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Samenvatting 
 

De omgevingsvisie, een belangrijk instrument van de omgevingswet, stelt de vraag: welke gemeente 

willen en kunnen we in 2040 zijn? Een goede Zaanse Omgevingsvisie sluit waar mogelijk aan bij de 

behoeften en wensen van Zaankanters met betrekking tot hun fysieke leefomgeving (Peeters et al., 

2016). Om deze aansluiting te vinden, is het van belang inzicht te krijgen in de wensen en ideeën die 

Zaankanters hebben over hun fysieke leefomgeving. Deze inzichten zijn voorhanden na analyse van 

verschillende, inmiddels uitgevoerde participatietrajecten in Zaanstad. De volgende hoofdvraag staat 

hierbij centraal: “Hoe zijn eerdere participatietrajecten opgebouwd en wat waren de belangrijkste 

uitkomsten? Wat kan het antwoord op deze vragen bijdragen aan de opzet van een participatietraject 

voor de Omgevingsvisie?”. Er is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek, van een analyse op 

proces en van een analyse op inhoud. De eerste analyse kijkt naar de processen van de trajecten en 

welke groepen zij daar bij bereikten (en welke niet). De tweede analyse focust zich meer op inhoud, 

en zoekt naar de rode lijnen in de informatie in de trajecten. Door de inhoud en het proces van de 

participatietrajecten zichtbaar te maken, zijn blinde vlekken ontdekt. Dit is het deel waar we nog niks 

van weten: bepaalde bewoners die nog niet gesproken zijn en bepaalde onderwerpen die nog niet 

besproken zijn. 

Zo blijkt dat het proces van de geanalyseerde Zaanse participatietrajecten voornamelijk inzet op het 

niveau van informeren, raadplegen en adviseren, dat de participanten voornamelijk na de beginfase 

meedoen en dat participeren plaatsvindt via een standaard mix van on- en offline instrumenten. Door 

de trajecten op deze wijze vorm te geven, spreekt dit een bepaald type Zaankanter aan, en een 

bepaald type minder. Zo blijkt dat we in deze trajecten voornamelijk de jongeren en allochtone 

Zaankanter nog niet zo goed bereiken. Een vervolgtraject zou hier meer aandacht aan moeten 

schenken. Hierbij zou ook meer op de rode en blauwe leefstijl kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn 

verschillende blinde vlekken in de informatie gevonden waar meer op ingezet kan worden. Zo zijn er 

verschillende opgaven die meer aandacht kunnen krijgen in een mogelijk vervolgtraject. Maar ook zou 

meer ingezet kunnen worden op toekomstgerichte uitspraken, iets wat nodig is voor de 

omgevingsvisie (Zaanstad 2040). Daarnaast zou een vervolgtraject zich meer kunnen focussen op het 

handelen van de Zaankanters waarbij het eigen handelen centraal staat in plaats van het handelen 

van de gemeente. Tot slot missen de uitspraken nu ook details en eenduidigheid, waar in het vervolg 

meer op ingezet zou kunnen worden.  

Door deze analyse zijn verschillende blinde vlekken blootgelegd: bepaalde groepen Zaankanters zijn 

nog niet gesproken en bepaalde onderwerpen zijn nog niet aan bod gekomen. Een vervolgtraject kan 

op deze pijlers inzetten en zo de omgevingsvisie volgens Zaankanters aanvullen. Om zo met elkaar te 

komen tot een goede en volledige omgevingsvisie, van en voor Zaanstad.  
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

De aankomende Omgevingswet bundelt verschillende wetten en regels voor ruimte, wonen, 

infrastructuur, milieu en water. Deze integratie van wetten moet leiden tot minder regels en 

planvorming, meer samenhang in beleid en regels en tot besluitvorming, snellere procedures en meer 

lokale afwegingsruimte. Het doel is om de start van ruimtelijke projecten makkelijker te maken, 

duurzame projecten en onderlinge samenhang te stimuleren en gemeenten, provincies & 

waterschappen meer de ruimte te geven en zo de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verhogen 

(Rijksoverheid, 2017). De Omgevingswet heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en aspecten die 

hier van invloed op (kunnen) zijn. Onder deze fysieke leefomgeving wordt verstaan: “bouwwerken, 

infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, land, natuur en cultureel erfgoed” (artikel 1:2 OW). 

Aan de basis van deze wet staan zes (verplichte) kerninstrumenten die helpen de veranderingen rond 

deze wetgeving in goede banen te leiden. Een van deze kern-instrumenten is de Omgevingsvisie, dat 

dient als kaderstellend instrument gericht op de langere termijn. In deze visie staan de hoofdlijnen van 

de voorgenomen ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied op (middel)lange termijn centraal 

(Peeters, Langenesch & Peeters, 2016). De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie waarin 

noodzakelijke en wenselijke ontwikkelingen worden vormgegeven (Iserief, n.d.). Het vertrekpunt van 

de Zaanse Omgevingsvisie is de identiteit van de gemeente in 2040: welke gemeente willen en 

kunnen we dan zijn? De Omgevingsvisie zet de grote lijnen uit die gaan over identiteit, waarden, 

kernkwaliteiten en grote thema’s als veiligheid en gezondheid. 

Deze visie treft inhoudelijk ook inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en andere 

overheden. Dit komt doordat de Omgevingsvisie de basis vormt voor de andere instrumenten van de 

Omgevingswet en zo, direct en indirect, bindend is voor alle gebruikers van de ruimte (Peeters et al., 

2016). Deze gebruikers (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) 

spelen een belangrijke rol in de vraag hoe Zaanstad is ingericht in 2040. Een goede Zaanse 

Omgevingsvisie sluit dus waar mogelijk aan bij de behoeften en wensen van de Zaankanters met 

betrekking tot hun fysieke leefomgeving: een Zaanse Omgevingsvisie volgens Zaankanters (Peeters 

et al., 2016). Via participatie kan deze Zaanse Omgevingsvisie volgens Zaankanters tot stand komen, 

en zo zorgen voor een goede aansluiting op de Zaanse Omgevingsvisie. Participatie staat voor een 

manier van beleidsvoering waarbij inwoners en andere belanghebbenden, betrokken worden bij het 

lokale beleid om door middel van samenwerking tot ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid 

te komen (Dinjens, 2010). Naast het aandragen van behoeften en wensen zorgt de deelname van de 

inwoners ook voor het creëren van draagvlak en vertrouwen (Peeters et al., 2016). 

Hoewel Zaanstad nog geen specifiek participatietraject heeft lopen met als hoofdthema 

Omgevingsvisie, heeft de gemeente wel al langere tijd participatietrajecten lopen over de fysieke 

leefomgeving. In het programma MAAK.Zaanstad bijvoorbeeld, staat het gesprek, met inwoners, 

bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, en andere overheden centraal. Zulke participatietrajecten 
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Afbeelding 1. Visuele weergaven doelen opdracht.  

 

zitten vol met relevante informatie, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de Zaanse 

Omgevingsvisie volgens Zaankanters, die daardoor mede de Omgevingsvisie kunnen vullen. Om te 

voorkomen dat inwoners van Zaanstad overvraagd worden, is het belangrijk om informatie uit deze 

eerdere participatietrajecten te filteren en te analyseren, gericht op het ontwikkelen van een Zaanse 

Omgevingsvisie van en voor Zaankanters. 

1.2 Doelstelling  

Deze opdracht kent twee verschillende doelstellingen 

(afbeelding1). Ten eerste een bredere, algemene 

doelstelling die zich focust op het proces van de 

uitgevoerde participatietrajecten. Om een Zaanstad 

volgens Zaankanters te schetsen is een representatieve 

afspiegeling belangrijk waarin alle groepen van de 

samenleving centraal staan. In de realiteit is deze 

representativiteit moeilijk te bereiken. Door inzichtelijk te 

maken op welke groepen de participatie zich momenteel 

focust, kan de bereikbaarheid van verschillende, nog 

minder bereikbare groepen, worden vergroot in een vervolgtraject. Naast deze procesdoelstelling, 

kent deze opdracht ook een inhoudelijke doelstelling, waar het vinden van rode lijnen in de 

informatie, centraal staat. Deze rode lijnen helpen inzicht te geven, in de manier waarop de bewoner 

van Zaanstad tegen zijn of haar fysieke leefomgeving aankijkt. Vanzelfsprekend draagt die kennis bij 

aan de vormgeving van de Omgevingsvisie, die aansluit bij Zaankanters en hun fysieke leefomgeving, 

een voorwaarde voor een goede en volledige Omgevingsvisie. Door de inhoud en het proces van de 

participatietrajecten zichtbaar te maken, komen ook hier blinde vlekken naar voren. Deze opdracht 

schetst maar een deel van de wensen en beelden van Zaankanters. Het andere deel is het deel waar 

we nog niks van weten: de blinde vlek. Het gaat daarbij om bepaalde elementen die door bepaalde 

bewoners, in de eerdere uitgevoerde trajecten, niet of nauwelijks besproken zijn en dus in een 

mogelijk vervolgtraject als onderwerp kunnen dienen.  

1.3 Onderzoeksvragen  

Aan de hand van de volgende hoofdvraag wordt getracht de doelstelling te behalen:  

“Hoe zijn eerdere participatietrajecten opgebouwd en wat waren de belangrijkste uitkomsten? 

Wat kan het antwoord op deze vragen bijdragen aan de opzet van een participatietraject voor 

de Omgevingsvisie?”  

 Deze hoofdvraag wordt aan de hand van verschillende deelvragen beantwoord.  

• 1.1. Welke participatietrajecten, uitgevoerd door Zaanstad, zijn relevant voor deze opdracht?  

• 2.1. Welke processen kennen deze participatietrajecten?  
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o 2.2. Wat zijn elementen waar procesmatig nog meer op ingezet kan worden in een mogelijk 

vervolgtraject? 

• 3.1. Welke rode lijnen zijn te herkennen in de inhoud van deze participatietrajecten met 

betrekking tot de fysieke leefomgeving?  

o 3.2. Wat zijn onderwerpen waar inhoudelijk nog meer op ingezet kan worden in een mogelijk 

vervolgtraject?  

 

Beide doelen, de onderzoeksvragen en dus de opdracht, zijn er op gericht om bij te dragen aan de 

vormgeving van de Omgevingsvisie. Een Zaanse Omgevingsvisie die aansluit bij  Zaankanters en hun 

fysieke leefomgeving, een voorwaarde voor een goede en volledige Omgevingsvisie.  

1.4 Leeswijzer  

Ook de leeswijzer van dit document kan worden opgesplitst in verschillende onderdelen (afbeelding2). 

Globaal bestaat de analyse uit drie delen: het literatuurhoofdstuk (deel1), de analyse op het proces 

(deel2) en tot slot de analyse rond de inhoud (deel3). De verschillende resultaten zijn tot stand 

gekomen door verschillende werkwijzen. De methodologie hiervoor vindt u in bijlage 1 van dit 

document.  

 

 

 

 

Afbeelding 2. Visuele weergaven opdracht burger-visie.  
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2. Literatuurhoofdstuk  
Voordat de twee analyses rond proces en inhoud kunnen worden uitgevoerd is verdieping in 

belangrijke aangrenzende onderwerpen rond dit thema van groot belang. Daar biedt dit 

literatuurhoofdstuk de gelegenheid voor. Dit hoofdstuk zoomt ten eerste dieper in op 

(burger)participatie zelf en de daarbij horende leefstijlen. Het doel is via deze participatie een 

Omgevingsvisie te ontwikkelen samen met Zaankanters. Eerder én soortgelijk onderzoek van de 

Provincie Noord-Holland vormt het tweede gedeelte van dit literatuurhoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft 

een eerste indruk van waarderingen van de Noord-Hollander, waaronder de Zaankanter, over hun 

fysieke leefomgeving. Tot slot geeft dit literatuurhoofdstuk inzicht in verschillende, Zaanse, 

strategische opgaven die belangrijk zijn om de brug te realiseren tussen de Omgevingsvisie volgens 

Zaankanters en de werkelijke Zaanse Omgevingsvisie. 

2.1. (Burger?)participatie 
Deze analyse focust zich op verschillende, uitgevoerde participatietrajecten in Zaanstad. Voordat 

dieper op deze trajecten kan worden ingezoomd, is het goed om stil te staan bij de context van 

burgerparticipatie. Er bestaan vele termen voor het begrip burgerparticipatie. In deze analyse nemen 

wij de definitie over, afkomstig van het instituut voor Publiek en Politiek (2010, p.6), waar 

(burger)participatie staat voor: een manier van beleidsvoering waarbij burgers (direct of indirect) 

betrokken worden bij het lokale beleid, om door middel van samenwerking tot ontwikkeling, uitvoering 

en/of evaluatie van beleid te komen (Dinjens, 2010). 

Van inspraak tot participatie 

Hoewel participatie momenteel een populair woord is, heeft het instrument een langere geschiedenis. 

Zo beschrijven Coenen, Peppel en Woljer (2001) in hun artikel “Evolutie van inspraak in de 

Nederlandse planning”, de ontwikkeling van inspraak van burgers in de Nederlandse ruimtelijke 

ordening, verkeer en waterstaat. Zij onderscheiden drie perioden van inspraak in de Nederlandse 

planning. De eerste periode is de jaren 70 waarin inspraak als oplossing werd gezien om de burger 

meer bij het beleid te betrekken en zo te komen tot een representatieve democratie. Inspraak werd 

hier vooral als oplossing ingezet om ontevreden burgers, die processen ophielden, tevreden te 

houden (Van der Steen et al., 2014) en besluitvorming te democratiseren en te vergemakkelijken 

(Coenen et al., 2001). Burgers kregen pas inspraak nadat de belangrijke beslissingen al genomen 

waren en hadden maar weinig invloed (Houwelingen, Boele & Dekker, 2014). Rond de jaren 80 wordt 

de inspraak van de burgers, door de druk van de crisis op de gezondheidsstaat, een formeel 

instrument en maakt daardoor deel uit van de advisering in het gehele proces (Coenen et al, 2001). 

De burger werd in een vroeger stadium betrokken bij het planproces en kreeg op deze manier meer 

invloed op het beleid (advies) van de overheid (Houwelingen et al., 2014). Tot slot komt deze inspraak 

in de jaren 90 in heroverweging met als uitkomst dat de inspraak steeds duidelijkere richtingen krijgt 

via standaardisering. Er is een nieuwe vorm van inspraak, namelijk interactieve beleidsvorming, 

waarbij de burger een actieve rol speelt in het beleid (Coenen et al., 2001). Inspraak is zo veranderd 

van eenrichtingsverkeer, waar burgers alleen nog konden reageren op een beleidsvoorstel, naar 

inspraak waar de burger actief mee kan denken in het beleid (Edelenbos en Van Buuren, 2008, 186). 
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Er wordt zelfs gesproken over een mogelijke vierde generatie van participatie vanuit gelijkwaardige 

burgerinitiatieven, zoals co-creatie. Het is de vraag of we hier al van kunnen spreken. Wel is het een 

vooruitstrevende opvatting, waarbij burger en overheid elkaars verlengde zijn. 

Sinds de komst van de interactieve beleidsvorming, staat de rol van de politiek ter discussie. Rollen 

van politici en bestuurders veranderen en daarmee ook de organisatievorm en de politieke 

besluitvorming (Rijnveld, 2017). Participatie vraagt om een andere houding van de overheid en politiek 

en zorgt ervoor dat participatie op gespannen voet staat de traditionele politiek. Traditionele politici 

houden zich vaak afzijdig van participatie en zullen eerder geneigd zijn om randvoorwaarden aan 

participatie te stellen en de vrijheid van participatie in te perken (Rijnveld, 2017). Dit is dan ook een 

belangrijk aandachtspunt om in het achterhoofd te houden gedurende deze gehele analyse. 

Doelen van participatie 

Hoewel (burger)participatie soms als doel op zich wordt ingezet, moet het een middel zijn om bij te 

dragen aan verschillende doelen. Om zo de burger de kans te geven invloed uit te oefenen op de 

ontwikkeling en/of evaluatie van beleid (Bos, 2014). Participatie heeft als doel inzicht te verwerven in 

de voorkeuren van bewoners. Maar heeft ook als streven om beslissingen te verbeteren door de 

kennis van burgers toe te passen. Een ander doel van participatie is het creëren van draagvlak en het 

bevorderen van rechtvaardigheid. Daarnaast draagt het bij aan het verkrijgen van legitimiteit voor het 

toepassen van een overheidsbesluit (Innes & Booher, 2004). Uit onderzoek blijkt dat voor gemeenten 

het creëren van draagvlak de belangrijkste doelstelling is van participatie (Bos, 2014).  

Het betreden van de participatieladder 

Participatie kan op verschillende manieren worden ingezet. Het verschilt per manier, in welke mate de 

participanten invloed hebben op ruimtelijke plannen en de uitvoering daarvan. Dit inzicht had 

Arnestein (1969) ook al en hij ontwierp de participatieladder met acht treden. Volgens Arnstein is er 

een cruciaal verschil tussen meedoen aan participatie en het daadwerkelijk macht hebben om de 

uitkomst van het proces te beïnvloeden. De ladder van Arnstein is nog steeds toonaangevend. De 

participatieladder die veel gemeenten in Nederland gebruiken, is gebaseerd op Arnsteins ladder en 

kent vijf treden (Edelenbos & Moonnikshof, 2001). Namelijk: 

1. informeren: via o.a. inloopbijeenkomst, huis-aan-huisblad; 

2. raadplegen: via o.a. vorm van onderzoek, bewonerspanel, expertgroep; 

3. adviseren: via o.a. klankbordgroep, adviesraad; 

4. coproduceren (samenwerken): via o.a. convenant, werkatelier; 

5. (mee)beslissen: via o.a. wijk of dorpsbudget (Edelenbos & Monnikshof, 2001).  

Steeds vaker wordt een zesde trede toegevoegd aan de ladder, namelijk die van zelfbeheer. Dit is een 

idealistische situatie waar de gemeente alleen hoeft te ondersteunen of faciliteren wanneer daar 

behoefte aan is (Kruijt et al., 2016): 

6. zelfbeheer: via o.a. burgerinitiatieven. 
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Gemeente Zaanstad gebruikt een soortgelijke ladder, met zes verschillende niveaus. De “Ideeënkist: 

middelen en werkvormen” van Zaanstad (2017) past deze interactieniveaus toe, met gebruik van 

andere begrippen om de mate van interactie in de participatie aan te duiden. De Zaanse 

participatieladder ziet er als volgt uit (Groenheiden, 2017; Gemeente Zaanstad, 2012): 

 

Hoe hoger op de trap, hoe meer invloed de participanten krijgen en hoe meer de overheid moet 

loslaten. De gradaties zijn dan ook niet los te zien van de rol van het bestuur. Een toename in 

participatie op de trap betekent minder invloed van het bestuur. Pröpper en Steenbeek (1999) vertalen 

dit naar parallel lopende bestuursstijlen waar de overheid lager op de ladder veel invloed heeft. Maar 

hoe hoger men op de ladder komt, hoe meer de overheid moet loslaten in haar bestuursstijl.  

Het afwegingskader 

Welke vorm het beste is, is een vraag die maatwerk vereist. Welk maatwerk dat is, kan per situatie, 

probleem en actoren verschillen. Hoe complexer het probleem, hoe hoger men op de ladder moet 

staan om een verandering in goede banen te leiden. Voor de vraag welk soort participatie ingezet 

moet worden in welke situatie, biedt een afwegingskader (ProDemos, 2016) uitkomst. Ten eerste 

wordt bepaald of het vraagstuk zich leent voor burgerparticipatie en of aan randvoorwaarden (zoals 

geld en tijd) voldaan wordt. Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar het doel van de 

burgerparticipatie, in welke beleidsfasen het zal worden toegepast, welke rol en 

verantwoordelijkheden de deelnemers krijgen, welke participanten betrokken dienen te worden en wat 

de duur van het traject is. Ten derde is het belangrijk om na te denken van welk instrument gebruik 

gemaakt moet worden (ProDemos, 2016). Soortgelijke vragen blijken uit de documentatie “Ambtelijke 

verkenning burgerparticipatie bij overheidsinitiatief”, ook gesteld te worden in Zaanstad (2017a). 

Overweging van in te zetten werkvormen van burgerparticipatie is pas zinvol na beantwoording van de 

volgende vragen:  

a) Waarom participatie? Wat wil je bereiken, wat is het doel van jouw project /beleidsvraagstuk? 

b) Wat draagt de interactie hier aan bij? 

c) Met wie wil je interactie?  

d) Wanneer is de interactie een succes? 

e) Wat ga je doen met de uitkomst (Zaanstad, 2017a)? 

