrage willen leveren aan
goed samenwonen, veiligheid voor iedereen en succesvol feestvieren. Het probleem
van ‘eigenaarschap’ zit hem vaak in het feit dat deelnemers aan een dialoog zich
tijdens een bijeenkomst in eerste instantie opwerpen als eigenaar van een vraagstuk,
waarbij vervolgens bij alle partijen de vraag rijst: hoe pakt de nieuwbakken ‘eigenaar’
door? Exemplarisch in dit kader is de World Café-bijeenkomst die ten grondslag lag
aan de drie deelonderzoeken. Waar bewoners in eerste instantie enthousiast post-it
notes plakten bij vraagstukken waarvoor een eigenaar werd gezocht, was het nadien
vaak lastig te monitoren en aan te sturen hoe eigenaarschap omgezet kan worden in
het nemen van verantwoordelijkheid en concrete vervolgstappen. Dat dit niet altijd is
gelukt bij de drie deelonderzoeken, valt ‘de Duindorper’ niet volledig aan te rekenen.
Hobbels op de weg naar een participatiesamenleving zijn een landelijke trend en niet
exemplarisch voor Duindorp. Een belangrijk inzicht in het kader van publiek leren is: als
er genoeg passie is voor een onderwerp en er zijn duidelijke netwerken waarbinnen
het vraagstuk samen met anderen kan worden aangepakt, dan is de stap van jezelf
eigenaar noemen naar verantwoordelijkheid nemen, minder groot. Tevens vereist
het ‘eigenaar worden’ aan bewoner soms competenties waar iemand (nog) niet over
beschikt. Investeren in de transfer van kennis en vaardigheden is dus essentieel. Ook
vereist co-creatie met bewoners en andere stakeholders een andere insteek van de
betrokken professionals en betrokken instellingen; dit gaat niet vanzelf.
Good Practices
Praktijkvoorbeelden die kunnen dienen als good practices kunnen we in alle drie de
deelstudies vinden. De pilot Zeezwaluwstraat uit het onderzoek van Robert Duiveman
werd al eerdergenoemd. In de uitwerking van de bestuurlijke opdracht ‘betaalbare
woningen bouwen’ wordt op initiatief van het stadsdeel met bewoners, ambtenaren
en professionals gewerkt aan een optie waarbij de herinrichting van een gebouw
uitvoering geeft aan de agenda ‘Houdt Duindorp Duindorps’. In het onderzoek van Artie
Ramsodit kwam het onderwerp ‘elkaar aanspreken’ aan de orde. Bij het elkaar leren
aanspreken is de ruimte om dit te kunnen uitproberen van belang. Deze ruimte zorgt
ervoor dat eigenaarschap kan groeien, zeker als daarvoor, ook vanuit een Duindorpse
stijl van handhaven, ondersteuning is. In het onderzoek van Elke Müller zien we dat
reeds bestaande, informele arrangementen (dat wil zeggen informele afspraken
tussen bewoners, professionals en ondernemers om de veiligheid en de regulering
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van het alcoholgebruik tijdens de jaarlijkse braderie te waarborgen) binnen een groter
samenwerkingsverband met ambtenaren en gezagsdragers, tot meer succes zou
kunnen leiden bij het organiseren van feesten die vergunningsplichtig zijn.