Spreektaal De formele indeling Jouw perspectief Perspectief deelnemer 

Weet mee! Informeren Ik zorg ervoor dat de informatie helder en 
aantrekkelijk is en de doelgroep bereikt. 

Ik weet nu hoe het zit. 

Denk mee! Raadplegen & adviseren Ik luister goed naar wat mensen vinden en 
ons adviseren. 

Ik heb gezegd wat ik ervan vind. 

Doe mee! Co-produceren Ik zorg voor een goed proces, en de inhoud 
doen we samen. 

Ik heb een inhoudelijke bijdrage 
geleverd.  

Bepaal mee! Meebeslissen Het is een gezamenlijk besluit. Het is ook mijn beslissing. 

Doe het zelf! Faciliteren Ik stimuleer bepaalde activiteiten.  Ik word op weg geholpen. 

Afbeelding 3. De Zaanse participatieladder (Groenheiden, 2017). 
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Als men tot het besluit komt dat burgerparticipatie deel uit gaat maken van het proces en in welke 

mate de interactie invloed gaat hebben op het proces(methode), dan rijst nog de vraag hoe dat zich 

praktisch vertaalt (vorm). De positie van het traject op de participatieladder heeft hier zeker invloed op, 

maar toch is dit nog niet alleszeggend. Na het buurtzaaltje, een vorm van offline participatie, worden 

de mogelijkheden van de vorm van (online) participatie steeds groter. De mogelijkheden van digitale 

instrumenten om burgerparticipatie vorm te geven blijven groeien. Zo kan het gesprek van offline naar 

online verschuiven, in de vorm van sociaal media, om zo de burger naar hun opvattingen & mening te 

vragen. Echter wordt het online participeren voornamelijk nog gezien als een middel om burgers te 

informeren en te laten reageren. Bij verdergaande participatie, zoals meebeslissen wordt een digitaal 

hulpmiddel als snel als te complex gezien voor de gemiddelde gebruiker (Zaanstad, 2017a). 

De methode en de vorm van participatie worden ingezet om de participatie in goede banen te leiden. 

Een kwaliteitsvereiste hiervoor is een hoge representativiteit van de deelnemers, die een goede 

afspiegeling vormt van de samenleving. Deze representativiteit is soms moeilijk te bereiken. Uit 

literatuur blijkt dan ook dat de participerende burger bovengemiddeld vaak valt binnen de groepen: 

man, 50+, hoog opgeleid, hoger inkomen, autochtoon, kerkganger, huizenbezitter (Zaanstad, 2017a).  

 

2.2. Leefstijlen : DE burger bestaat niet 

Dat het vormgeven van een burgerparticipatietraject 

verschillende vormen en methoden kent mag duidelijk 

zijn. Echter verschilt het per methode en vorm welk 

type bewoner (burger) zich aangesproken voelt om te 

participeren. Het Brand Strategy Research-Model 

(BSR-model), van The Smart Agent company, toont 

dan ook aan dat we niet te maken hebben met DE 

burger, maar dat verschillende types te herkennen zijn. 

Deze types noem het bedrijf leefstijlen, waar per 

leefstijl drijfveren van mensen onder de loep genomen 

worden. Elke leefstijl heeft zijn eigen psychologische 

behoeften en drijfveren en kijkt zo op een eigen manier 

naar de wereld, waarbij het gaat om vier 

belevingswerelden (Santing & van Kessel, 2013). Die 

werelden zijn in het huidige basismodel vertaalt naar vier kwadranten. De eerste sociologische as, 

geeft aan hoe het individu zich verhoudt tot groep of samenleving (ego-georiënteerd versus groep 

georiënteerd). De tweede as is de psychologische as en maakt onderscheid tussen het contrast van 

naar buiten gericht en sociaal (extravert) of naar binnen gericht (introvert), (Ouwehand, Doff & 

Adriaanse, 2011). Het BSR- Model onderscheidt zo vier typen hoofdkleuren waarin Nederland 

ingedeeld kan worden. Deze kleuren geven aan hoe burgers in het leven staan (Santing & van Kessel, 

2013; Ouwehand et al, 2011). 

Afbeelding 4. Schematische weergaven van de vier leefstijlen.  
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*Geel: Harmonieus (groep – extravert). Gele mensen zijn groepsgerichte en extraverte mensen. Ze 

zijn te omschrijven als: spontaan, gezelligheidszoeker en sociaal. Het zijn openstellende mensen met 

een coöperatieve houding naar anderen. Men hecht waarde aan goede (gezellige) sociale contacten. 

Harmonie en evenwicht zijn belangrijke drijfveren voor hen. Optimale balans tussen gezin, werk, 

wonen en samenleving is voor hen belangrijk. Het zijn echte samenlevers (Santing & van Kessel, 

2013; Ouwehand et al, 2011). 

 

*Groen: veilig (groep – introvert). Mensen met een groene leefstijl zijn groepsgericht, maar alleen bij 

een exclusieve kleine groep; een groep waar men intensief contact mee heeft (familie en vrienden). 

Aan deze exclusieve groep wordt veiligheid ontleend. Deze mensen vinden een veilige vertrouwde 

omgeving belangrijk. Binnen deze groep heersen dezelfde normen en waarden. Hierdoor kunnen 

botsingen ontstaan met anderen, als zij uitgaan van een ander waardepatroon. Groene mensen zijn 

rustig en bedachtzaam. Het zijn vaak nuchtere types die privacy erg belangrijk vinden (Santing & van 

Kessel, 2013; Ouwehand et al, 2011).    

 

*Blauw: controlerend (ego – introvert). De blauwe leefstijl bestaat uit mensen die een sterk 

individualistische karakter hebben. Presteren is voor hen van groot belang en zijn zeer ambitieus. Het 

hebben van een succesvolle carrière is daar een van. Rationaliteit, analytische capaciteiten en 

assertiviteit zijn belangrijke begrippen. Ze willen graag de touwtjes in handen hebben. Blauwe mensen 

hebben graag hun pad uitgestippeld en zijn gevoelig voor status. Door deze levenshouding zijn het 

over het algemeen mensen die het ver schoppen op de maatschappelijke ladder en op carrière gebied 

(Santing & van Kessel, 2013; Ouwehand et al, 2011). 

 

*Rood: creatief (groep - extravert). Mensen met een rode leefstijl zijn eveneens individualistisch, 

maar hebben een meer openstellende houding naar de samenleving. Dit komt onder andere door dat 

zij hun eigen normen en waarden centraal stellen. Voor rode mensen is er meer dan alleen werken. 

Genieten van culturele ontwikkeling en het maken van verre reizen, is wat hen onderscheid van de 

blauwe leefwereld. Vrijheid en flexibiliteit is voor hen belangrijk. Het zijn de “early adopters” en hebben 

een lossere, actievere manier van leven. Intelligent, eigenzinnig en zelfbewust zijn belangrijke 

kernmerken (Santing & van Kessel, 2013; Ouwehand et al, 2011).  

 

Leefstijl en participatie 

Elke leefstijl heeft zijn eigen houding, die kenmerkt hoe er naar de overheid, samenleving en 

verandering gekeken wordt. Daarnaast heeft elke leefstijl zijn eigen motivatie om te participeren en 

vindt elke leefstijl een bepaalde fase van het proces aantrekkelijker om deel te nemen. Waar rode en 

blauwe leefstijl graag meebeslissen en meewerken, denkt geel liever mee met concrete voorbeelden, 

terwijl groen vooral “meer weet” in plaats van zelf iets in brengt. Op deze gegevens kan worden 

ingespeeld. Daarnaast heeft ook de vorm van de participatie invloed op het type leefstijl (burger) dat 

hij/zij bereikt (Santing & van Kessel, 2013). Op verschillende vlakken bepaalt de vorm van het 
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participatietraject welke type leefstijl wordt aangesproken. Het type van communicatie, 

interactie(inhoud), setting en locatie hebben (vaak onbewust) invloed op het aantrekken van een 

bepaalde type burger (Afbeelding 4).  

 

Het mag dus duidelijk zijn dat burgerparticipatie geen kant en klaar gegeven is, maar tot stand komt 

door maatwerk. De uitgevoerde participatietrajecten die in deze analyse meegenomen worden, zullen 

dan ook allemaal wat anders zijn in hun methode, proces en vorm (inclusief de bijpassende leefstijl). 

Het is daarom van belang elk traject apart te bekijken: in welke vorm ze zijn gegoten? Waar zitten de  

mogelijke blinde vlekken? Met als doel de bereikbaarheid van verschillende, nog minder bereikbare 

groepen, te verhogen en zo bij te dragen aan de representativiteit.  

  

 

Afbeelding 5. Overzicht leefstijlen en passende vorm.  
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2.3. Participatie & de Omgevingsvisie: wat weten we al? (onderzoek 
Noord-Holland) 
Participatie kan dus helpen inzicht te geven in de beelden en wensen van bewoners van Zaanstad 

rondom hun fysieke leefomgeving. En om met behulp van die kennis de Zaanse Omgevingsvisie ook 

echt van de Zaankanters te maken. Deze visie moet uiteindelijk antwoord geven op de vraag welke 

stad Zaanstad kan en wil zijn in 2040. De provincie Noord-Holland heeft, door de komst van de 

omgevingswet, zo’n gelijke vraag gesteld, namelijk: waar wil de inwoner van Noord-Holland zijn in 

2050. Noord-Holland wil haar bewoners, actief betrekken bij de formulering van de Omgevingsvisie en 

zijn daarom met inwoners en belanghebbenden in gesprek gegaan. Zij hebben in hun onderzoek 

“verkenning NH2050”, Noord-Hollanders, inclusief Zaankanters, gevraagd wat zij belangrijk vinden en 

waarderen in hun provincie, nu en in de toekomst (Solutions, 2017). Dit onderzoek geeft een eerste 

beeld van de meningen en opvattingen rondom de fysieke leefomgeving van Noord-Holland (n=1586). 

Het publieksonderzoek onderscheidt negen regio’s waar onderzoek is gedaan bij de inwoners, 

waaronder de regio Zaanstreek- waterland (n=100). De belangrijkste en interessantste bevindingen 

van dit onderzoek, in relatie tot deze analyse, worden hieronder geschetst.  

Algemeen blijkt uit het onderzoek dat de Omgevingsvisie vrijwel onbekend is. Slecht drie procent van 

de respondenten heeft aangegeven, weleens te hebben gehoord van de Omgevingsvisie. Wel vindt 

een grote meerderheid het opstellen van een Omgevingsvisie, met een actieve rol voor de bewoner, 

een goed idee (Solutions, 2017). Het blijkt daarnaast dat Noord-Hollanders het meest verbonden zijn 

met Nederland en met hun woonplaats. Er heerst een sterke verbondenheid met de eigen straat, regio 

en buurt. De respondenten geven ook aan, de rust en kust het meeste te waarderen aan Noord-

Holland en het minste te veel drukte. Bij drukte denken de bewoner aan files, asociaal gedrag van 

anderen, snelwegen en drukte op één plek (Solutions, 2017).  

Meer specifiek is er in het onderzoek gefocust op waarderingen van de bewoners rondom 

uitdagingen, doelen en aantrekkingskracht van Noord-Holland. Een belangrijke uitdaging volgens de 

respondenten is een schone en groene omgeving. Zowel “verlies van natuur”, “vervuiling van de 

bodem, water en lucht” en “energiebesparing en opwekking van duurzame energie”, zien de Noord- 

Hollanders als belangrijke uitdagingen. Dit zijn punten die volgens de respondenten aandacht 

verdienen, ook in de Omgevingsvisie. Ook klimaatverandering blijkt een belangrijk punt te zijn voor 

de respondenten. De Zaanstreek blijkt voorgaande punten, zelfs hoger dan gemiddeld, te waarderen. 

Dit geeft dus aan dat het belang aan groen en schoon (nog iets hoger dan de gemiddelde 

respondent), hoog op het lijstje staat van de Zaankanters. Naast het belang van een schone en 

groene omgeving, geven de respondenten aan het tekort van nieuwe woningen in stedelijke 

gebieden een belangrijke uitdaging te vinden. Opvallend is dat de Zaankanters minder dan 

gemiddeld, belang hechten aan de transitie naar een duurzame toekomstbestendige economie, de 

vergrijzing en krip van beroepsbevolking en de toename van bevolking in stedelijk gebied, en krimp in 

landelijk gebied (Solutions, 2017). Ook in ander onderzoek van Solutions (2017) wordt opgemerkt dat 

het belang van economische uitdagingen achter blijft in de waardering van de Noord-Hollander. 
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Wanneer gevraagd wordt welke drie doelen de provincie Noord-Holland bereikt (doelen) moet hebben 

in 2050, kiest 41 procent van de respondenten voor een gezondere-leefomgeving. In een later 

onderzoek van Noord-Holland (Solutions, 2017) wordt de associatie hiervan verder uitgediept en 

blijken groen, duurzaam, veiligheid en gezond hier ten grondslag aan te liggen. Daarnaast vindt een 

derde voldoende werkgelijkheid ook erg belangrijk (32 procent). Opvallend is dat minder 

respondenten uit de Zaanstreek dit van belang achten (26 procent). Ook blijkt voldoende woningen 

voor 30 procent van de respondenten van waarde te worden geacht. Zaankanters blijken een, hoger 

dan gemiddelde, waardering te geven aan natuur (27 procent ten opzichte van 21 procent). Minder 

waarde wordt er gehecht aan de thema’s “minder reistijd naar werk” (12 procent vindt dit belangrijk) en 

“minder inkomensverschillen” (15 procent) (Solutions, 2017). 

Op de vraag wat wonen in Noord-Holland aantrekkelijk maakt, blijken natuur, winkels en recreatie 

belangrijke factoren te zijn. De Zaankanter blijkt natuur en recreatie zelfs nog hoger dan gemiddeld te 

waarderen. Daarnaast blijkt 55 procent van de respondenten uit de Zaanstreek – waterland, het 

wonen in een open landschap ook belangrijk te vinden. Daar in tegen woont de Noord-Hollander niet 

graag dichtbij industriegebieden of bij snelwegen. Ook het centrum van een stad wordt door 43 

procent van de respondenten van “zeer onaantrekkelijk” tot “onaantrekkelijk” beoordeelt (Solutions, 

2017).   

Samenvattend kunnen we concluderen (afbeelding 6) dat 

uit het onderzoek van Noord-Holland is gebleken dat men 

vooral waardering geeft aan een gezonde 

leefomgeving, waar respect voor groen en schoon hoog 

in het vaandel staan. Hierbij worden verlies aan natuur en 

vervuiling als ernstige problematieken bestempeld. Maar 

ook werk en woonplezier (verhoogd door de 

aanwezigheid van winkels, banen en recreatie) zijn 

belangrijke elementen voor de bewoners van Noord-

Holland en dus ook voor Zaankanters. Daarentegen 

worden drukte en vervuiling als factoren gezien waar 

men zich aan stoort. Zo zijn industriegebieden en 

snelwegen onaantrekkelijke factoren voor een 

woongebied, en kan de drukte in Noord-Holland niet echt 

gewaardeerd worden. Het tekort aan nieuwe woningen in 

steden wordt dan ook als een belangrijke problematiek 

gezien (Solutions, 2017).  

Zowel de positieve als negatieve waarderingen van de bewoners van Noord-Holland zijn van belang in 

het vormgeven van de Omgevingsvisie. Deze onderwerpen moeten worden meegenomen in het 

ontwikkelen van de Omgevingsvisie, om deze aan te laten sluiten bij de bewoners en zijn of haar 

fysieke leefomgeving. Dat is een voorwaarde van een goede Omgevingsvisie.  

Afbeelding  6. Schematisch overzicht van belangrijkste bevindingen 
onderzoek Noord-Holland (Solutions, 2017). 
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2.4. Zes Zaanse, strategische opgaven  
De maatschappij is voortdurend (en steeds sneller) in verandering. Zeker wanneer we kijken naar de 

toekomst, zoals in de Omgevingsvisie, is het belangrijk de komende trends en veranderingen in het 

oog te houden. Hoewel de veranderende maatschappij kansen biedt, ontstaan er ook opgaven waar 

we nu en in de toekomst voor komen te staan. Het is dan ook goed om als Gemeente Zaanstad, nu al 

bewust te zijn van deze opgaven. De Omgevingsvisie biedt ruimte voor deze opgaven. Om zo een 

kwalitatieve, duurzame, veilige, leefbare en attractieve stad te zijn voor onze huidige en toekomstige 

bewoners. Om te zorgen dat de resultaten van deze analyse makkelijk te integreren zijn in de Zaanse 

Omgevingsvisie, is het belangrijk om deze opgaven mee te nemen in de analyse. Zo wordt het “Knip & 

plak” effect versterkt, wat zorgt dat de resultaten uit deze analyse genaamd “Zaanstad volgens 

Zaankanters” gemakkelijk aansluiten op de totale Zaanse Omgevingsvisie. Kennis en afbakening van 

deze zes strategische, Zaanse opgaven is dan ook een cruciaal hulpmiddel, om deze aansluiting te 

vinden. 

Platvorm 31 heeft verschillende stedelijke trends en ontwikkelingen in kaart gebracht voor 2018 en 

verder. Deze studie zet relevante ontwikkelingen voor de steden op een rij (van Dijken et al., 2017) en 

zet deze trends in een ander rapport, specifiek gericht op Zaanstad (van Dijken, 2017). De gemeente 

Zaanstad heeft vanuit deze ontwikkelingen verschillende belangrijke strategische opgaven 

geformuleerd. Dit hoofdstuk schetst de eerste opzet van deze opgaven. Want net zoals de 

samenleving nooit stil staat, blijven ook de opgaven dynamisch. We blijven hier aan werken. De 

volgende strategische opgaven spelen een belangrijke rol voor gemeente Zaanstad nu en in de 

toekomst en dus ook voor de Omgevingsvisie.  

1. Stedelijke vernieuwing / verstedelijking 

De trend: verstedelijking 

Sinds het begin van de 21e eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in 

steden. De stad trekt aan en zeker de metropool Amsterdam. Maar ook de omliggende steden 

profiteren van verstedelijking, waaronder Zaanstad (Stuurgroep Ruimte voor de stad, 2017). De 

komende jaren zijn er plannen om zo’n 15.000 tot 20.000 woningen aan Zaanstad toe te voegen, om 

zo’n 50.0000 nieuwe inwoners te verwelkomen (Zaanstad, 2017h). Dat betekent groei van de stad, 

ofwel verstedelijking. Verstedelijking staat voor een proces waar ruimtelijk gezien de omvang van 

steden toeneemt en hun invloedssfeer groeit. Deze verstedelijking omvat allerlei aspecten van het 

dagelijks leven, zoals, wonen, werken, recreëren en mobiliteit (PBL, 2018). Daarnaast verandert de 

behoefte van de toekomstige bewoner van de stad ook. Zo zien we steeds meer 

eenpersoonshuishoudens en meer ouderen in de stad. Voorkeuren en behoeften veranderen hierdoor 

(van Dijken, 2017; Grotenberg, 2018).  

De opgave: verstedelijking 

Groei van de stad brengt kansen met zich mee zoals werkgelegenheid, draagvlak voor voorzieningen 

en ruimte om te investeren in een duurzame, diverse en leefbare stad voor iedereen. Maar groei zorgt 



   18 
 

ook voor uitdagingen (Stuurgroep Ruimte voor de stad, 2017). Het is de opgave in relatie tot de 

verstedelijking in Zaanstad, om - hand in hand met de groei - de kwaliteit van het samenleven op peil 

te houden. Waar het samenspel van wonen, werkgelegenheid en voorzieningen centraal staat 

(Strategen MO, SO & Cencern., 2017a).  

Zaanse uitdaging verstedelijking 

De problematieken van verstedelijking hebben invloed op onder andere ruimtelijke ordening, milieu, 

volkshuisvesting, economie en mobiliteit (PBL, 2018). De grond in Zaanstad wordt schaars, dit vraagt 

om belangrijke afwegingen te maken op gebied van a) de bovengrond en b) de ondergrond.  

A) bovengrondse schaarse ruimte: Hoe gaan we om met de beperkte ruimte die we bovengronds 

hebben, samengaand met de toenemende behoefte aan onder andere woningen, voorzieningen, 

wegen et cetera? Hoe richten we de ruimte in en gaan we om met deze schaarste?  

• Woningbouw in de stad  

o Bouwen hangt af van bebouwingsdichtheden, functiemenging (verhouding wonen/niet 

wonen) en het woonprogramma. 

o Bouwen op nieuwe gebieden: zoals bedrijventerreinen. 

o Bouwen op basis van de behoefte van de toekomstige woonwensen :  

§ meer eenpersoonshuishoudens, met 1 inkomen. Huizen moeten betaalbaar blijven 

ondanks de schaarse;  

§ meer vergrijzing, dus meer ouderen die beroep gaan doen op sociale voorzieningen en 

langer zelfstandig moeten kunnen wonen;  

§ meer duurzame woningen (van Dijken, 2017).  

• Bereikbaarheid stad 

o Keuzes durven maken in bereikbaarheid, waar diversiteit in mobiliteit een nieuw 

uitgangspunt is en niet meer standaard wordt uitgegaan van autobereikbaarheid (Jellema, 

2018).  

o Wisselwerking van mobiliteit tussen auto - fiets – openbaar vervoer meenemen (Jellema, 

2018): 

• parkeerdruk weghalen door versteken van parkeerplek  

• investeren en nadenken in alternatieve mobiliteit: zoals fiets en OV.  

o Met aandacht voor doorstroom (Jellema, 2018). 

o Rekening houdend in de keuze van mobiliteit met de verkoopvraag van de bouw: verkopen 

autoloze huizen in Zaanstad? (Jellema, 2018). 

• Historische eigenschappen stad. Hoe behoudt je de eigenheid (historische waarde) van 

Zaanstad en rem je niet de groei (Van Dijken et al., 2017).  

o Benutten en bewaken van cultuur-historische Zaanse identiteit bij het vormgeven van 

Zaanstad en gebieden van Zaanstad: 

§ onderzoek & verken per gebied de specifieke kenmerken en historiek; 
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§ sluit daarop aan met de bouw en ontwikkeling van stad en gebied (Van de Ham & Van 

de Berg, 2018).  

• Voorzieningen in de stad. Meer mensen in de stad betekent een toenemende mate aan behoefte 

van voorzieningen: 

o zorgen voor meer scholen, ziekenhuizen, cultuur, hoogwaardige horeca, winkels, sport en 

historische binnenstad;  

o versterken en verbeteren van de cultuurvoorzieningen; 

o aanpassen op de vraag van toekomstige bewoner Zaanstad: vergrijzing voor specifieke 

vragen; 

o eerlijke verdeling van voorzieningen in Zaanstad - zie kansengelijkheid - (Van Dijken, 

2017). 

• Openbare ruimte. Er is meer drukte in openbare ruimten. Hoe richt je deze ruimten in en hoe 

hou je de kwaliteit hoog?  

o Onder deze ruimten verstaan we alle publieke ruimte (binnen en buiten), die onder druk 

komt te staan door de toenemende bouwmassa. 

o De kwaliteit van de openbare ruimte die er is, moet worden versterkt.  

o Om zo een veilige ruimte te creëren voor beweging en sociale ontmoeting (Peeters, 2018). 

o Stimuleren van medegebruik van en verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Als 

verlengstuk van de sociale functie die de openbare ruimte kent (Grotenberg, 2018). 

B) Ondergrondse schaarse ruimte: Daarnaast is ook creatie van meer ruimte nodig in de 

ondergrond. Er is ruimte nodig voor riool, water, funderingen, elektriciteit, et cetera. De ondergrond 

raakt vol en dat vraagt om afwegingen op het gebied van:  

• Rekening houden met bodemverontreiniging: zorgt voor minder ruimte in de ondergrond. 

o Bestaande druk in de ondergrond:  

§ toename van kabels en leidingen, die zorgen voor warmte en elektriciteit;  

§ de komst van woningen zorgt voor een uitbreiding van rioolstelsel en funderingen, en 

zorgt voor druk op de ondergrond (Hekkenberg, 2018); 

§ boomstroken die ruimte bieden voor wortels van bomen en struiken (Grotenberg, 

2018). 

• Nieuwe (mogelijke) druk in de ondergrond:  

o parkeerdruk zorgt voor de wens om parkeren ondergronds te voorzien. Gevolg is dat er nog 

meer druk op de ondergrond ontstaat (Hekkenberg, 2018); 

o de verkeersdrukte roept de vraag op om verkeer naar de ondergrond te verplaatsen. Zoals 

het maken van tunnels voor wegen en het realiseren van de metro (Hekkenberg, 2018); 

o warmtenet dat moet worden aangelegd in de toekomst (Grotenberg, 2018).  

A & B) Op de grens van de onder & bovengrond: groen & water in de stad.  Het is belangrijk het 

groen en water in de stad niet te vergeten. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving.  
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• Kwaliteitsgroen stimuleren: slimme oplossingen zoals het stimuleren van groene daken, gevels, 

parkeerplekken et cetera. Hierbij moet het groen dat we toevoegen in Zaanstad kwalitatief en 

waardevol zijn. Groen dat een functie uitdraagt en niet als opvulling (Garrels, 2018; Strategen et 

al., 2017a; Grotenberg, 2018).  

• Meer ruimte maken voor water, rioolcapaciteit vergroten, bufferzones creëren en de stad meer 

als een spons inrichten:  

o wateropvang in andere ruimte zoals een parkeergarage stimuleren; 

o af van volledige bestrating en meer vergroening (van Dijken, 2017; MAAK bijeenkomst 

Duurzaamheid).  

• Verder durven kijken en zoeken naar slimme (technologische) oplossingen om groen en water 

in de stad ruimte te geven (Grotenberg, 2018). 
 

2. Kansengelijkheid .  
De trend: Kansengelijkheid 

In de samenleving zijn er zorgen over groter wordende verschillen (tweedeling) tussen 

mensen. De zorg is dat die verschillen zo groot worden dat we elkaar niet meer begrijpen en niet meer 

voor elkaar willen opkomen. De vrees is dat de solidariteit, waar onze samenleving op gebouwd is, 

langzaam verdwijnt uit de samenleving, stad en wijk (Procesmanagers, n.d.; Strategen et al., 2017b).  

Deze tweedelingen, sociale scheidslijnen of ruimtelijke segregaties nemen toe, door verschillende 

factoren nu en in de toekomst. Gevolg hiervan is de toename van kansenongelijkheid. Dit staat voor 

het feit dat mensen door omstandigheden buiten hun invloedsfeer, geen gelijke kans op 

ontwikkelingsmogelijkheden hebben en zo niet naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving 

of in een achtergestelde positie terecht komen (Procesmanagers, N.d.). In het onderwijs worden deze 

ongelijke kansen sterk zichtbaar. Waar leerlingen van ouders met een lage opleiding, migratie-

achtergrond en/of uit een eenoudergezin komen, achtergestelde kansen hebben in het onderwijs, dat 

zo weer zijn effect heeft op de arbeidsmarkt (n.n.,2018). Ook in Zaanstad neemt de kans op 

tweedelingen steeds meer toe. Er is dan ook aandacht nodig voor het verkleinen van de 

kansenongelijkheid onder de Zaankanters. Wel is enige nuancering op zijn plaats. Zaanstad kent, ten 

opzichte van andere steden, een sterke menging en diversiteit in de wijken. Ondanks dit gegeven 

worden ook in Zaanstad de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden steeds duidelijker zichtbaar 

(Van Dijken, 2017). De verwachte groei en verdere verstedelijking kan zorgen voor grotere verschillen 

op zo wel samenleving(wijk) als persoonlijk niveau (en een daar bij passende opgave).  

a. Toenemende samenleving (wijk) verschillen, zijn onder andere te wijten aan de grote vraag naar 

betaalbare koop- of vrije sector huurwoningen, in de buurt bij de grote stad (Amsterdam). Dit zorgt 

ervoor dat er steeds meer hoge inkomensgezinnen naar Zaanstad trekken. Terwijl Zaanstad eerder 

een toevlucht bood voor lage inkomensgezinnen en sociale huurders. Dit proces (gentrificatie) zorgt 

voor wijkverschillen tussen verschillende sociaal economische klassen, waar de hoog sociaal 

economische klassen de lagere klassen verdrijven (Strategen et al., 2017b).  
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b. Toenemende individuele verschillen. De Zaanse bevolking verandert en groeit en zorgt voor 

zichtbare verschillen in onder andere inkomen, leeftijd, opleidingsniveau, etnische achtergrond, 

religieuze en politieke overtuiging en levenshouding. Deze verschillen zorgen voor verschillen tussen 

groepen en individuen (Centrum-Oost, 2018).  

De opgave: Kansengelijkheid 

Het is dus de opgave om een inclusieve stad te waarborgen. Dit is een stad waar iedereen mee kan 

doen naar vermogen en dus vrij is van ongelijke kansen (City deal Inclusieve stad, 2016). Het is de 

opgave de opstapeling van scheidslijnen, die zorgen voor een ongelijke achterstand, weg te nemen. 

Dit via zowel ruimtelijke als sociale maatregelen om zo gelijke kansen voor iedereen te creëren 

(Procesmanagers, n.d.; Huijs & Both, 2018).  

a. Verschillen op samenlevingsniveau. Verschillen tussen wijken, buurten, groepen en steden 

nemen steeds meer toe, ook in Zaanstad. Deze toenemende verschillen op samenlevingsniveau 

ontstaan onder andere door de gentrificatie in Zaanstad. Dit zorgt voor uitsortering waar belangrijke 

verschillen zichtbaar worden in de vraag naar sociale voorzieningen in de Zaanse wijken. De 

Zaankanters met een laag inkomen wonen ruimtelijke geconcentreerd in bepaalde wijken en het 

gebruik van sociale voorzieningen is hoog (van Dijken, 2017). Het wordt een steeds belangrijkere 

opgave om gelijkheid en diversiteit in de stad (wijken en buurten) te stimuleren en verschillen te 

verkleinen (Strategen et al., 2017b). Om zo te werken aan een aantrekkelijke woon-werkstad met een 

sterk sociaal weefsel waar alle Zaankanters en nieuwe inwoners zich thuis voelen en met plezier 

wonen, werken en samenleven. Waar geen grote verschillen ontstaan tussen stad, wijken en inwoners 

(Procesmanagers, n.d.). 

b. Verschillen op individueel niveau. De Zaanse bevolking verandert en groeit, net als de 

verschillen binnen de bevolking. Inkomen, leeftijd, opleidingsniveau, etnische achtergrond, religieuze 

en politieke overtuigingen en levenshouding zijn dimensies waar verschillen te vinden zijn tussen 

groepen en individuen (Procesmanagers, n.d.). Daarnaast is het een belangrijke opgave om 

verschillende op individueel niveau te verkleinen door individuele ontplooiingskansen te stimuleren 

waarbij we ernaar streven dat iedereen, naar zijn eigen vermogen, kan meedoen (Procesmanagers, 

n.d.). En door te proberen om individuele verschillen zoals opleidingsniveau, inkomen, flexibiliteit/ 

veranderbereidheid en etniciteit & religie zo min mogelijk invloed te laten hebben op ontwikkeling 

(Strategen et al., 2017b). 

Zaanse uitdaging Kansengelijkheid 

Vanuit deze twee niveaus is er gekeken hoe deze ongelijkheid aangepakt kan worden. Om zo in 

Zaanstad eerlijke kansen te bieden en dus de ontplooiingskansen voor inwoners, wijken en de stad te 

vergroten en kansenongelijkheid te verminderen (Strategen et al., 2017b). 

a. Oplossingen wijk en stad verschillen. De vraag is hier vooral: hoe benutten we de huidige 

ontwikkelingen ten gunste van alle bewoners (nu en in de toekomst) in de stad? (Procesmanagers, 

n.d.). 
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• Verschillen tussen wijken en buurten proberen kleiner te maken  

o wijksamenstellingen meer divers te maken en verschillende inkomensgroepen mixen 

(Strategen et al., 2017b; Procesmanagers, n.d.). 

§ zorgen voor verschillende huurniveaus. 

§ toepassen van woonlabelling & intakegesprekken.  

§ wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek hanteren (Van Dijken, 2017). 

o MAAK.Zaanstad inzetten voor de vraag hoe verstedelijking kan bijdragen om 

kansenongelijkheid te verminderen (Procesmanagers, n.d.).  

o meer diversiteit in het woonaanbod aanbieden, om zo kwalitatieve verandering van de stad 

positief te verhogen (Proces Mangers, n.d. p2).  

• Bevorderen van de duurzame kwaliteit en klimaat adaptief inrichten van sociale- en 

huurwoningen en zo een lagere energierekening garanderen (Strategen et al., 2017b). Om zo de 

kans te vergroten dat kwetsbare groepen mee kunnen (Procesmanagers, n.d.). 

• Een kwaliteitsimpuls te geven aan de openbare ruimte en de publieke voorzieningen. Denk aan 

locatie, bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren. Om zo te zorgen voor meer ontmoeting 

en gedeelde beleving in wijken waar de sociale cohesie onder druk staat, om zo elkaar te 

verstaan en te begrijpen (Strategen et al., 2017b; Procesmanagers, n.d.).   

B. Oplossingen individuele ontplooiingskansen. Omdat niet iedereen gelijke posities en 

omstandigheden heeft, zijn kansen ook niet voor iedereen gelijk. Gelijke kansen aanbieden betekent 

dus, dat maatwerk nodig is. Er moet actief worden ingezet op de zwakkeren in de samenleving. 

Kinderen en jongeren zijn hier een bijzonder kwetsbare groep. Bepaalde omstandigheden en  

persoonlijkheidskenmerken kunnen veel invloed uitoefenen op hun ontplooiingskansen. Het is daarom 

dat dit rapportagedeel voornamelijk focust op deze kwetsbare groep, specifiek gericht op onderwijs 

(Strategen et al., 2017b; procesmanagers, n.d.). Het onderwijs is de plek waar de sociaaleconomische 

startpositie grotendeels bepaald wordt (Procesmanagers, n.d.). 

• Onderwijs verbeteren voor wie het nodig heeft 

o focussen op het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan de laagste 

inkomensgroepen. 

o zorgen voor een betere verdeling van kwalitatief goede leerkrachten en extra begeleiding op 

basisscholen in de kwetsbare wijken van Zaandam Zuidoost: Kogerveld, Rosmolenwijk & 

Poelenburg (Procesmanagers, n.d.) 

o aanvullend onderwijs eerlijk verdelen, om zo iedere leerling eerlijke kansen te bieden. 

Bijscholing via ouders zorgt ervoor dat sommige leerlingen een voorsprong krijgen op 

anderen, zeker wanneer schoolkwaliteit onder druk staat. Door aanvullend onderwijs te 

bieden aan leerlingen die het nodig hebben, kan dit worden aangepakt (Strategen et al., 

2017b). 

o onderwijs en de Jeugdwet op elkaar laten aansluiten, om waar nodig passend onderwijs aan 

te bieden (Strategen et al., 2017b). 
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o aandacht voor kansen op werk en levenslang leren. Kansengelijkheid levensloopbestendig 

laten zijn: aansluiting op arbeidsmarkt (Procesmanagers, n.d.; Strategen et al., 2017b). 

• Vraag van onderwijshuisvestiging meer richten op kansenongelijkheid, dan op de vraag van 

levensduur (Procesmanagers, n.d.). 

• Meer inzetten op cultureel kapitaal door de financiële belemmering weg te nemen voor deelname 

van kinderen aan sport en cultuur (Strategen et al., 2017b).  

3. Economische ontwikkeling.  
De trend: economische ontwikkeling 

Verandering in de economie gaat steeds sneller en sneller, met het gevolg dat de 

economie steeds onvoorspelbaarder wordt. Ook Zaanstad moet een stevig adaptief vermogen 

ontwikkelen om hier mee om te gaan. Maar ook andere trends in de economie zijn voor Zaanstad 

belangrijk. Zo zien we dat grenzen steeds meer vervagen en economie niet meer lokaal gevoerd 

wordt maar meer regionaliseert. Daarnaast zorgt de vergrijzing en vereenzaming van onze 

samenleving dat we steeds meer verschuiven naar een zorg-economie (De Canne, 2018). Met gevolg 

dat de structuur van de economie verandert. Zo liggen de kansen voor economische groei 

voornamelijk op het terrein van persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg en sociaal 

ondernemerschap (Van Dijken et al., 2017). Daarnaast ontstaat er een “bezorg economie”, waar het 

winkelen van nu veel meer online gebeurt en vraagt om nieuwe logistieke systemen en verhoogde 

aandacht voor bereikbaarheid (De Canne, 2018).  

Niet alleen de structuur van de economie verandert, want economische verandering heeft ook 

logischerwijs zijn weerslag op de arbeidsmarkt, die zich moet aanpassen. Er wordt steeds meer 

gevraagd van flexibiliteit van de arbeid. We zien steeds meer zelfstandigen ontstaan en banen worden 

vervangen of aangepast door robotisering en automatisering (De Canne, 2018). Een gevolg van deze 

automatisering en robotisering wordt ook wel de zandlopereconomie genoemd, waar het 

middensegment banen en bedrijven verdwijnt en deze werknemers banen voor lager opgeleiden 

moeten zoeken. Dit zorgt er voor dat zij de lager opgeleiden van de arbeidsmarkt verdringingen (Van 

Dijken et al., 2017). Daarnaast is er een omslag naar een meer duurzame economie, waar nieuwe 

kansen zich voordoen (onder andere duurzame & circulaire economie). Zo kan repareren, nieuwe 

producten samenstellen uit oude onderdelen en het herwinnen van grondstoffen gaan zorgen voor 

bedrijvigheid en nieuwe banen (Van Dijken et al., 2017). Een nieuwe economische theorie die hieraan 

gekoppeld is, is de donuteconomie bedacht door Kate Raworth. In haar boek ‘Doughnut Economics’ is 

de economie niet meer als oppermachtig, maar heeft duurzaamheid voorrang. Een onderneming zou 

volgens Raworth meer moeten kijken naar het circulair handelen en denken, in plaats van alleen maar 

economische groei na te streven (Raworth, 2017). 

Dit alles uit zich in de ‘next economie’ die wordt gekenmerkt door nul co2 emissie, het combineren van 

functies, gezamenlijk gebruik van publieke ruimte en waar sociale innovaties boven technische 

innovaties gesteld worden (Van Dijken et al., 2017). En waar een deeleconomie, in de hoofdrol een 

Airbnb & Uber, een steeds grotere rol gaat spelen (De Canne, 2018).  
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De opgave: economische ontwikkeling 

Ook Zaanstad krijgt te maken met verandering in de economie. Dit zorgt voor een andere Zaanse 

opgave, namelijk om een gezonde economie te bereiken in Zaanstad waar genoeg werkgelegenheid 

is voor verschillende klassen in Zaanstad. 

a. Diverse economie. Een sub-opgave om een gezonde Zaanse economie te bereiken is 

ontwikkeling van diversiteit in de Zaanse economie.  

De bovengeschetste trends zorgen voor nieuwe bedreigingen maar ook voor kansen. Van Dijken 

(2017) ziet mogelijkheden in de persoonlijke dienstverlening, toerisme, horeca, cultuur, nieuwe 

vormen van zorg, de bouw, kleinschalige industrie, het ambacht, kennisintensieve diensten en sociaal 

ondernemerschap. De Zaanse economie is eenzijdig en leunt op de (voedsel) industrie (De Canne & 

Dulovic, 2018). Het is dan ook een grote opgave om de Zaanse economie meer divers te maken en 

nieuw leven in te blazen (van Dijken, 2017). 

b. Toerisme en economie. Een andere sub-opgave is versterking van de toeristische positie van 

Zaanstad. Om zo te zorgen voor meer werkgelegenheid, levendigheid en een boost voor de Zaanse 

economie  

c. Duurzame inzetbaarheid stimuleren. Tot slot is het nodig, voor een gezonde Zaanse economie, 

om de inzetbaarheid van Zaankanters te verhogen. Bij deze opgave gaat het om kwaliteit van arbeid 

in plaatst van kwantiteit, om zo arbeid een betere plek te geven op de arbeidsmarkt. Ook wel 

employability genoemd, waar de focus niet ligt op de baan, maar op duurzame inzetbaarheid van 

arbeid (Zaanstad, 2018d; Kleijn, 2018). Hier staat het samenspel centraal waar aan de ene kant de 

(toekomstige) werknemer klaargestoomd wordt voor de vraag van de arbeidsmarkt – maar aan de 

andere kant werkgevers helpen hun (toekomstige) werknemer arbeid te bieden (denk aan scholing, 

nieuwe banen, mobiliteit) (Kleijn, 2018). 

Zaanse uitdagingen economische ontwikkeling 

Voor de Zaanse economie betekent dit dat we op verschillende niveaus voor uitdagingen komen te 

staan. 

a. Diversiteit Zaanse economie: versnellen van de differentiatie. De bedrijfskolom langer maken, 

zodat meerdere sectoren zich kunnen vestigen in Zaanstad. Onderstaand een opsomming van 

belangrijke opgaven.  