Wat in al deze casussen centraal staat is dat het betrekken van lokale kennis bij
de aanpak van kwesties op wijkniveau mogelijkheden ontsluit voor het vinden van
en betere omgang met grootstedelijke vraagstukken. Schijnbaar fundamentele
tegenstellingen tussen diverse partijen als gevestigden en nieuwkomers kunnen
soms op wijkniveau effectief worden omgebogen naar een perspectief waarbij
een gezamenlijk belang wordt onderkend. Bij de casus Zeezwaluwstraat blijkt de
stedelijke doelstelling (betaalbare woningbouw) gecombineerd met een lokale
agenda (‘Hou Duindorp Duindorps’) ruimte te bieden om spanningen tussen huidige
en nieuwe bewoners te verminderen. Bij het ‘elkaar leren aanspreken’ kan een
Duindorpse stijl van handhaven bewoners ondersteuning bieden. Handhaving en eigen
verantwoordelijkheid kunnen elkaar dan versterken. Rondom vergunningverlening zien
we dat de stedelijke doelstelling van veiligheid borgen op productieve wijze verknoopt
kan worden met lokale, informele arrangementen. Bij het organiseren van een goede
omgang met grootstedelijke vraagstukken kan dezelfde lokale context soms bijdragen
en soms belemmerend werken. Met Publieke Dialogen het eerste stimuleren en het
laatste reduceren is wat we hebben beoogd in Stadslab Duidelijk Duindorp. Daarmee is,
zoals we hebben laten zien en beschreven, kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en
persoonsontwikkeling ontstaan.
De beschreven onderzoeksmethoden waar de Publieke Dialogen van de drie
Haagse Hogeschoolonderzoekers inherent deel van uitmaken, hebben hieraan
een duidelijke impuls gegeven. Met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luisteren, je
inleven in het standpunt van een ander, samenwerken met een onbekende, bouwen
aan bestaande en nieuwe relaties, gelijkwaardig genetwerkt zijn en co-creëren zijn
belangrijke voorwaarden om tot inclusieve, innovatieve en transformatieve ruimtes
en handelingsrepertoires te komen. In dat kader willen de onderzoekers dan ook hun
woord van dank uitspreken naar alle samenwerkingspartners en deelnemers van
Stadslab Duidelijk Duindorp met wie zij samen mochten ervaren en onderzoeken hoe
zo’n speelruimte eruit zou kunnen zien.
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De onderzoekers willen graag de volgende personen en instanties bedanken.
Allereerst Rob Ruts als voormalig kwartiermaker stadslabs van De Haagse Hogeschool.
Ook verdienen onze stadslabcollega’s van Duidelijk Duindorp veel lof voor hun moed en
inzet om samen het experiment aan te gaan: wijkmanager van Scheveningen/Duindorp
Joost Meppelink, community builder Mariëlle Zomerschoe en Geregeld.netondernemer en bewoner Marie-Anne van der Toorn. Ook gaat onze speciale dank uit
naar het Wijkberaad van Duindorp, in het bijzonder Bob Schut en Cora van Vliet voor
hun medewerking, inzichten en gastvrijheid. Dit laatste geldt ook voor de
Duindorpbewoners en deelnemers aan onze Publieke Dialogen: zonder hen hadden we
geen stadslab gehad. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan ambtenaren van de
gemeente Den Haag, professionals die werkzaam zijn in Duindorp en het Stadsdeel
Scheveningen voor de goede samenwerking en onze gedeelde ‘Publiek Leren’momenten. Daarnaast gaat een woord van dank uit naar De Haagse Hogeschool,
specifiek naar Platform Connected Learning (platformdirecteur Wâtte Zijlstra) en
Platform Goed Bestuur. Ook danken wij lector Vincent Smit van het lectoraat
Grootstedelijke Ontwikkeling, het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk, lector Jos van
Leeuwen van het lectoraat Civic Technology en lector Laurence Guérin van het
lectoraat Wereldburgerschap voor hun adviezen en de ruimte en het vertrouwen dat we
kregen om stadslab Duindorp met alle genoemde partners tot bloei te laten komen.
Voorts zijn we eindredacteur Martijn Tamboer van Het Nederlands Tekstbureau
dankbaar voor het vakkundig redigeren van onze teksten, het herschrijven van
passages en voor zijn nuttige adviezen over het communicatieproces. Tot slot zijn we
erg blij met de sprankelende opmaak van onze rapportages door Arie Brands van
Jargo Design, omdat inhoud nooit zonder een passende vorm kan bestaan.