• Versnellen van diversiteit (lokaal): 

o fysieke en technische (bestemmingsplan) ruimte voor bedrijven, in samenhang met 

woningbouw; 

o aanjagen van starters en innovatieve bedrijven;  

o ecosysteem creëren waar startups, Hbo’ers, Universiteiten naar Zaanstad komen;  

o inzet op datacentra en ICT (zoeken naar ruimte, stroom en afzet voor de warmte); 
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o jongeren stimuleren om opleiding te kiezen in kansrijke sectoren (De Canne & Dulovic, 

2018). 

• Internationale bedrijven naar Zaanstad lokken: via vestigingsvoorwaarde (lokaal) 

o aandacht voor bedrijven in een hogere milieucategorie die uit Amsterdam worden 

uitgedreven (Strategen et al., 2017c); 

o verdere optimalisatie dienstverlening aan ondernemers (+ ondernemersloket); 

o starters-begeleiding en startup Zaanstreek;  

o nieuwe food/maak – industrie (inzet op agrifood);  

o versterken van horeca en de bouwsector. 

• Versterken van het vestigingsklimaat in Zaanstad: we moeten als stad aantrekkelijk zijn voor 

bedrijven om zich in Zaanstad te vestigen 

o diversiteit van aantrekkelijke locaties aanbieden; 

o goede industrieterreinen, binnenstad aantrekkelijk houden: schoon en veilig en 

voldoende kantoorpanden (De Canne, 2018); 

o dienstverlening op orde hebben: zorgen dat het aanvragen van een vergunning soepel 

en duidelijk verloopt, weten waar je aan toe bent (De Canne, 2018);  

o bereikbaarheid vergroten/verbeteren, zodat leveringen/klanten/bedrijven/werknemers 

makkelijk naar Zaanstad kunnen komen (De Canne, 2018).  

b. De Zaanse, toeristische positie verbeteren  

• aanbod in toerisme versterken: musea, watertoerisme & evenementen, 

verblijfsaccommodaties & horeca, landschap als decor en specifieke uitwerking bieden per 

focusgebied (Gemeente Zaanstad, 2016);  

• attracties bereikbaar maken voor bezoekers per auto, trein, bus, fiets en/of over het water in 

verschillende focusgebieden; 

• inzet op verbindende routes en musea tussen en binnen Zaanstad; 

• zorgen voor goede bewegwijzering (Gemeente Zaanstad, 2016);  

• maak Zaanstad en haar attracties zichtbaar via het stimuleren van: digitale en fysieke info, 

VVV-agentschappen en promotie en marketing (Gemeente Zaanstad, 2016); 

• inzetten op een meerdaags verblijf van de Zaanse bezoeker: kwaliteit boven kwantiteit 

(Romeijnders, 2018); 

• Toerisme in de juiste banen leiden en sturing geven waar nodig: Zaanstad leefbaar houden 

(Gemeente Zaanstad, 2016; Romeijnders, 2018). 

c. Duurzame inzetbaarheid stimuleren door employability te stimuleren  

• personeelsvraag bedrijven leren kennen om zo aanbod van arbeid hier op te kunnen laten 

aansluiten (Kleijn, 2018). 

o onderwijs aansluiten op de personeelsvraag van het bedrijfsleven (De Canne, 2018);  

• levenslang leren stimuleren;  

• Aansluiting vraag – aanbod arbeidsmarkt zoeken (Kleijn, 2018).  
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4. Duurzaamheid 
De trend : Duurzaamheid 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. De ontwikkelingen op het 

gebied van duurzaamheid zijn dan ook algemeen bekend (opwarming aarde, opraken van fossiele 

brandstoffen et cetera). De energietransitie in Nederland moet de CO2-emissies tot bijna nul 

reduceren in 2050. Dit betekent dat de manier van wonen, werken, verplaatsen, recreëren, 

produceren en consumeren ingrijpend moet veranderen. Ook heeft deze ontwikkeling vergaande 

ruimtelijke consequenties. Zoals aardgasvrije weken, zonneweiden, windturbines, warmtenetten, 

geometrie en CO2-opslag. Daarnaast moet dit alles wel betaalbaar blijven (Van Dijken, 2017).  

De opgave: duurzaamheid 

Ook Zaanstad moet en wil hier zijn steentje in bijdragen. Zaanstad duurzaam ontwikkelen en laten 

blijven is dan ook een zeer belangrijke opgave voor nu en in de toekomst (Strategen et al., 2017d).  

Zaanstad moet duurzamer worden. Maar daarnaast verbindt duurzaamheid ook de andere opgaven. 

Want naast een duurzamere stad moet de stad ook meer leefbaar, economisch sterker en inclusief 

worden. Maatregelen zijn nodig om deze transitie te versnellen (Van Dijken, 2017). Deze duurzame 

opgaven bestaan uit verschillende lagen, met elk hun eigen opgave. 

a. Circulaire economie 

Circulaire economie staat voor een economisch systeem waar gestreefd wordt om de 

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te 

minimaliseren. Om zo de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van reststoffen te verminderen. Dit 

in tegensteling tot ons huidige lineaire systeem, waar grondstoffen omgezet worden in producten die 

aan het einde van hun levensduur worden vernietigd (Schuurman, 2016). Het is dan ook de opgave 

een circulaire economie te ontwikkelen en te stimuleren. Om zo Zaanstad en haar inwoners te laten 

profiteren van de kansen van deze grondstoffen en een duurzame economie te ontwikkelen 

(Strategen et al., 2017d).  

 

b. Energie transitie 

Ook onze energie moet duurzamer worden (energietransitie). Hoewel we al goed op weg zijn, is het 

de opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen tot bijna nul te reduceren, waar duurzame energie 

de standaard wordt en betaalbaar wordt. Belangrijk hier is het vergroten van het urgentiebesef bij 

zowel inwoners, bedrijven maar ook de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is het een belangrijke 

vraag hoe energievoorziening betaalbaar blijft in Zaanstad (Strategen et al., 2017d). Een mogelijk 

antwoord hierop is lokale en collectieve energievoorziening creëren (bijvoorbeeld Zaanse Groene), die 

door zijn lokale afname, zorgt voor een financieel voordeel (minder schakels, minder kosten) 

(Munnikendam, 2017). Daarnaast moet hier aandacht zijn voor trends rond deze energie (af van gas & 

duurzamere huizen) en klimaat veranderingen (extremere regenbuien en hittegolven) (Van Dijken et 

al., 2017). 

c. Klimaat adaptief leefklimaat   

Hoewel een gezond leefklimaat een grote voorwaarde is voor de opgave gezondheid, hangt deze ook 
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samen met de opgave duurzaamheid. Leefbaarheid en gezondheid (luchtkwaliteit) staat onder druk in 

Zaanstad en regio. Het is de opgave om de leefkwaliteit in Zaanstad te vergroten, door Zaanstad 

klimaat adaptief in te richten. Dit naast de uitdagingen die de verstedelijking voorlegt. (Strategen et al., 

2017d). 

Zaanse uitdagingen: duurzaamheid  

a. Circulaire economie stimuleren: circulair maken van de economie, voorrang geven aan 

initiatieven op het gebied van hergebruik en circulaire economie (Strategen et al., 2017c): 

• inzetten op communicatie en bewustwording zoals: icoonprojecten stimuleren, initiatieven 

faciliteren en stimuleren en stimuleren van kringloop; 

• voorrang geven aan duurzame bedrijven (lange levensloop) in plaats van hoeveelheid 

werkgelegenheid; 

• voorrang geven aan duurzame kringlopen; 

• circulair slopen en bouwen; 

• circulair inkopen;  

• Actief acquireren van bedrijven van circulaire ketens (Dulovic, 2018).  

b. Energietransitie in gang zetten  

• investeren in duurzame woningen, en bestaande woningen en gebouwen energiebesparend 

maken; 

• ondersteunen van een grootschalige energiebesparing bij de Zaanse industrie; 

• Realiseren van een regionaal warmtenet voor de duurzame warmte voor woningen en 

gebouwen; 

• bevorderen van het benutten van schone elektriciteit door onder andere collectieve 

inkoopacties van zonnepanelen;  

• ruimte bieden aan de ontwikkeling van windparken, zonneweiden en biomassacentrale;  

• nul-emissie voertuigen stimuleren (Van Dijken, 2017).  

c. Klimaat adaptief Zaanstad  

• voldoende kwaliteitsgroen creëren: groen met kwaliteit en doel (Garrels, 2018);   

• aandacht voor klimaatrisico’s: 

o aandacht voor hittestress: oplossingen zoeken voor de toenemende hittestress; 

Zaanstad moet hittebestendig bouwen en inrichten. En informeren over gedrag bij 

hittestress (Garrels, 2018); 

o aandacht voor toenemende droogte: hoewel droogte een meer regionale opgave is 

moeten we als Zaanstad voornamelijk oplossingen zoeken voor de toenemende 

droogte met betrekking tot bestaande bouw en de betreffende funderingen. Gezien 

droogte een versnellend effect heeft op de dalende bodem (Garrels, 2018);  
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o aandacht voor toenemende extreme neerslag: oplossingen zoeken voor de grote 

hoeveelheid water in de toekomst. Extreme neerslag zorgt voor schade aan huizen, 

economie van de landbouw, et cetera. We moeten de bouw en openbare ruimte 

inrichten naar dit gegeven: meer groen in stad en groene daken om zo de schade te 

beperken (Garrels, 2018). 

 

5. Veiligheid 
De trend: veiligheid 

‘Een veilige leefomgeving draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit, continuïteit van de 

samenleving en verbetert daarmee het vestigingsklimaat voor burgers, bedrijven en instellingen in een 

gebied’, (Omgevingswet artikel 3:5). Door grote veranderingen, waar eerder genoemde opgaven uit 

voortvloeien, krijgt veiligheid een andere dimensie dan vroeger. Trends en ontwikkelingen, herleid uit 

verschillende opgaven, kunnen zorgen voor een mogelijk (nieuwe) onveilige situatie. 

Zo zorgt de groei van de economie en het toenemende verkeer voor toename van gevaarlijke stoffen 

(Atlas, 2017a). Maar economische groei zorgt daarnaast ook voor andere soorten, (ongekende) 

mogelijk gevaarlijke stoffen. Dit zorgt voor een onzekere en dus voor onveilige situaties. Maar ook 

zorgt de verandering van het milieu voor meer regen en een stijgende zeespiegel, die de kans op 

waterlast laten toenemen (Atlas, 2017b). Een veiligheidsprobleem dat momenteel veel aandacht krijgt 

is radicalisering en polarisatie (Van Gaalen, 2017). Daarnaast zorgt verstedelijking ervoor dat steeds 

meer mensen dicht op elkaar leven en bewegen, met als gevolg dat brandgevaar steeds gevaarlijker 

vormen aanneemt (Van Galen et al., 2009). Dit gevaar wordt alleen maar versterkt door de 

maatschappelijke trend van vergrijzing en de toenemende vraag in relatie tot zelfredzaamheid 

(Meuleman, 2017). Zo blijkt uit onderzoek dat ouderen 2,7 keer zo vaak het slachtoffer zijn van een 

fatale woningbrand dan de gemiddelde inwoner van Nederland (Meuleman, 2017). De komst van de 

technologie zorgt, naast de niet dalende bekende criminaliteit, voor een nieuwe vorm van criminaliteit. 

Zoals fraude, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit, omkoping en corruptie (Van Dijken et al., 2017). 

Maar ook de bekende thema’s zoals overlast van alcohol en drugs, verwarde personen en jeugd en 

geweld, spelen nog steeds een belangrijke rol in relatie tot onze veiligheid. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat veiligheid een andere lading krijgt dan die we jaren geleden 

kenden. Veiligheidsproblemen en risico’s veranderen als gevolg van deze technische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Deze veranderingen in de samenleving vragen dan ook om een 

nieuw perspectief en nieuwe regie insteek voor de gemeente (Meuleman, 2017).  

De opgave: veiligheid  

Door de veranderende dynamiek in onze omgeving komen we voor verschillende risico’s te staan die 

gehandhaafd moeten worden. Het is dan ook de opgave voor Zaanstad om een veilige stad te worden 

en te blijven. Veiligheid is dus een breed thema met veel verschillende raakvlakken. Daarom kan de 

opgave veiligheid opgesplitst worden in verschillende sub-opgaven.  
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a. Milieuveiligheid (gevaarlijke stoffen) 

Menselijke activiteit zorgt voor steeds meer verkeer, nieuwe enorme constructies en bedrijven blijven 

steeds meer produceren. Het gevolg is dat er steeds meer en nieuwe (ongekende) gevaren ontstaan 

door gevaarlijke stoffen (Atlas, 2017a). Risico’s van gevaarlijke stoffen doen zich voor bij ongelukken 

bij een bedrijf of via transport (via weg, spoor, buizen of water) van gevaarlijke stoffen. Het kan een 

risico vormen voor zowel een klein als groot gebied in de omgeving. Gevaarlijke stoffen kunnen 

verschillende soorten risico’s vormen: zoals een grote brand door een brandbare vloeistof zoals 

benzine of het creëren van een giftige gaswolk. Een belangrijke opgave is om de omgevingsveiligheid 

(ofwel externe veiligheid) te stimuleren. Het gaat hier over de vraag hoe we de beperkte ruimte in 

Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en 

vervoer van (nieuwe) gevaarlijke stoffen in hun omgeving zo veel mogelijk kunnen beperken (Atlas, 

2017a).   

b. Waterveiligheid 
Overstroming is voor Nederland een reëel gevaar. Dit komt onder andere doordat grote delen van ons 

land onder de zeespiegel liggen en door Nederland een aantal grote rivieren stromen. Daar bovenop 

zorgt de klimaatverandering ervoor dat de zeespiegel stijgt en steeds vaker wateroverlast ontstaat 

door extreme neerslag. Wateroverlast kan komen uit de zee of grote rivieren en uit binnenwateren 

zoals vaarten en plassen. Denk aan het verzakken van een dijk, een duin dat wegslaat of water dat 

over de dijken komt. Een risico dat ook belangrijk is voor Zaanstad, gezien de ligging nabij zee en 

kanalen. Een bijkomend gevaar is de kans op stroomuitval en zo dus niet meer kunnen bellen in 

noodsituaties, onderkoeling door geen verwarming, bederven van eten en drinken en onveilige 

situaties op straat. De volksgezondheid kan zo in gevaar komen en voor een levensbedreigende, 

gevaarlijke, situatie zorgen (Atlas, 2017b). Het is dan een belangrijke opgaven om 

overstromingsgevaar te verkleinen en risico’s hiervan in te perken  

c. Brandveiligheid: branden in kwetsbare objecten 
We wonen steeds dichter bij elkaar en de stad raak steeds voller (verstedelijking). Een brand in een 

kwetsbaar gebouw kan, meer dan vroeger, de veiligheid sterk bedreigen. Het gaat hier om het risico 

van branden in gebouwen waar veel mensen zich kunnen bevinden en door de rookontwikkeling of 

giftige dampen van een brand, gevaar lopen. Een situatie is risicovol (kwetsbaar) als het gaat om 

gebouwen met niet of verminderd, zelfredzame personen, gebouwen met een grootschalige 

publieksfunctie, hoge of ondergrondse bewoning en/of branden in dichte binnensteden (Van Gaalen et 

al., 2009). Het is dan ook van belang en een opgave om de brandveiligheid, in kwetsbare situaties en 

gebouwen, te garanderen en te stimuleren. 

d. Sociale veiligheid 

De sociale kwaliteit, die zorgt voor sociale veiligheid, komt onder druk te staan door verschijnselen 

zoals woonoverlast, burengerucht, overlast van verwarde personen, illegale bewoning, intimiderende 

buurtbewoners, drank en drugs, probleemgezinnen en prostitutie (Van Gaalen, 2017). Zo is er een 

toename van verwarde personen, woonoverlast, burenruzies en geluidsoverlast in Zaanstad (Van 

Dijken, 2017). Daarnaast heeft criminaliteit, zoals vernieling, woninginbraak, geweld en straatroof, ook 
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een invloed op deze sociale veiligheid (Van Gaalen, 2017). Onderzoek laat, mogelijk onterecht, zien 

dat deze gekende criminaliteit afneemt maar er ook nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. Denk 

aan fraude, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit, omkoping en corruptie (Van Dijken et al., 2017). Ook 

is er een onderschatte ontwikkeling op het gebied van veiligheid, namelijk ondermijning van sociale 

zekerheid (Van Dijken et al., 2017).   

De combinatie van de afname van sociale kwaliteit en toename van ongekende criminaliteit uit zich in 

de gevoelsveiligheid. Deze gevoelsveiligheid in Zaanstad neemt, in tegenstelling van de rest van 

Nederland, niet sterk af en Zaankanters ervaren een verhoging van overlast en onveiligheid (van 

Dijken, 2017). Het is dan ook de opgave om sociale risico’s van veiligheid te verminderen en de 

gevoelsveiligheid te bevorderen. 

De Zaanse uitdagingen: veiligheid  

a. Omgevingsveiligheid handhaven en controleren 

Er bestaat wetgeving die de omgevingsveiligheid wil stimuleren. Zo worden specifieke risico’s in de 

provinciale risicokaart beschreven. Daarnaast zorgt het registratiebesluit externe veiligheid om 

risicosituaties rond gevaarlijke stoffen te registeren. Bedrijven die gevaarlijke stoffen willen gebruiken 

of opslaan hebben een milieuvergunning nodig. De Omgevingswet zal de voorwaarde van een bedrijf 

om zo’n vergunning te krijgen op zich nemen (nu nog Wet milieubeheer). Tot slot verplicht het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen gemeente en provincies om bij het verlenen van milieuvergunningen 

met omgevingsveiligheid rekening te houden (2017a). Extra uitdagingen voor Zaanstad op dit gebied 

zijn:  

• opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen handhaven en controleren op de hoge eisen. Zoals 

speciale containers gebruiken (Atlas, 2017a; Duijn, 2018);  

o afstand tussen opslag gevaarlijke stof en kwetsbare functies en mensen vergroten (Van 

de Meere, 2018); 

• adequate veiligheidsmaatregelen verplichten om een ongeval te voorkomen of de effecten 

van een ongeval te beperken (Atlas, 2017a; Duijn, 2018); 

o verminderen van de opslag van gevaarlijke stoffen : aanmoedigen van gebruik van 

gevaarlijke stof in plaats van opslaan gevaarlijke stof;  

• branche (industrie) zelfbewust maken van risico’s gevaarlijke stoffen: aanzetten tot andere 

werkwijze en gebruik gevaarlijke stoffen (Van de Meere, 2018).  

o alternatieven voor gevaarlijke stoffen vinden door nieuwe beschikbare technieken (Van 

de Meere, 2018); 

• inzicht houden/creëren in spelers van gevaarlijke stoffen in Zaanstad;  

• vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, leidingen en spoor handhaven en controleren; 

• afvoer monitoren van gevaarlijke stoffen: gespecialiseerde bedrijven, zorgen voor voldoende 

afstand tussen risicobron (bedrijf of route) en risico-ontvanger (een woning) = opstellen van 

risicocontouren; 
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• calamiteitenplan en een rampenbestrijdingsplan ontwikkelen en communiceren (Atlas, 2017a; 

Duijn, 2018). Zorgen voor dat bij incidenten de ontruiming snel en veilig kan verlopen 

(Kernwaarde veiligheidsregio, n.d.).  

b. Water risico’s verminderen  

• het is belangrijk de bevolking te informeren en te waarschuwen over mogelijke overstromingen 

zodat inwoners van Zaanstad weten wat ze moeten doen bij een (dreigende) overstroming; 

• land zo inrichten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt: Deltaprogramma via het 

Meerlaagsveiligheidsprincipe: 

o 1e laag: kans verkleinen op een overstroming. Verhogen en versterken van dijken en andere 

waterkeringen; 

o 2e laag: verkleinen van de gevolgen van een overstroming: 

§ stroomgenerator bouwen op het dak of een andere droge plek; 

§ drijvende woningen stimuleren; 
§ wateropslag stimuleren: op het dak, grote goten, groen als een spons;  

o 3e laag: verbeteren van rampenbeheersing in het geval van een overstroming: 

§ rampplannen, crisismanagement en evacuatiemogelijkheden en de bijbehorende 

communicatiestrategen verbeteren; 

§ vluchtroutes bedenken – integreren in bouw (Atlas, 2017b); 

• Inzicht creëren in cruciale infrastructuur (onder andere ziekenhuis) en hier in afstemming zoeken 

met externe partners (onder andere veiligheidsregio) (Garrels, 2018).  

c. Brandveiligheid in kwetsbare situaties handhaven en controleren  

• brandveilig leven stimuleren:  

o Zaankanters en omgeving bewust maken van brandgevaar en de mogelijke gevolgen voor 

inwoners, ondernemers en anderen (Meuleman, 2017); 

§ wijk- en buurtinfrastructuur voor voorlichting benutten (Van Gaalen, 2017);  

o verstrekken van informatie over brandgevaar en mogelijke gevolgen van brand aan inwoners, 

ondernemers en anderen (Meuleman, 2017);  

§ digitalisering van gebouwdossiers, aanrijroutes et cetera (Van Gaalen, 2017);  

• vluchtwegen verbeteren en optimaliseren zodat brand snel gesignaleerd wordt en evacuatie snel 

ingezet kan worden;  

o evacuatieplannen voor woonwijken en grote gebouwen maken;  

o brandveilige gebouwen met onder andere rookmelders;  

o duidelijke communicatie en voorlichting inwoners Zaanstad wat ze zouden moeten doen in een 

geval van brandgevaar (Van de Meere, 2018). 

d. Sociale risico’s verminderen  

• gebieds- en informatiegericht te werk gaan: per gebied moet worden gekeken welke elementen in 

de sociale veiligheid moeten worden aangescherpt en waarbij moet worden ingegrepen. Dit door 
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onder andere te zorgen dat de informatie over sociale veiligheid continu actueel is en op basis van 

deze informatie gehandeld wordt (Van de Woude, 2018);  

• specifiek meer aandacht voor de handhaving van drugsteelt en –handel  en ondermijning (Van de 

Woude, 2019);  

• sociale kwaliteit in wijken stimuleren: herkenbaarheid organiseren in wijken en op plaatsen met 

hoge criminaliteit (RMO, 2004), door: 

o sociale cohesie/solidariteit proberen te versterken, vooral in wijken waar een hoge 

criminaliteit heerst. Om zo het sociale vertrouwen en de sociale samenhang te vergroten. 

Door contact en ontmoeting bevorderen via onder andere:  

§ ontmoetingsplaatsen creëren; 

§ initiatieven opzetten om sociaal contact te bevorderen;  

o steun en toezicht van politie, justitie en aanspreekbare functionalisten die instaan voor een 

schone en veilige wijk. Bewoners spelen een belangrijke rol in dit toezicht (RMO, 2004); 

• gevoelsveiligheid stimuleren en bevorderen van Zaankanters (Van den Berg, 2018):  

o politiekeurmerk veilig wonen zichtbaar maken (Van de Meere, 2018);  

o sociale wijkteams stimuleren, vormgeven en monitoren (Van de Meere, 2018);  

o zorgen voor minder anonimiteit en verlatenheid en meer kwaliteit van openbare ruimte (RMO, 

2004): 

§ overzichtelijk houden van plekken;  

§ fysieke kwaliteit van de openbare ruimte: schoon, heel en veilig, geen afval, graffiti en 

vernielingen; 

§ aanspreekpersonen op publieke plaatsen organiseren, waar men terecht kan in geval 

van nood. Bijvoorbeeld een loket bij de trein in plaats van alleen een automaat (Van 

Gaalen, 2017);  

o straattoezicht verhogen door gebieds-en informatiegericht te werken: 

§ aanvullend toezicht in de openbare ruimte door onder andere politie en sociaal toezicht 

stimuleren (Van Gaalen, 2017); 

§ slimme technieken inzetten, onder andere cameratoezicht (Van Gaalen, 2017); 

§ zichtbaar meldpunt maken voor veiligheid en leefbaarheid, waar bewoners terecht 

kunnen met problemen, meldingen onveiligheid of vragen (Van Gaalen, 2017).  

6. Gezondheid 
De trend: gezondheid 

Een positieve gezondheid, waar we naar streven, is het vermogen om je te kunnen 

aanpassen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van 

het leven (Kilic & Moons, 2016). Door ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving verandert 

ook onze gezondheid. Zo worden we alsmaar ouder en wonen ouderen en mensen met een 

psychische, verstandelijke of mobiliteitsbeperking langer thuis. Er wordt dan ook een groot beroep op 

onze zelfredzaamheid gedaan (Van Dijken et al., 2017). Maar ook de omgeving die invloed heeft op 
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onze gezondheid verandert en zorgt ervoor dat positieve gezondheid niet altijd meer zo van 

zelfsprekend is. 

De opgave: gezondheid 

In het kader van de Omgevingswet focussen we hier niet op gezondheid zelf, maar op de opgave van 

het beschermen en bevorderen van een gezonde stad. Met als doel dat inwoners van Zaanstad 

gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Deze opgave is op te delen in drie niveaus en sub-

opgaven. 

a. Gezonde leefomgeving 

De gezonde leefomgeving is cruciaal wanneer we praten over een gezonde stad.  Dit omdat een 

gezonde fysieke leefomgeving direct en / of indirect een grote bijdrage levert aan bescherming en 

bevordering van de publieke gezondheid (Kilic, 2018). Een gezonde fysieke leefomgeving wordt als 

volgt gedefinieerd: ‘Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die 

uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is’ (Kilic & Moons, 

2016). Een belangrijke sub-opgave van de gezonde stad, is een gezonde fysieke leefomgeving 

stimuleren en in stand houden. Zo kan er worden ingezet op een goede milieukwaliteit, die schoon en 

veilig is, waar plek is voor ontmoeting en groen, natuur & water. Met aantrekkelijke openbare ruimte 

en gezonde duurzame woningen (Kilic, 2018). 

a. Gezond gedrag 

Naast een gezonde leefomgeving, kent de gezonde stad nog een vereiste namelijk dat bewoners 

gestimuleerd worden tot gezond gedrag. Dit element staat in verbinding met de gezonde 

leefomgeving. Een gezonde leefomgeving, bevordert gezond gedrag en leefstijl van bewoners. De 

meest ongezonde gedragingen in Nederland blijken roken, zitten, autorijden en overgewicht te zijn. 

Ook voor Zaanstad blijken dit grote uitdagingen. Als gemeente kunnen we dit ongezonde gedrag 

binnen beleid ontmoedigen en gezonde gedragingen stimuleren (Kilic, 2018). Een andere belangrijke 

sub-opgave van een gezonde stad, is dus gezond gedrag stimuleren en behouden. Dit kan onder 

andere worden gestimuleerd door een gezonde leefomgeving. Maar ook andere factoren hebben hier 

invloed op (Kilic, 2018).  

c. Gezonde sociale omgeving: welbevinden 

Tot slot speelt een gezonde sociale leefomgeving ook een rol bij het bereiken van een gezonde stad. 

Wanneer een buurt prettig aanvoelt en de betrokkenheid groot is, voelen inwoners zich veilig en 

prettig. Dit draagt bij aan de gezondheid. Sociale steun kan namelijk eenzaamheid, depressies en 

huiselijk geweld voorkomen. Verschillende factoren hebben invloed op een gezonde, sociale 

leefomgeving zoals: opleiding, arbeidssituatie en inkomen van bewoners (Loket gezond leven, 2017). 

Maar ook kan de gemeente een gezonde sociale stad bevorderen door bijvoorbeeld ondersteuning te 

bieden bij zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast kan een aantrekkelijke en veilige fysieke ruimte 

het sociaal contact stimuleren (Nationaal Kompas volksgezondheid, n.d.). Een andere belangrijke sub- 

opgave van een gezonde stad is tot slot stimulering en behoud van een gezonde sociale omgeving.    



   34 
 

Zaanse uitdagingen: gezondheid 

a. Gezonde fysieke leefomgeving bereiken en bevorderen, door te streven naar: 

• creatie van voldoende kwaliteitsgroen, natuur en water: groen met kwaliteit en doel;   

• het verbeteren van lucht-, bodem-, water-, land- en natuurkwaliteit;  

• gebruik van openbaar vervoer stimuleren, autogebruik ontmoedigen en strategische locatie voor 

snelweg(en) ontwikkelen, om zo de uitstoot te verminderen; 

• verminderen van geur- en geluidshinder;  

• stad schoon en veilig houden (Kilic, 2018) (zie veiligheid).  

b. Gezond gedrag stimuleren en ongezond gedrag ontmoedigen. Door te streven naar: 

• uitnodigen tot bewegen, spelen en sporten door aantrekkelijke openbare ruimte creëre en 

sportmogelijkheid aanbieden;  

• bereikbaarheid en gebruik van fiets- en voetpaden en OV stimuleren en autogebruik 

ontmoedigen; 

• zorgen voor rookvrije generaties; 

• gezond eten en drinken stimuleren, door onder andere voorlichting;  

• in dit alles rekening houden met de zwakkere groepen voor wie dit minder vanzelfsprekend is 

(zie onderwijs) (Kilic, 2018). 

c. Gezonde sociale leefomgeving bereiken en bevorderen. Door te streven naar:   

• creatie van aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte:  

o ontmoetingsruimten organiseren en openstellen (voorkomen eenzaamheid);  

o toegankelijke buitenomgeving met bankjes, speeltuinen et cetera (Nationaal Kompas 

volksgezondheid, n.d.; Kilic, 2018); 

o ontwerp groengebieden en veilige ruimtes (Movares, 2016);  

• stimuleren van burgerinitiatieven en participatie (Nationaal Kompas); 

• waarborg een gevarieerd aanbod aan voorzieningen in alle wijken: woningen, scholen, winkels, 

cultuur, sport, openbaar vervoer (Nationaal Kompas Volksgezondheid, n.d.; Kilic, 2018).  

Conclusie Zaanse opgaven 

De Zaanse omgevingsvisie bekijkt welke gemeente we in 2040 willen en kunnen zijn. Deze vraag 

kunnen we onszelf alleen maar stellen als we rekening houden met de constant veranderende stad en 

omgeving. De Zes Zaanse opgaven, verstedelijking, economie, duurzaamheid, kansengelijkheid, 

gezondheid & veiligheid, bieden handvatten. Zij geven inzicht in de ontwikkelingen en trends in onze 

samenleving en hoe die hun weerslag hebben op Zaanstad (als opgaven en als uitdaging). De Zaanse 

Omgevingsvisie kan dus niet zonder deze opgaven. Echter is 2040 nog ver weg, en zullen deze 

ontwikkelingen niet stil staan. Het is dan ook van belang constant te blijven kijken naar ontwikkelingen 

en veranderingen in onze samenleving en een vertaalslag te maken naar de centrale vraag: waar 

kunnen en willen we als gemeente in 2040 zijn?  
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2.5. Conclusie literatuurhoofdstuk  
Participatie krijgt een steeds belangrijkere rol in onze beleidsvoering. In deze toenemende mate van 

invloed krijgen participanten ook een steeds meerzeggende rol. Ook bij de Omgevingsvisie is de stem 

van de Zaankanters van groot belang en streven we naar een Zaanse Omgevingsvisie die ook van de 

inwoners van Zaanstad is. Hierbij is de methode en vorm van participatie van belang om alle 

Zaankanters aan het woord te laten. Het doel van deze analyse is dus de stem van Zaankanters te 

laten horen in de Zaanse Omgevingsvisie. Waar ruimte is voor hun beelden en ideeën. Noord-Holland 

heeft voor de provinciale visie een zelfde doel en heeft een verkennend onderzoek gedaan naar 

waardering van de Noord-Hollander. Dit heeft een eerste beeld geschetst van waarderingen en 

uitdagingen die de Noord-Hollander, waaronder de Zaankanter, voor de fysieke leefomgeving ziet. Om 

deze analyse aan te laten sluiten bij de Zaanse Omgevingsvisie, is het belangrijk de verschillende 

Zaanse strategische opgaven mee te nemen in de analyse. Dit wordt de brug van de Omgevingsvisie, 

volgens Zaankanters en de daadwerkelijke Zaanse Omgevingsvisie. Om deze aansluiting goed te 

laten verlopen is verdieping en kennis nodig van deze opgaven, zoals hierboven is geschetst.  

Al deze voorkennis die geschetst is in het eerste deel van deze analyse (Inleiding & 

literatuuronderzoek), gaat helpen bij het vervolg van deze analyse. Door deze kennis kan de analyse 

dieper en scherper worden uitgezet. Waar de analyse van het proces (deel 2) voornamelijk baat heeft 

bij het literatuurhoofdstuk over participatie, profiteert de analyse rondom de inhoud (deel 3) vooral van 

de kennis over de Zaanse opgaven en van eerder onderzoek uitgevoerd door Noord-Holland. Dit alles 

vormt een stevige basis voor de eerste fundamenten van de Zaanse Omgevingsvisie, namelijk de 

Omgevingsvisie volgens Zaankanters. 
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Deel 2. 

Analyse op proces  
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3. Analyse: het proces  
Het eerste gedeelte van de analyse focust zich op de participatietrajecten binnen Zaanstad, 

uitgevoerd tussen 2007 en 2018, die relevant zijn voor deze opdracht en hun bijbehorende proces. 

Deze trajecten worden apart van elkaar beoordeeld op relevante thema’s die voortkomen uit het 

literatuurhoofdstuk. Zo wordt per participatietraject gekeken naar het doel en het niveau van de 

participatie op de participatieladder. Ook wordt het afwegingskader (fase, rol, deelnemers & 

instrumenten) van elk traject onder de loep genomen. Tot slot wordt gekeken naar de deelnemers en 

leefstijl van ieder traject. Om zo in de conclusie antwoord te kunnen geven op de eerste twee 

deelvragen van deze analyse namelijk:  

• 1.1. Welke participatietrajecten, uitgevoerd door Zaanstad, zijn relevant door deze opdracht?  

• 2.1. Welke processen kennen deze participatietrajecten? 

• 2.2. Wat zijn elementen waar procesmatig nog meer op ingezet kan worden in een mogelijk vervolgtraject? 

 

Tijdens deze analyse is gefocust op de inbreng en het proces van Zaankanters. Andere adviserende 

partijen, zoals ondernemers en overheden, zijn hier niet in meegenomen. Deze analyse heeft als doel 

inzicht te verkrijgen op welke groepen de burgerparticipatie zich momenteel focust, om zo de 

bereikbaarheid van verschillende, nog minder bereikbare groepen, mogelijk te verhogen.  
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3.1. Participatietrajecten & hun proces 
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MAAK.Zaanstad is een van de grootste en meest vooruitlopende participatietrajecten binnen de 

gemeente Zaanstad. In MAAK.Zaanstad wordt het accent gelegd op ruimtelijke en economische 

ontwikkeling van de stad. Die wordt vormgegeven door met de stad in gesprek te gaan. Een gesprek 

over wat Zaankanters - bewoners, organisaties, eigenaren, bezoekers en bedrijven - willen dat er 

gebeurt. Er wordt in MAAK.Zaanstad gekeken wat Zaanstad tussen nu en 2025 wil, kan en moet doen 

om de stap te kunnen zetten waar Zaanstad in 2040 wil, kan en moet zijn. 

MAAK.Zaanstad, doorloopt hierin drie 

verschillende fasen, de analysefase, de 

perspectieffase en de strategiefase. Het 

afgelopen jaar (2017) heeft MAAK.Zaanstad 

zich in Midden, Centrum en Zuid gericht op de 

analyse, die hieronder verder wordt toegelicht. 

Het is deze fase die meegenomen wordt in het 

onderzoek. Bevindingen hebben dan ook 

voornamelijk betrekking op deze fase 

(MAAK.Zaanstad, 2016).  

De vraag waar Zaanstad tussen nu en 2040 

wil zijn, wordt uitgezet in vier gebieden. 

Namelijk: MAAK.Centrum - Oost, 

MAAK.Midden (Kogerveldwijk), MAAK.Zuid 

(Poelenburg) en MAAK.Zuid 

(Achtersluispolder). Elk gebied bestaat uit 

verschillende trajecten, met elk hun eigen 

aanpak (MAAK.Zaanstad, 2016). 

MAAK.Zaanstad wordt in deze analyse, ook in 

die vier gebieden bekeken. Ondanks dat deze 

trajecten van elkaar (kunnen) verschillen 

hebben zij bepaalde eigenschappen in het 

traject die overeenkomen. Om het overzicht te 

bevorderen, worden eerst de overeenkomstige 

eigenschappen gezamenlijk besproken. 

Vervolgens worden de vier MAAK.gebieden 

apart bekeken op de eigenschappen waar ze 

in verschillen.  

 

A. Doel van de participatie 

De basis van de strategie van MAAK.Zaanstad is het gesprek in en met de stad. In dit gesprek wordt 

gefocust op initiatieven van bewoners, organisaties en bedrijven met de hoofdvraag: “doen we de 

goede dingen goed?”. Met deze participatie wil MAAK.Zaanstad verschillende doelstellingen bereiken. 

Ten eerste levert deze inbreng kennis op (wisdom of the crowd), om zo de kwaliteit van de woon- en 

werkomgeving te verhogen. Dit sluit aan bij het doel om inzicht te verwerven in de voorkeur van de 

bewoners (Bos, 2014). Ten tweede draagt de participatie bij aan het creëren van wederzijds begrip 

van verschillende standpunten, ofwel het creëren van draagvlak en rechtvaardigheid (Inners & 

Booher, 2004). Tot slot moet de inbreng er voor zorgen dat de partijen meer betrokken raken en zo 

een gevoel van (mede-) eigenaarschap ervaren (van der Heijde, 2017).  

B. Plek participatieladder 

MAAK.Zaanstad richt de mate van participatie voornamelijk op het raadplegen en laten adviseren van 

inwoners. Zaanstad noemt deze mate van participatie ook wel ‘Denk mee!’. Hier heeft de overheid de 

rol van “ik luister goed naar wat mensen vinden en adviseren”, en de inwoner die participeert heeft 

hier het idee van ‘ik heb gezegd wat ik ervan vind’. Dit zijn de tweede en derde treden (raadplegen & 

adviseren) van de participatieladder, die geschetst is in het literatuurhoofdstuk (Edelenbos & 

Monnikhof, 2001).  
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C. Afwegingskader 

Welke vorm passend is en wordt gebruikt voor de participatie, hangt deels af met de plek en het doel 

van participatie, maar ook met een aantal vragen die beantwoord worden in het afwegingskader 

(ProDemos, 2016). In Zaanstad wordt gebruik gemaakt van het Zaanse afwegingskader, ofwel de 

beslisboom, om de juiste keuzes te maken (Gemeente Zaanstad, 2012). Verschillende elementen van 

dit kader worden hieronder besproken. De volgende elementen van het afwegingskader zijn 

toepasbaar op alle MAAK.Gebieden. 

C1. Fases 

Zoals eerder aangegeven doorloopt MAAK.Zaanstad drie verschillende fases. Momenteel heeft 

MAAK.Zaanstad zich gericht op de analysefase. Deze analyse richt zich op wat er speelt in de 

gebieden op zowel maatschappelijk als fysiek vlak. Bij de analyse van het gebied ligt de nadruk op het 

verkennen van het gebied en de belangen daar. MAAK.Zaanstad zit momenteel in drie gebieden in de 

overgang van analyse naar perspectief. De uitgevoerde participatietrajecten die van MAAK.Zaanstad 

mee worden genomen in deze analyse, hebben dan ook betrekking op de analyse fase 

(MAAK.Zaanstad, 2017b).  

C2. Participant 
Welke participant betrokken dient te worden is ook voor heel MAAK.Zaanstad gelijk. Het streven is 

een zo hoog mogelijke representativiteit van de inwoners van Zaanstad. Per gebied ligt er natuurlijk 

een andere focus, op wie die inwoner van Zaanstad is. Zo focust MAAK.Centrum-Oost op de 

bewoners van Zaanstad, in het gebied Centrum-Oost, enzovoorts. In deze analyse ligt dus de focus 

op bewoners, hoewel in MAAK.Zaanstad ook eigenaren, ondernemers, bezoekers en ketenpartners 

gebiedsgericht betrekt.  

C3. Rol & verantwoording 

De rol en verantwoordelijkheden die de deelnemers krijgen vallen samen met de trap op de 

participatieladder, die al eerder geschetst is. De rol van de deelnemers (bewoners van Zaanstad) is 

dus het raadplegen en adviseren van de overheid.  

D. Deelnemers 

Hoewel de participant gelijk is in MAAK.Zaanstad, is de doelgroep die bereikt wordt wel per gebied 

verschillend. Dit wordt hieronder per gebied behandelt. 

E. Leefstijlen algemeen 

Zoals uit het literatuurhoofdstuk blijkt, spreekt de vorm van participatie vaak een bepaald type leefstijl 

aan en de andere juist minder (Santing & van Kessel, 2013). De volgende bevindingen zijn voor heel 

MAAK.Zaanstad van toepassing. Daarnaast wordt per MAAK.Gebied gekeken welke type leefstijl 

voornamelijk aangesproken wordt. Dit volgt later. De bevindingen voor de leefstijlen zijn niet 

wetenschappelijk gegrond, maar gebaseerd op een schatting en zullen in de werkelijkheid wellicht 

minder zwart-wit zijn dan ze hier geschetst worden. 
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E1. Motivatie 

MAAK.Zaanstad legt het accent op ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad 

(MAAK.Zaanstad, 2016). De vraag “doen we de goede dingen goed?” staat hierbij centraal (van der 

Heijde, 2017). Deze vraag is breed en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het is 

daarom dat deze boodschap, verschillende mogelijke leefstijlen motiveert om te participeren. Wel 

spreken bepaalde elementen van deze brede boodschap, bepaalde type leefstijlen aan. Namelijk het 

idee dat het participeren bij zal dragen aan:  

• De gele focus: “wij en de wijk worden er beter van” & “verhoogt de wijkgezelligheid en sociale 

cohesie”; 

• De groene focus: “draagt bij aan de openbare orde en veiligheid”; 

• De blauwe focus: “wij kunnen bijdragen om zo de kwaliteit van de omgeving te verhogen” & 

“controle houden op verantwoorde keuzes”; 

• De rode focus: “er is een kans om hier zelf te creëren” & “er kan worden bijgedragen aan 

duurzaamheid en investering in langer termijn” (Santing & van Kessel, 2013). 

 

E2. Aantrekkelijkheid: mate & fase 

De mate van de participatie van MAAK.Zaanstad wordt ook wel ‘Denk mee!’ genoemd. Dit 

meedenken, waar de participanten vooral om hun raadpleging en advies wordt gevraagd, blijkt 

voornamelijk gewaardeerd te worden door de gele groep inwoners van Zaanstad. Wanneer meer zou 

worden ingezet op het gevoel van meebeslissen en gevoel van meewerken, worden de rode en 

blauwe groep bewoners meer aangesproken. Terwijl groen het liefst ‘Mee weet’, en graag vooral 

informatie tot zich neemt (Santing & van Kessel, 2013). 

MAAK.Zaanstad, de gebieden: participatie op maat  

Naast deze algemene eigenschappen zijn er ook elementen die per gebied verschillen. Zo verschillen 

de gebruikte instrumenten, de bereikte doelgroep en de bereikte leefstijl per gebied.  
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In het gebied van Centrum-Oost is de balans tussen een sterk stadscentrum en leefbare stedelijke 

woonbuurt belangrijk. MAAK.Centrum-Oost heeft meer dan 200 bewoners en ondernemers gesproken 

en samengewerkt aan de analyse van hun buurt (MAAK.Zaanstad Centrum-Oost, 2017). Er zijn 

verschillende focuspunten binnen MAAK.Centrum-Oost. Namelijk de Peperstraat en omgeving, 

Klauwershoek en omgeving sluis en Burcht & Prins Hendrikkade (MAAK.Zaanstad, 2017b). In het 

algemeen kan het volgende worden gezegd over dit proces:  

C4. Gebruikte instrumenten 

Tijdens de participatietrajecten die in MAAK.Centrum-Oost zijn uitgevoerd, is gebruik gemaakt van 

verschillende middelen voor de participatie. De middelen die voornamelijk in MAAK.Centrum-Oost 

gebruikt zijn rondom participatie, zijn de campagnewebsite Maak.Centrum-Oost, Praat mee, 

Wijkbijeenkomsten, onderzoekstraject Hogeschool Amsterdam en een Buurtschouw (MAAK.Zaanstad, 

2017c; MAAK.Zaanstad Centrum-Oost, 2017). Daarnaast zijn er individuele gesprekken gevoerd met 

buurtbewoners en via een fysiek loket waar men op afspraak of tijdens een inloop-uur terecht kon. Zie 

voor een uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten de bijlage.  

 

MAAK.Centrum.Oost 

campagnewebsite
PraatMee 

wijkbijeenkomsten
Buurtschouw
kritische blik 

Individuele gesprekken
Fysiek loket 

Instrumenten

Leefstijl Doelgroep

geslacht

leeftijd

etniciteit

0% 25% 50% 75% 100%

manvrouw

jong oudere

autochtoon

Bereikte Leefstijl
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D. Deelnemers 

Volgens MAAK.Zaanstad Centrum-Oost (2017c) is er een behoorlijk representatieve afspiegeling 

gemaakt van buurtbewoners en belanghebbenden. Echter miste volgens hen twee specifieke 

groepen. Namelijk jongeren (die ongeveer 20% vertegenwoordigen van het totaal aantal bewoners) en 

mensen met een migratieachtergrond (die ook ongeveer 20% vertegenwoordigen van het totaal aantal 

bewoners). MAAK.Centrum-Oost geeft in de evaluatie aan zich hier van bewust te zijn en in de 

vervolgfase, de perspectieffase, zich hier meer op te richten. Naast deze evaluatie, is er ook 

verschillend fotomateriaal beschikbaar van de startbijeenkomst. Deze foto’s kunnen een indicatie / 

ruwe schatting geven van de kenmerken van de deelnemers.  

 
Aan de hand van de foto’s kunnen de deelnemers van de participatie van Centrum-Oost worden 

herkend aan:  

• weinig diversiteit in etniciteit; 

• voornamelijk (oudere) volwassen, wel wat jongeren te herkennen;  

• diversiteit in geslacht: zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers. 

 

E3. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan er een 

indicatie worden gegeven over typen leefstijlen, die zich aangesproken voelen om deel te nemen aan 

de participatie van MAAK.Centrum-Oost. Afbeelding 5 geeft een impressie van de gebruikte 

documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd (zie volgende pagina).  

 

Sfeerimpressie participatie MAAK.Centrum-Oost.  

 Afbeelding 7. Sfeerimpressie MAAK.Centrum-Oost.  
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Leefstijl MAAK.Centrum-Oost. De vorm van de participatie van MAAK.Centrum-Oost kent 

verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan 

MAAK.Centrum-Oost te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type 

leefstijl en MAAK.Centrum-Oost, besproken. 

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat MAAK.Centrum-Oost voor het grootste gedeelte de 

groene maar ook gele leefstijl aanspreekt met zijn participatievormen. Dit wordt opgemaakt uit de 

manier hoe inwoners worden benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het 

participatietraject uitdraagt.  

MAAK.Centrum-Oost   

Communicatie  Geel  Dialoog aangaan, transparant communiceren (bijeenkomsten)  

 Groen  Structuur en vast programma, eindresultaat laten zien, formeel & vertrouwd (uitnodiging, 

bijeenkomsten) 

Inhoud  Geel Informeel, laagdrempelig, begrip andere standpunten (persoonlijk via individuele 

gesprekken)  

 Groen Bedachtzaam, normaal, formeel 

Locatie  Groen  Traditioneel, overzichtelijk & herkenbaar, kerk, buurt-/wijkcentrum (o.a. locatie 

bijeenkomst) 

Setting  Groen  Voorlichting, bewonersplatform, mensen opzoeken, informatielijn, wijkinformatie  

(individuele gesprekken)  

MAAK.Midden.Kogerveldwĳk 

campagnewebsite
PraatMee 

Facebook-groep
startbrief wijk

wijkbijeenkomsten
huis- aan- huis 

Instrumenten

Leefstijl Doelgroep

geslacht

leeftijd

etniciteit

0% 25% 50% 75% 100%

manvrouw

jong oudere

autochtoon

Bereikte Leefstijl

Tabel 1. Overzicht leefstijlen MAAK. Centrum-Oost  
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Momenteel wordt in MAAK.Midden vooral de focus gelegd op de wijk Kogerveldwijk. Belangrijk bij 

deze wijk is de nieuwe verhouding tussen wonen en werk. Het is een uitdaging om de verhouding 

tussen de oude industrie en het wonen opnieuw te bepalen. De ambitie is om in deze wijk 1000 

woningen toe te voegen. Deze wijk bestaat uit verschillende buurten namelijk de Kogerveld, 

Boerenjonkerbuurt/ Slachthuisbuurt en Hofwijk. In de analysefase hebben gemeente en inwoners 

samen pluspunten en opgaven geformuleerd voor deze wijk (MAAK.Zaanstad, 2017b.). 

C4. Instrumenten 

Tijdens de participatietrajecten die in MAAK.Midden Kogerveldwijk zijn uitgevoerd is gebruik gemaakt 

van verschillende middelen voor de participatie. De middelen die voornamelijk in MAAK.Midden 

Kogerveldwijk gebruikt zijn rondom participatie, zijn de campagnewebsite Maak Kogerveldwijk, 

Praatmee, de Facebookgroep MAAK Kogerveldwijk, een Startbrief aan de hele wijk, wijkraadpleging in 

de buurten Kogerveld, Boerenjonker en Hofwijk en verschillende wijkbijeenkomsten (MAAK.Zaanstad, 

2017d). Zie de bijlage voor een uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten.  

D. Deelnemers 

Meer dan 100 bewoners, ondernemers en professionals hebben samengewerkt met de gemeente aan 

de analyse over hun wijk. Per buurt verschilt de mate van betrokkenheid. Buurten blijken weinig 

onderling contact te hebben en de wijk laat minder betrokkenheid zien dan gemiddeld in Zaanstad. Uit 

bijeenkomsten kwamen verschillende geluiden om jongeren beter te betrekken en ook naar hun 

mening te vragen over woningen en de omgeving (de Graauw, 2017).  

Er is verschillend fotomateriaal beschikbaar van een wijkbijeenkomst van Kogerveld. Deze foto’s 

kunnen een indicatie / ruwe schatting van de kenmerken van de deelnemers geven.   

 

 

 

 

 

Aan de hand van de foto’s kunnen de deelnemers van de participatie van Kogerveld worden herkend 

aan:  

• zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers; 

• voornamelijk (oudere) volwassen (weinig jongeren te herkennen); 

• de deelnemers verschillen van etniciteit. 

 

E. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan een indicatie 

worden gegeven over typen leefstijlen die zich aangesproken voelen, om deel te nemen aan de 
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participatie van MAAK.Midden Kogerveld. Afbeelding 6 geeft een impressie van de gebruikte 

documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd.  

Sfeerimpressie participatie MAAK.Midden Kogerveld. 

 

 

 

 

 

 

 

Leefstijl MAAK.Midden Kogerveld. De vorm van de participatie van MAAK.Midden Kogerveld kent 

verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan 

MAAK.Midden Kogerveld te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald 

type leefstijl en MAAK.Midden Kogerveld besproken.  

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat MAAK.Midden Kogerveld voornamelijk de groene en gele 

leefstijl aanspreekt met de participatie. Dit wordt opgemaakt uit de manier waarop inwoners worden 

benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het participatietraject uitdraagt. 

 

MAAK.Midden Kogerveld  

Communicatie  Geel  Dialoog aangaan, transparant communiceren, persoonlijke aandacht, gezellige sfeer 

 Groen  Structuur en vast programma, eindresultaat laten zien, formeel & vertrouwd 

Inhoud  Geel Informeel, laagdrempelig, begrip andere standpunten 

 Groen Bedachtzaam, normaal, formeel 

Locatie  Groen  Buurt-/wijkcentrum, bij de mensen thuis, traditioneel (niet experimenteel of 

onderscheidend), overzichtelijk en herkenbaar 

Setting  Groen  Mensen opzoeken, portiekgesprekken, wijkbezoek/-wandeling (huis-aan-huis)  

 Groen  Voorlichting, bewonersplatform, mensen opzoeken, informatielijn, wijkinformatie 

(werkbijeenkomsten) 

 Geel  Werkgroep, gezellig, bewoners (bijeenkomsten, huis-aan-huis)  

Afbeelding 8. Sfeerimpressie MAAK.Midden Kogerveld.  
 

Tabel 2. Overzicht leefstijlen MAAK. Midden Kogerveld   



   47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtersluispolder is een bedrijventerrein in Zaanstad-Zuid. Het gebied ligt op een strategisch 

scharnierpunt (Zaanstad-Amsterdam). Het is de uitdaging om te transformeren van bedrijventerrein 

naar een gemengd woon-werk gebied. Voor MAAK.Zuid is er in samenwerking met Amsterdam een 

economische – ruimtelijke verkenning (ER-verkenning) opgesteld. In deze verkenning is input 

gevraagd aan ondernemers, bewoners en gebruikers van het gebied (MAAK.Zaanstad, 2017b).  

 

C4. Instrumenten 

De participatie in MAAK.Zuid Achtersluispolder is voornamelijk tot stand gekomen door de ER-

verkenning. Hier is er input gevraagd aan onder andere bewoners, maar ook aan ondernemers van 

het gebied. De middelen die voornamelijk in MAAK.Zuid Achtersluispolder gebruikt zijn rondom 

participatie, zijn de campagnewebsite MAAK.Achtersluispolder, Praat mee, digitale nieuwsbrief, één 

op één gesprekken over belangen van ondernemers en bewoners, online bewonersenquête bij 

omwonende, een wijkbijeenkomst, werkateliers en een fysiek loket (MAAK.Zaanstad, 2017b). Zie 

bijlage voor een uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten. 

 
D. Deelnemers 

De gebruikers van dit gebied zijn - anders dan in de andere MAAK.gebieden - vooral ondernemers. 

Ondernemers spelen hier dan ook een belangrijke factor om de transformatie (van werk naar woon-

MAAK. Zuid. Achtersluispolder

campagnewebsite
PraatMee 

Digitale nieuwsbrief
1 op 1 gesprekken 

online enquete 
wijkbijeenkomsten

werk altalier
fysiek loket 

Instrumenten

Leefstijl Doelgroep

geslacht

leeftijd

etniciteit

0% 25% 50% 75% 100%

manvrouw

jong oudere

autochtoon

Bereikte Leefstijl

ondernemers
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Afbeelding 9. Sfeerimpressie MAAK.Zuid Achtersluispolder . 
 

werk) opgang te laten komen. Daardoor is het interactie-niveau van de participatie anders dan in de 

andere MAAK.gebieden. De transformatie vraagt namelijk om een continu gesprek met de 

ondernemers vanuit hun belangen. Coproduceren is hier een belangrijk vooruitstrevend thema en 

vraagt om een intensieve samenwerking (MAAK.Zaanstad, 2017b)  

E. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan er een 

indicatie worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van MAAK.Zuid Achtersluispolder. Afbeelding 7 geeft een impressie van de gebruikte 

documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd. Belangrijk hier is dat de bevindingen van de 

leefstijl voornamelijk betrekking heeft op de participatie van ondernemers uit Achtersluispolder en 

minder (in tegenstelling tot de rest van de trajecten) op bewoners. 

Sfeerimpressie participatie MAAK.Zuid Achtersluispolder 

Leefstijl MAAK.Zuid Achtersluispolder. De vorm van de participatie van MAAK.Centrum-Oost kent 

verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan MAAK. 

Zuid Achtersluispolder te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type 

leefstijl en bij MAAK.Achtersluispolder, besproken.  

MAAK.Zuid Achtersluispolder  

Communicatie  Blauw  Benaderen als zakenpartner, professionele voorlichting, gecontroleerde 

setting 

 Groen  Structuur en vast programma, luisteren, formeel & vertrouwd 

Inhoud  Blauw Formeel, kosten en baten analyse, focus op efficiëntie en effectiviteit 

 Groen Bedachtzaam, normaal, formeel 

Locatie  Blauw  Kantoor, werkterrein 

Setting  Blauw  Expert presentatie, bijeenkomst in exclusieve sfeer 

 Groen  Nieuwsbrief, bewonersplatform, spreekuren, voorlichtingsbijeenkomst 

 Blauw & Opiniepeilingen en enquêtes 
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Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat MAAK.Zuid Achtersluispolder, anders dan de andere 

gebieden de blauwe en groene leefstijl aanspreekt. Dit valt onder andere te verklaren uit het feit dat 

Achtersluispolder veel meer samenwerkt met ondernemers en dus ook een wat andere aanpak 

hanteert. Dit wordt opgemaakt uit de manier waarop ondernemers en inwoners worden benaderd, de 

inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het participatietraject uitdraagt.  

 

De gemeente Zaanstad gaat in Poelenburg aan de Watering woningbouw mogelijk maken. In de 

eerste plaats wordt ingezet op zelfbouw in alle mogelijke vormen. De inbreng en wensen van de 

buurtbewoners wordt hierbij als erg belangrijk gezien. In drie werksessies is ruimte gecreëerd, voor 

deze inbreng over wat men belangrijk vindt bij de ontwikkeling van de buurt (MAAK.Zaanstad, 2017e). 

 

C4. Gebruikte instrumenten 

De participatie is uitgevoerd via drie werksessies. Daarin is het gesprek opgezocht met bewoners, 

organisaties en bedrijven in en rond Poelenburg. Hierin konden de buurtbewoners aangeven wat zij  

belangrijk vinden bij de ontwikkeling van hun buurt (MAAK.Zaanstad, 2017e). Zie bijlage voor een 

uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten. 

Groen  

MAAK. Zuid. Poelenburg

campagnewebsite

Werksessies

Instrumenten

Leefstijl Doelgroep

geslacht

leeftijd

etniciteit

0% 25% 50% 75% 100%

manvrouw

jong oudere

autochtoon

Bereikte Leefstijl

Tabel 3. Overzicht leefstijlen MAAK. Zuid Achtersluispolder  
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Afbeelding 10 . Sfeerimpressie MAAK.Zuid Poelenburg.  
 
 

D. Deelnemers  
Een duidelijke indicatie van de bereikte doelgroep kan niet worden gegeven. Wel zijn de getoonde 

afbeeldingen beschikbaar, die een ruwe schatting kunnen geven van het type deelnemer.

 
Aan de hand van de foto’s kunnen de deelnemers van de participatie van Poelenbrug worden herkend 

aan:  

• voornamelijk mannelijke deelnemers; 

• voornamelijk oudere volwassen (weinig jongeren te herkennen); 

• de deelnemers verschillen van etniciteit.  

E. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan een indicatie 

worden gegeven van typen leefstijlen die zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van MAAK.Zuid Poelenburg. Afbeelding 8 geeft een impressie van de gebruikte 

documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd.  

Sfeerimpressie participatie MAAK.Zuid Poelenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

Leefstijl MAAK.Zuid Poelenburg. De vorm van de participatie van MAAK.Zuid Poelenburg kent 

verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan 

MAAK.Poelenburg te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type 

leefstijl en MAAK.Poelenbrug, besproken. Echter moet er wel een kanttekening worden gemaakt 
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gezien het feit, dat er weinig materiaal tot beschikking was rondom de participatie. De uitspraken zijn 

dus op wellicht onvoldoende materiaal gebaseerd.  

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat MAAK.Zuid Poelenburg voornamelijk de groene en gele 

leefstijl aanspreekt met de participatie. Dit wordt opgemaakt aan de manier hoe inwoners worden 

benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het participatietraject uitdraagt.  

MAAK.Zuid Poelenburg  

Communicatie  Geel  Dialoog aan gaan, transparant communiceren, persoonlijke/informele aandacht  

 Groen  Structuur en vast programma, luisteren, formeel & vertrouwd 

Inhoud  Geel Informeel, warm, laagdrempelig, open en persoonlijk 

 Groen Bedachtzaam, normaal, formeel 

Locatie  Groen  Traditioneel (niet experimenteel), formeel, herkenbaar, buurt-/wijkcentrum)  

Setting  Geel  Bewoners/buurtavond, werkgroep, gezellig 

 Groen  Voorlichtingsbijeenkomst (inloop)  

Tabel 4. Overzicht leefstijlen Zuid Poelenburg 
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Meer dan honderd jaar geleden deed het Hembrugterrein dienst als militair industriegebied. Na jaren 

afgesloten te zijn voor de omgeving, is dit terrein sinds 2012 langzaam aan het ontwaken. Deze plek 

komt in een nieuwe fase terecht, waar plek is voor wonen, werken en ontspannen. Het is belangrijk 

om het terrein open te stellen aan publiek en ondernemers (Zaanstad, n.d.).  

Om deze fase in goede banen te leiden is er 

een omgevingsplan opgesteld, waar de 

ruimtelijke kaders voor de invulling van het 

terrein vast komen te liggen voor de komende 

twintig jaar. Dit omgevingsplan is door de 

gemeente Zaanstad, in overleg met 

belanghebbenden van dit gebied opgesteld 

(Gemeente Zaanstad & RV, 2014). Het 

Hembrugterrein wordt op een flexibele manier 

ontwikkeld, waar niet uit gegaan wordt van een 

vaste planning of eindbeeld, maar aansluitend 

op de vraag van de markt, de wensen van de 

gebruikers en de kansen die zich hier 

voordoen.  

Dit alles uit zich in het omgevingsplan, waar 

randvoorwaarden gesteld worden, om de 

ambities en kwaliteit van het terrein te borgen 

(Straat, 2017a). Om dit plan te verrijken zijn 

omwonenden en ondernemers gevraagd om 

hun ideeën voor het terrein in te brengen (N.n, 

2017). Deze inbreng, via participatie, wordt 

dan ook als een cruciaal element gezien: “Om 

een goed omgevingsplan te maken wil de 

gemeente goed zicht hebben op wat er precies 

speelt in het gebied en wat de gebruikers van 

het gebied belangrijk vinden” (Hembrugterrein 

Zaanstad, 2017a).  

 

A. Doel van de participatie 

Voor een goed omgevingsplan, moet er zicht zijn op wat er precies speelt in het gebied en wat de 

gebruikers van het gebied belangrijk vinden. Dit doen we door middel van participatie. Om zo niet zelf 

alles van te voren in te vullen, maar ruimte te geven aan omwonenden en gebruikers van het terrein 

om mee te praten en mee te denken over de uitwerking van het plan (Hembrugterrein Zaanstad, 

2017a). Participatie heeft hier dus als doel inzicht te verwerven in de voorkeuren van bewoners, om zo 

de kennis hier uit toe te passen en beslissingen te verbeteren en invulling te geven aan het beleid 

(Inners & Booher, 2004). Om uiteindelijk tot een goed omgevingsplan te komen (Hembrugterrein 

Zaanstad, 2017a).  

B. Plek participatieladder 

Bewoners en gebruikers van het Hembrugterrein worden tijdens de participatie voornamelijk 

geïnformeerd over het plan en bevraagd naar hun mening en behoeften over wat zij belangrijk vinden 

voor het gebied. Om zo deze ideeën te integreren en uit te werken in het plan (Hembrugterrein 

Zaanstad, 2017a). Dit sluit aan bij de niveaus ‘Weet mee!’ en ‘Denk mee!’ (Zaanstad, 2017a). Hier is 

het belangrijk dat informatie goed begrepen wordt. Daarnaast is het van belang dat er goed geluisterd 

wordt naar wat mensen te zeggen hebben en geprobeerd wordt iets mee te doen in het plan 

(Zaanstad, 2017a). Deze twee niveaus vallen samen met de eerste drie treden van de 

participatieladder namelijk: informeren, raadplegen en adviseren (Edelenbos & Monnikhof, 2001).  



   54 
 

C. Afwegingskader 

Welke vorm passend is en wordt gebruikt voor de participatie, hangt deels af van de plek en het doel 

van participatie, maar ook met een aantal vragen die beantwoord worden in het afwegingskader 

(ProDemos, 2016). Elementen van dit kader worden hieronder besproken.  

C1. Fase 

Omwonenden en gebruikers hebben binnen bepaalde kaders, een open vraag gesteld gekregen. Hier 

is gevraagd naar hun mening en ideeën. Deze kaders zijn opgesteld vanuit een concept- 

omgevingsplan, dat bepaalde randvoorwaarden stelt (Hembrugterrein Zaanstad, 2017a). Zij worden 

dus betrokken net na de beginfase van het maken van het Omgevingsplan. Op basis van de input van 

de participatie, wordt het Omgevingsplan verder vormgegeven en wordt gewerkt aan een definitief 

voorstel (Straat, 2017a).  

 

C2. Participant 

Tijdens het participatietraject van het Hembrugterrein wordt gefocust op de omwonenden, gebruikers 

en huidige (en omliggende) ondernemers van het Hembrugterrein (Hembrugterrein Zaanstad, 2017a). 

Daarnaast hebben externe partijen, zoals verschillende overheden, een belangrijke rol gespeeld. 

Echter ligt de focus tijdens deze analyse op bewoners en ondernemers en wordt de inbreng van de 

hiervoor genoemde externe partijen niet mee genomen.  

C3. Rol & verantwoording 

De rol en verantwoordelijkheden die de deelnemers krijgen valt samen met de trap op de 

participatieladder, die al eerder geschetst is. De rol van de deelnemers (omwoners en betrokkenen 

van het Hemburgterrein) is het zich laten informeren door en het raadplegen en adviseren van de 

gemeente Zaanstad.  

C4. Gebruikte instrumenten 

Tijdens de participatie die voor het Hembrugterrein is uitgevoerd, is gebruik gemaakt van 

verschillende middelen voor de participatie. Namelijk de website van het Hembrugterrein, Praat mee, 

een adviesgroep, verschillende wijkbijeenkomsten (informatie en thema bijeenkomsten) en een 

inloopspreekuur (n.n., 2017). Zie de bijlage voor een uitgebreidere uitwerking van de gebruikte 

instrumenten. 

D. Deelnemers 

Volgens Zaanstad zijn bijna 350 mensen gesproken in hun trajecten rondom het Hembrugterrein. Een 

redelijk aantal gezien de hoeveelheid woningen (58 in totaal) en Hectare (42,5 HA) Hembrugterrein nu 

kent (Hembrugterrein, 2017b). Echter is er geen reflectie op de samenstelling van de deelnemers ter 

beschikking. Wel is divers fotomateriaal beschikbaar van verschillende bijeenkomsten. Deze foto’s 

kunnen een indicatie/ruwe schatting van de kenmerken van de deelnemers geven.   
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Aan de hand van de foto’s en een schatting, kunnen de deelnemers van de participatie van 
Hembrugterrein worden herkend aan:  

• zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers; 

• voornamelijk (oudere) volwassen (weinig jongeren te herkennen);  

• voornamelijk autochtone deelnemers. 

 

E. Leefstijlen algemeen 

E1. Motivatie 

Participatie bij het Hembrugterrein wordt ingezet, om tot een goed en volledig omgevingsplan te 

komen. Voorkeuren van omwoners en belanghebbenden, zijn meegenomen om het omgevingsplan zo 

optimaal mogelijk te maken. Met als achterliggend doel de ontwikkeling - met ruimte voor wonen, werk 

en ontspanning - van het Hembrugterrein te stimuleren (Hembrugterrein Zaanstad, 2017a). Net zoals 

bij MAAK.Zaanstad, is deze vraag relatief breed. De ontwikkeling kan op verschillende manieren 

worden geïnterpreteerd en meerdere leefstijlen aanspreken. Echter gaat het om een buurtontwikkeling 

waar wonen, ontspanning en werk centraal staan. Het is dan ook waarschijnlijk dat de gele leefstijl 

zich het meest gemotiveerd voelt om te participeren. Deze leefstijl voelt zich snel getriggerd wanneer 

het participatietraject “goed voor hen en de buurt is”. Het gaat er dan om om de wijkgezelligheid te 

verhogen, sociale cohesie te bevorderen en de wijk optimaal te laten ontplooien (Santing & van 

Kessel, 2013).  

Naast deze algemene boodschap, is het waarschijnlijk dat de themabijeenkomsten, met diverse 

thema’s, verschillende typen leefstijlen motiveren. Zo zal ondernemen meer de blauwe leefstijl 

motiveren, terwijl evenementen en wonen & groen veel meer bij de gele leefstijl passen. Het thema 

over verkeer, zal meer de groene leefstijl motiveren aangezien veiligheid & openbare orde hier 

belangrijke onderwerpen zullen zijn (Santing & van Kessel, 2013). 

E2. Aantrekkelijkheid mate & fase 

De mate van de participatie van het Hembrugterrein zit vooral op ‘Weet Mee!’ en ‘Denk Mee!’, waar 

deelnemers worden geïnformeerd en worden gevraagd de gemeente te adviseren en te raadplegen. 

Dit meedenken, waar de participanten vooral om hun raadpleging en advies wordt gevraagd, blijkt 

voornamelijk gewaardeerd te worden door de gele groep inwoners van Zaanstad. Ook de fase waarin 

dit participatietraject zit, is iets wat de gele leefstijl aanspreek. Dit is de fase men gevraagd wordt mee 
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te denken over concepten en besluitvorming. De gele leefstijl laat graag ideeën toetsen en denkt 

graag mee over verbeterpunten. Daarnaast wordt de blauwe leefstijl meer aangesproken door het feit 

dat er ook, binnen bepaalde kaders, open meegedacht kan worden (Santing & van Kessel, 2013).  

E3. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan er een 

indicatie worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen, om deel te nemen aan de 

participatie van het Hembrugterrein. Afbeelding 9 geeft een impressie van de gebruikte documenten 

waarop de uitspraken zijn gebaseerd.  

Kort overzicht van eerdere bevindingen / instrumenten / communicatie 

 

Leefstijl Hembrugterrein. De vorm van de participatie van het Hembrugterrein kent verschillende 

elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan 

Hembrugterrein te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type 

leefstijl en Hembrugterrein, besproken.  

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat het Hembrugterrein voor het grootste gedeelte de groene 

aanspreekt met zijn participatie vormen. Dit wordt opgemaakt uit de manier hoe inwoners worden 

benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het participatietraject uitdraagt. 

Echter passen bepaalde elementen ook wat bij de gele en blauwe leefstijl. 

Hembrugterrein  

Communicatie  Groen  Structuur en vast programma, eind resultaat laten zien, formeel & vertrouwd, uitleg en 

voorlichting, luisteren 

 Geel  Dialoog aangaan, transparant communiceren 

Inhoud  Groen Bedachtzaam, normaal, formeel, focus op correctheid van handelen van de overheid  

 Blauw Focus op efficiëntie en effectiviteit, toetsend, kans voor regie 

Locatie  Groen  Formele locatie, overzichtelijk & herkenbaar, buurt-/wijkcentrum 

Setting  Groen Voorlichting, bewonersplatform, mensen opzoeken, informatielijn, wijkinformatie 

 Blauw  Expert presentaties, expertgroep/meeting, wijkraad 

Afbeelding 11. Sfeerimpressie Hembrugterrein.  
 
 

Tabel 5. Overzicht leefstijlen Hembrugterrein  
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Het centrum van Zaanstad kent vernieuwing door o.a. de ontwikkeling van Inverdan en Zaans Hout. 

Het centrum van Zaandam is daarom toe aan een nieuw bestemmingsplan. Het is belangrijk dat dit 

plan aansluit op de huidige ontwikkeling en de behoeftes van alle gebruikers (Zaanstad, 2018a).  

Het bestemmingsplan Centrum Zaandam 

wordt dan ook “in de geest van de 

Omgevingswet” opgesteld met de focus op het 

gebied en de gebruiker. Dit is een nieuwe 

werkwijze voor het actualiseren van 

bestemmingsplannen (Groenheiden, Peeters & 

Overmulder, 2018). Een bestemmingsplan is 

een ruimtelijk plan waarin de gemeente 

vastlegt wat en waar in de komende tien jaar 

mag worden gebouwd en hoe de grond 

gebruikt mag worden.  

Het maakt ontwikkelingen mogelijk, maar voor 

bouw moet er een uitvoerende partij zijn en het 

kan niet worden afgedwongen (Zaanstad, 

2018a). Dit nieuwe bestemmingsplan voor 

Centrum Zaanstad wordt dus in de geest van 

de nieuwe omgevingswet opgezet, waar 

gebruiker en gebied centraal staan. 

Participatie is dan ook een belangrijk 

onderdeel voor dit plan (Zaanstad, 2018a; 

Groenheiden, Peeters & Overmulder, 2018).  

 

A. Doel van de participatie 

Bij bestemmingsplan Centrum Zaanstad staan gebied en gebruiker centraal. Het procesteam wilt niet 

alle ruimte zelf in vullen maar met deze ruimte naar buiten te gaan. Het doel van dit ‘naar buiten gaan’ 

is om advies te krijgen over bepaalde onderwerpen om zo het bestemmingsplan hier op aan te laten 

sluiten. Participatie heeft hier dus het doel inzicht te verwerven in de voorkeuren van bewoners, om de 

kennis toe te passen op het plan en zo beslissingen te verbeteren (Inners & Booher, 2004). 

B. Plek participatieladder 

Zoals hierboven al is aangegeven, is het doel van de participatie het krijgen van advies over bepaalde 

thema’s. Echter wordt aangegeven dat niet alles ter discussie staat. Bij deze elementen wordt de 

gebruiker geïnformeerd over bepaalde thema’s (Groenheiden et al., 2018). Waar wel ruimte is wordt 

de participant gevraagd raad te plegen en te adviseren. Dit komt overeen met de eerste twee niveaus 

van Factor C namelijk ‘Weet mee!’ en ‘Denk mee!’ (Edelenbos & Monnikhof, 2001).  

C. Afwegingskader 

C1. Fase 

De gebruikers en bewoners van Centrum Zaanstad worden gevraagd welke thema’s zij belangrijk 

vinden om te bespreken. Maar ook wordt hun mening gevraagd over vaststaande thema’s. Dit geeft 

aan dat de participatie aanvullend is op bepaalde concepten en ideeën. Hoewel er ruimte is voor 

inbreng worden de deelnemers pas na de start mee genomen in het geheel.  

C2. Participant 

Er wordt tijdens het communicatieplan van Groenheiden et al. (2018) gesproken over de gebruiker. Dit 

wijst op de gebruiker van het Centrum Zaanstad. Dit zal dan ook de focus zijn in dit participatietraject.  



   59 
 

C3. Rol & verantwoording 

Ook hier valt de rol en de verantwoordelijkheden die de deelnemers krijgen samen met de trap op de 

participatieladder, die al eerder geschetst is. De rol van de deelnemers (gebruikers van Centrum 

Zaanstad) is het zich laten informeren en het raadplegen en adviseren van de gemeente Zaanstad. 

C4. Gebruikte instrumenten 
Voor het bestemmingsplan Centrum Zaanstad zijn er verschillende instrumenten gebruikt voor de 

participatie. Zo is er gebruik gemaakt van een Website van Centrum Zaandam (Groenheiden et al., 

2018), Verschillende social-media kanalen, een uitnodigingsbrief (Zaanstad, 2017g), PraatMee en 

verschillende wijkbijeenkomsten(Groenheiden et al., 2018). Zie de bijlage voor een uitgebreidere 

uitwerking van de gebruikte instrumenten. 

D. Deelnemers 

Het bereik van de deelnemers is hier moeilijk te beoordelen. Dit komt omdat veel reacties (anoniem) 

online gegeven zijn. Wel kunnen reacties via Facebook aan personen gelinkt worden, om zo een 

indicatie/ruwe schatting te kunnen geven wat voor type deelnemer geparticipeerd heeft via deze social 

media. 

In verband met privacy worden namen / foto’s / profiel hier niet weergegeven, maar alleen een 

indicatie gegeven (op basis van de opbrengst van Facebook). Aan de hand van de online reacties 

kunnen deelnemers van de participatie van Centrum Zaanstad worden herkend aan:  

• diversiteit geslacht: man en vrouw; 

• relatief jong bereik: (jong)volwassen-volwassenen, minder ouderen;  

• weinig diversiteit etniciteit.  

Daarnaast moet er opgemerkt worden dat deze indicatie, alleen de online participatie beoordeelt. Bij 

de offline participatie zal naar alle waarschijnlijkheid een iets andere deelnemer bereikt zijn. Uit 

literatuur blijkt dan ook dat de participerende burger bovengemiddeld vaak valt binnen de groepen; 

man, 50+, hoogopgeleid, hoger inkomen, autochtoon, kerkganger, huizenbezitter (Zaanstad, 2017a).  

E. Leefstijlen algemeen  

E1. Motivatie 

De participatie van Centrum Zaanstad, moet zorgen voor een bestemmingsplan, dat in de geest van 

de Omgevingswet is opgesteld. Dit houdt in dat de gebruiker en gebied centraal staat in dit plan. Via 

participatie is dit verwezenlijkt, waar participanten gevraagd zijn advies te geven over de invulling van 

de ruimte van Centrum Zaanstad. Gelijk aan de eerdere trajecten is deze boodschap breed en deze 

kan verschillende leefstijlen aanspreken. Zo zullen bepaalde elementen de boodschap en doel van het 

traject, elk type leefstijl wel ergens aanspreken (zie leefstijl MAAK.Zaanstad).  

E2. Aantrekkelijkheid: mate & fase 
De deelnemers van dit traject worden gevraagd mee te denken over bepaalde thema’s. Dit zijn in 

bepaalde gevallen, vastliggende thema’s waar advies over gevraagd wordt. Dit stukje van het traject 
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Afbeelding 11 . Sfeerimpressie Bestemmingsplan Centrum Zaanstad.  
 
 

zal voornamelijk de gele leefstijl aanspreken, die graag mee denkt over bepaalde voorstellen en 

ideeën toets (Santing & van Kessel, 2013). Maar ook biedt het bestemmingsplan Centrum Zaanstad, 

de kans om zelf thema’s te opperen via PraatMee. Dit zelf aandragen van thema’s zal dan ook 

voornamelijk de rode en blauwe leefstijl aanspreken. Zij vinden het fijn in de begin fase van het traject 

ideeën te kunnen opperen (Santing & van Kessel, 2013). Tot slot bestaat het participatietraject ook 

nog uit een stukje informeren over onderwerpen waar geen participatie aan te pas komt, dat meer 

aansluit bij de groene leefstijl. Zij weten graag mee in plaats van dat zij inbrengen (Santing & van 

Kessel, 2013). 

E3 bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan een indicatie 

worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van het bestemmingsplan Centrum Zaanstad. Afbeelding 10 geeft een impressie van de 

gebruikte documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd.  

Kort overzicht van eerdere bevindingen / instrumenten / communicatie  
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Leefstijl Bestemmingsplan Centrum Zaanstad. De vorm van de participatie van het Bestemmingsplan 

kent verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan het 

bestemmingsplan te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type 

leefstijl en het bestemmingsplan, besproken.  

 

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat het bestemmingsplan Centrum Zaanstad verschillende 

leefstijlen aanspreekt met zijn participatie vormen (groen, blauw & geel). Echter moet hier wel een 

kanttekening gemaakt worden. De literatuur over leefstijlen focust zich voornamelijk op offline 

participatie, terwijl de participatie voornamelijk online plaatst vind. Hier door is zijn de conclusies 

wellicht wat minder betrouwbaar.  

Bestemmingsplan Centrum Zaanstad  

Communicatie  Groen  Structuur en vast programma, eindresultaat laten zien, formeel & 

vertrouwd, uitleg en voorlichting, luisteren.  

 Geel  Dialoog aangaan, transparant communiceren, persoonlijke aandacht 

(bijeenkomsten) 

Inhoud  Groen Nauwgezet, focus op correctheid, overheid, bedachtzaam, ingehouden  

 Geel  Informeel, laagdrempelig (social media)  

 Blauw Toetsend, focus op efficiëntie en effectiviteit, kans voor regie  

Locatie    

Setting  Groen  Voorlichting, bewonersplatform, mensen opzoeken, informatielijn, 

wijkinformatie  

 Blauw Internetdiscussie, comité van aanbeveling,  

Tabel 6. Overzicht leefstijlen Bestemmingsplan Centrum Zaanstad 
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De Zaanse Schans is een van de drukst bezochte toeristische attracties van Nederland (1,9 miljoen 

bezoekers per jaar). De verwachting is dat dit bezoek alleen maar gaat groeien (3 miljoen bezoekers 

rond 2030). De gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans willen met het oog op de 

toekomst en de verwachte groei van de bezoekers, een ontwikkelstrategie opstellen (Projectgroep 

Zaanse schans, 2017).  

Daarin worden nieuwe en bestaande plannen 

en wensen van bewoners, ondernemers en 

organisaties in kaart gebracht. Om zo vast te 

leggen wie waarmee aan de slag gaat de 

komende periode (Zaanstad, 2018b). Kwaliteit 

en het erfgoedverhaal staan hierin centraal, de 

economische positie van het gebied wordt 

versterkt en houdt de Zaanse Schans en 

omgeving leefbaar en bereikbaar voor zowel 

bezoekers, bewoners als gebruikers.  

Gezien er veel belanghebbende zijn in deze 

omgeving, wordt deze ontwikkelingsstrategie 

gezamenlijk met de omgeving geformuleerd 

(Projectgroep Zaanse Schans, 2017). Zo wordt 

er voor gezorgd dat de Schans bereikbaar en 

leefbaar blijft voor bewoners, bezoekers en 

andere gebruikers (Zaanstad, 2018b). De 

ontwikkelingsstrategie wordt dus in 

samenwerking met de Gemeente Zaanstad en 

Stichting de Zaanse Schans opgesteld, waar 

gekeken wordt naar de toekomst van de 

Zaanse Schans. Met de vraag “Hoe ziet de 

Zaanse Schans er in 2030 uit?” (Projectgroep 

Zaanse Schans, 2017). De 

ontwikkelingsstrategie wordt opgesteld met 

behulp van participatie. 

 

A. Doel van de participatie 

De toekomstplannen voor de Zaanse Schans worden niet aan de tekentafel gemaakt maar de 

ontwikkelingsstrategie voor 2030 wordt, met behulp van participatie, samen met de omgeving 

gemaakt. Deze omgeving bestaat uit verschillende partijen, die ieder hun eigen vorm (&mate) van 

inbreng krijgen, rondom de ontwikkelstrategie voor het grondgebied van de Zaanse Schans en de 

woon-werkgebieden er omheen. De doelstelling wordt in het participatieplan (2017) benoemd als “te 

komen tot een breed gedragen ontwikkelstrategie op basis van de ruimtelijke droom van BVR 

adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, die wordt aangevuld met verschillende visies & dromen van andere 

stakeholders op de Zaanse Schans” (Projectgroep Zaanse schans, 2017). Deze doelstelling sluit dus 

aan bij het doel om via participatie inzicht te krijgen in de voorkeuren van bewoners, om zo keuzes en 

beleid te optimaliseren. Maar ook het creëren van draagvlak voor het ontwikkelplan is hier een 

belangrijke doelstelling (Inners & Booher, 2004).  

B. Plek participatieladder 

Zoals eerder aangehaald is er bij Toekomst de Zaanse Schans, gekozen voor verschillende groepen 

belanghebbenden, die in verschillende mate participeren. Zo worden de direct belanghebbenden 

gevraagd te adviseren. Terwijl de indirect belanghebbenden een raadplegende rol krijgen. Dit 

betekent dat een advies van een direct belanghebbende zwaarder weegt, en met argumenten 

onderbouwd moet worden indien dit advies niet overgenomen wordt in de ontwikkelstrategie. Tot slot 

wordt ‘de stad’ geraadpleegd over het eindproduct. Belanghebbenden kunnen dus Meedenken en 
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Meepraten over de uitwerkingen van de uitgangspunten (Projectgroep Zaanse Schans, 2017). De drie 

groepen hebben zo elk hun eigen plek en invloed op de ontwikkelingsstrategie van de Zaanse 

Schans. 

C. Afwegingskader  

C1. Fase 

In het participatieplan Toekomst van de Zaanse schans (2017) wordt aan gegeven dat de 

verschillende groepen participeren binnen bepaalde kaders en randvoorwaarden. Binnen bepaalde 

randvoorwaarden staan in het ontwikkelstrategie nog opties open die door middel van participatie 

ingevuld kunnen worden (projectgroep Zaanse Schans, 2017). Participatie wordt ingezet na de 

startfase van de ontwikkelstrategie.  

C2. Participant 

Bij het opstellen van de ontwikkelstrategie wordt het gesprek opgezocht met een doelgroep die direct 

of indirect belang heeft als gebruiker van de Zaanse Schans. Er zijn drie verschillende ‘kringen’ van 

belanghebbenden vastgesteld.  

• eerste kring: direct belanghebbenden = adviseren (adviesgroep). Deze groep heeft belang op 

het terrein zelf;  

• tweede kring: indirect belanghebbenden = meedenken (meedenkgroep). Deze groep heeft 

geen direct belang op het terrein zelf, maar ondervindt wel effect van gemaakte keuzes in de 

ontwikkelingsstrategie; 

• derde kring: de stad = raadplegen (online). Inwoners van Zaanstad en de bezoekers van de 

Zaanse Schans. Om zo inzicht te krijgen hoe de stad denkt over dit onderwerp (projectgroep 

Zaanse Schans, 2017).  

C3. Rol & verantwoording 

De eerste kring heeft dus de taak om de gemeente Zaanstad te adviseren. Hun advies heeft grote 

invloed en mag alleen genegeerd worden met een goede reden. De tweede kring heeft als rol mee te 

denken met de gemeente Zaanstad. Tot slot de derde kring, die Zaanstad representeert, heeft als 

taak de gemeente Zaanstad te raadplegen over hun houding en denkwijze van de ontwikkeling van de 

Zaanse Schans. “Hoe ziet de Zaanse Schans er in 2030 uit? En wat vinden zij hier in belangrijk?”. 

Deze mening is geen bindend advies (Projectgroep Zaanse schans, 2017). Zo zijn alle kringen 

betrokken bij grote beslissingen.  

C4. Gebruikte instrumenten 

Voor de participatie van de Zaanse schans zijn verschillende instrumenten gebruikt die verschillen per 

kring van participanten. In de 1e kring is er gebruik gemaakt van een adviesgroep en van verschillende 

vergaderingen op thema. Voor de 2e kring is gebruik gemaakt van een meedenkgroep en een 

bijeenkomst toen de conceptstrategie bekend was. Tot slot is er voor de 3e kring PraatMee ingezet 

evenals de website “toekomst Zaanse Schans” en een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd 
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(Projectgroep Zaanse Schans, 2017; van Steenbergen & Verhoek, 2017). Zie de bijlage voor een 

uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten. 

D. Deelnemers 

Voor de eerste twee kringen zijn directe partijen benaderd:  

• 1e kring: Zaans Museum, Vereniging Zaanse Molen, Ondernemersvereniging OVZS, OV1509, Schans 

Bewonersbelang, Stichting Kalverpolder, Historische Commissie, Vereniging Zaans Erfgoed, ambtelijk 

opdrachtgever namens gemeente Zaanstad & Stichting de Zaanse Schans, Proces manager gemeente 

Zaanstad, Projectsecretaris, Adviseur Historie namens SZS & stedenbouwkundige.  

• 2e kring: Duyvis, Voetbalvereniging Zaandijk, Bewoners Lagedijk, Bewoners Haaldersbroek, St. Michaël 

College, Stichting Voetveer Zaandijk, Ondernemers/bewoners Guisweg, vereniging van bewoners Lagedijk, 

Ondernemers Lagedijk, Ondernemer Kiosk station Zaanse Schans & Ondernemer Stationsstraat/Hoogstraat.  

• 3e kring: van de bereikte deelnemers hier is echter een moeilijk beeld te schetsen. Net zoals bij het 

bestemmingsplan zijn reacties en meningen vooral online (anoniem) gegeven. Doordat vooral via de site 

PraatMee is gecommuniceerd, is alleen een naam beschikbaar. Dit geeft onvoldoende inzicht om op dit 

gebied uitspraken te doen. 

E. Leefstijlen Toekomst Zaanse Schans 

E1. Motivatie 

Participatie voor de Toekomst van de Zaanse Schans wordt ingezet om naar de toekomst van de 

Zaanse Schans te kijken, met de vraag “Hoe ziet de Zaanse Schans er in 2030 uit?”. Hier wordt 

gekeken naar de bereikbaarheid en leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en andere gebruikers, 

maar er is ook oog voor de kwaliteit, het erfgoedverhaal en de economische positie van de Zaanse 

Schans. Het oog voor kwaliteit, goede economische positie en het maken van een verantwoorde 

keuze is iets wat de blauwe leefstijl naar alle waarschijnlijkheid zal motiveren om te participeren. Om 

zo controle te kunnen uitoefenen op bepaalde beslissingen (Santing & van Kessel, 2013). Daarnaast 

is de focus op behoud van bereikbaarheid, leefbaarheid en erfgoedverhaal waarschijnlijk een 

motivatie voor de groene leefstijl, die getriggerd wordt door thema’s als openbare orde, veiligheid, 

traditiebehoud en rust en geborgenheid. Allemaal thema’s die voor de Zaanse Schans belangrijk zijn 

mee te nemen in het ontwikkelstrategie (Santing & van Kessel, 2013). 

E2. Aantrekkelijkheid: mate & fase 

De mate van participatie verschilt dus per groep. De grootste groep is de 3e kring: de inwoners van 

Zaanstad en gebruikers van de Zaanse schans (Projectgroep Zaanse Schans, 2017). Deze groep 

heeft vooral raad gegeven tijdens de participatie. Dit zal waarschijnlijk voornamelijk de groene en gele 

leefstijlgroepen aanspreken, die graag Meedenken en Meeweten. Ook zullen zij de fase waarin het 

participatietraject de Zaanse Schans zich bevindt, prettig vinden. Zowel de groene als gele leefstijl 

wordt graag wat verder in het traject meegenomen, en denkt pas graag mee als de grootste lijnen al 

vast staan, wat bij Toekomst de Zaanse Schans ook het geval is (Projectgroep Zaanse Schans, 

2017). De 1e en 2e kring participanten krijgen echter meer verantwoordelijkheid. Voornamelijk de 

eerste kring zou dan ook meer aanspreken bij de blauwe en rode leefstijl, die graag het gevoel 

ervaren mee te beslissen en mee te werken (Santing & van Kessel, 2013). 
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E3. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan er een 

indicatie worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van Toekomst de Zaanse Schans. Afbeelding 11 geeft een impressie van de gebruikte 

documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd. 

Kort overzicht van eerdere bevindingen / instrumenten / communicatie  

 

Leefstijl Zaanse Schans. De vorm van de participatie van de toekomst van de Zaanse Schans kent 

verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan de Zaanse 

Schans te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type leefstijl en de 

Zaanse Schans, besproken.  

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat de Zaanse Schans voor het grootste gedeelte de blauwe 

en groen leefstijl aanspreekt met zijn participatievormen. Dit wordt opgemaakt uit de manier hoe 

inwoners worden benadert, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het 

participatietraject uitdraagt. Wel kan er een nuance gemaakt worden per kring. Waar de 3e kring zowel 

de groene als de blauwe leefstijl aanspreekt met de participatie, spreken de eerste twee kringen 

waarschijnlijk meer de blauwe leefstijl aan.

Zaanse Schans  

Communicatie  Blauw  Doelgericht informeren (o.a. website), gecontroleerde setting (o.a. PraatMee), 

professionele voorlichting (afsluitende bijeenkomst), gemeentelijke website  

 Groen Eindresultaat laten zien, uitleg en voorlichting, structuur en vast programma, 

formeel & vertrouwde sfeer 

Inhoud  Groen (3 k)  Formeel, ingehouden, bedachtzaam, nauwgezet, focus op correctheid   

 Blauw (1e 2e k)  Formeel, toetsend, kosten-baten analyse, focus op efficiëntie en effectiviteit  

Locatie  Blauw  1e en 2e kring: kantoor/stadhuis & 3e kring(k): bijeenkomsten restaurant  

Setting  Groen(3e k)  Voorlichtingsbijeenkomst (afsluitende bijeenkomst), bewonersplatform 

(PraatMee), nieuwsbrief (website) 

 

 

Blauw  Expert presentatie, bijeenkomst in exclusieve sfeer (1e en 2e k) internetdiscussie 

(3e k), comité van aanbeveling (1e en 2e k), expertmeeting (1ek) 

Afbeelding 12 . Sfeerimpressie Zaanse Schans .  
 
 

Tabel 7. Overzicht leefstijlen MAAK. Centrum-Oost  
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De druk op het groen en water in Zaanstad neemt toe. Dit komt onder andere door de grote 

woningbouwopgaven (stedelijke verdichting), de concurrentiepositie met Amsterdam (aantrekkelijk 

maken van leefomgeving in Zaanstad) en het veranderende klimaat. De kwaliteit van de leefomgeving 

in Zaanstad wordt zo steeds belangrijker. Het is belangrijk de kwaliteit van groen en water op pijl te 

houden, en dit te laten aansluiten op de eisen en wensen van ecologie, recreatie en klimaat. Met het 

Groen- en waterplan wordt voorgesorteerd op de omgevingswet, die in 2021 ingaat. Het plan vormt 

een bouwsteen voor de omgevingsvisie. 

Het doel van het Groen- en waterplan is het verkrijgen van een integrale visie en een afwegingskader 

voor het groen en water in en om het stedelijk gebied van Zaanstad. Het plan en beleidskader moet 

sturing geven aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Maar biedt ook ruimte voor 

invulling van ontwikkelingen (Elsinga et al., 2017). 

Het Groen- en waterplan is tot stand gekomen met behulp van participatie. Hieruit voortkomend zijn 

verschillende zienswijzen opgesteld. Deze Zienswijzen bestaan uit reacties van inwoners en 

betrokken organisaties, op het Groen- en waterplan. Zo bied het Groen- en waterplan de mogelijkheid 

aan inwoners / organisaties om het groen en water zelf beter tot zijn recht te laten komen (Gemeente 

Zaanstad, 2017).  

 

A. Doel van de participatie 

Het doel van het Groen- en waterplan is het verkrijgen van een integrale visie en afwegingskader voor 

het groen en water in het stedelijke gebied in Zaanstad. Met het idee om het plan ook van de 

bewoners en betrokken partijen te maken (Gemeente Zaanstad, 2017). Een reden hiervoor is dat het 

groen en water in en rondom Zaanstad een breed thema is en de overheid alleen de kwaliteit niet 

meer kan borgen (Zaanstad, 2013). Het plan is dan ook een oproep om het samen te doen. Dit wordt 

gedaan door in het plan ruimte te bieden aan initiatieven van de betrokkenen zelf (Gemeente 

Zaanstad, 2017). Dit sluit aan bij het doel om inzicht te verwerven in de voorkeuren van bewoners om 

zo met deze kennis beslissingen te verbeteren (Innes& Booher, 2004). Echter is het grootste doel van 

de participatie in het Groen- en waterplan, volgens Zaanstad (2013), het zorgen voor draagvlak en 

commitment.  

B. Plek participatieladder 

Het Groen- en waterplan geeft in het voorstel (2013) aan dat de mate en timing van de participatie 

verschillend is per thema. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen actoren (betrokken partijen) en 

inwoners van Zaanstad. Actoren zijn eerder meegenomen in het traject en zijn om hun mening, reactie 

en mogelijke aanvullingen gevraagd bij de eerste aanzet van het plan. Zij betreden hier de treden van 

raadplegen en adviseren (Edelenbos & Monnikhof, 2001). Of op zijn Zaans: ‘Denk mee!’ en ‘Weet 

mee!’ (Zaanstad, 2017a). De inwoners van Zaanstad worden daarentegen voornamelijk geïnformeerd 

en gevraagd naar hun mening van het Groen- en waterplan. Deze handelingen vallen samen met de 

eerste twee treden van de participatieladder, namelijk: informeren en raadplegen (Edelenbos & 
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Moonnikshof, 2001). Ofwel het ‘Weet mee!’ en ‘Denk mee!’ van de Zaanse participatieladder 

(Zaanstad, 2017a).  

C. Afwegingskader 

C1. Fase 

Zoals hierboven al wordt aangegeven, kan de participatie in twee verschillende groepen worden 

ingedeeld. Actoren zijn op een eerdere fase van het plan betrokken. Zij hebben geparticipeerd 

wanneer de eerste aanzet vast stond. Zij werden dan ook midden in het proces meegenomen. De 

tweede groep, inwoners van Zaanstad, zijn rond de eind fase van het Groen- en Waterplan betrokken. 

Ook de actoren zijn toen nog eens naar hen mening gevraagd (Elsinga et al., 2017). 

C2. Participant 

Het is al eerder benoemd, maar de participant kan hier in twee groepen worden opgedeeld. Namelijk 

de eerste groep: actoren, die de betrokken partijen vertegenwoordigen die direct en indirect in 

aanmerking komen met groen en water. Daarnaast is er ook een tweede, grotere en bredere groep, 

namelijk: de inwoners van Zaanstad (Elsinga et al., 2017). 

C3. Rol & verantwoording 

De rol en verantwoordelijkheden die de participanten hebben hangt af van de mate van participatie. 

Voor de actoren zal hun rol adviseren en raadgeven zijn. Terwijl de rol van inwoners meer is om 

geïnformeerd te worden en raad te geven over het plan .  

C4. Gebruikte instrumenten 

Voor het Groen- en waterplan is onderscheid gemaakt in participatie tussen actoren en andere 

bewoners en belanghebbenden. De actoren hadden een inloopmiddag, konden het concept plan 

inzien en een reactie geven en er is voor hen een bijeenkomst georganiseerd. Voor andere bewoners 

en belanghebbenden is er gebruik gemaakt van een weekmarkt en online / mail reactie (Elsinga et al., 

2017). Zie de bijlage voor een uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten. 

D. Deelnemers 

De deelnemers zijn dus in twee verschillende groepen te verdelen namelijk: 

1. Actoren: Voor de groep actoren, dit zijn direct benaderde partijen. Zij geven invulling aan specifieke 

groepen, namelijk : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Recreatieschap Twiske- 

Waterland en RAUM, Staatsbosbeheer, Roeivereniging WRV de Zaan, toeristische kano bond NH, 

Watersportbond regio NH, Jachthaven Nauerna, Krijgsman watersport, Zaanhopper, Fietsbond 

Zaanstreek, gemeente Wormerland, Gemeente Uitgeest (Zaanstad, 2016).  

2. Inwoners en belanghebbende: Het is lastig om een volledig beeld te schetsen voor deze groep. Wel 

kan er een indicatie worden gegeven op basis van waarneming. Tijdens de weekmarkt had de 

uitvoerende partij het idee dan de verdeling man en vrouw relatief gelijkwaardig was. Echter heeft men 

weinig jongeren gesproken. Het grootste deel waren het oudere volwassenen. Daarnaast zijn er 

voornamelijk autochtone bewoners gesproken (op basis van het gesprek met Janine Elsinga).  
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Afbeelding 13 . Sfeerimpressie Groen en waterplan. 
 
 

E. Leefstijlen algemeen 

E1. Motivatie 

De centrale vraag rond het Groen- en waterplan is hoe de kwaliteit van groen en water gewaarborgd 

kan worden, ondanks de druk die op het groen en water staat in Zaanstad. Het plan en beleidskader 

moet sturing geven aan het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit (Elsinga et al., 

2017). Dit thema is een thema dat naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk de groene leefstijl 

aanspreekt. De groene leefstijl wordt gemotiveerd om te participeren, wanneer een traject inspeelt op 

het beperken van verstoringen en thema’s heeft over openbare orde, veiligheid, traditiebehoud en rust 

en geborgenheid. Dit zijn onderwerpen die terugkomen in het Groen- en waterplan. Door het feit dat 

het Groen- en waterplan inspeelt op controle, kwaliteit van omgeving, verantwoorde keuzen maken en 

beslissingen maken op onderzoek, zal waarschijnlijk de blauwe leefstijl ook gemotiveerd zijn om te 

participeren. Tot slot zal het thema duurzaamheid, ook een belangrijk thema in het plan, de rode 

leefstijl triggeren tot participatie (Santing & van Kessel, 2013).  

E2. Aantrekkelijkheid: mate & fase 

De mate van participatie verschilt dus tussen de actoren en de inwoners. Actoren worden gevraagd, in 

een vroeger proces, Zaanstad te adviseren en raad te geven rondom de eerste kaders van het proces 

(gemeente Zaanstad, 2017). Dit is iets wat passend is voor de blauwe leefstijl, die graag in het proces 

(beleidsontwikkeling) meegenomen wordt om advies te geven. Zij krijgen graag het gevoel van het 

meebeslissen en meewerken aan beleid (Innes & Booher, 2004). Wanneer gekeken wordt naar de 

inwoners en andere betrokkenen worden zij pas aan het einde van het proces, geïnformeerd en 

gevraagd om hun mening (Gemeente Zaanstad, 2017). Dit is iets wat waarschijnlijk vooral de groene 

leefstijl zal aanspreken. Mensen in de groene leefstijl worden dan ook graag aan het einde van het 

traject (rond beleidsuitvoering) geïnformeerd en gevraagd om mee te denken (Innes & Booher, 2004).  

E3. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan er een 

indicatie worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van Groen- en waterplan. Afbeelding 12 geeft een impressie van de gebruikte documenten 

waarop de uitspraken zijn gebaseerd. 

 

Kort overzicht van eerdere bevindingen / instrumenten / communicatie  
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Leefstijl Groen- en waterplan. De vorm van de participatie van het Groen- en waterplan kent 

verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan het Groen- 

en waterplan te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type leefstijl 

en het Groen- en waterplan, besproken. 

  

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat het Groen- en waterplan voor het grootste gedeelte de 

groene en blauwe leefstijl aanspreekt met zijn participatievormen. Dit wordt opgemaakt uit de manier 

waarop inwoners worden benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het 

participatietraject uitdraagt. Het opzoeken van de inwoners via een marktkraam, is echter iets wat de 

gele leefstijl waarschijnlijk aanspreekt.  

  

Groen- en waterplan  

Communicatie  Blauw  Gemeentewebsite, doelgericht informeren (bijeenkomsten en markt), 

gecontroleerde setting, benaderen als zakenpartner (actoren), formeel & 

exclusieve sfeer (actoren)  

 Groen Eindresultaat laten zien (inwoners), uitleg en voorlichting (bijeenkomsten), 

luisteren, structuur en vast programma (regiobijeenkomst)  

Inhoud  Blauw  Formeel, toetsend, kosten-baten analyse, focus op efficiëntie en effectiviteit  

 Groen  Formeel, bedachtzaam, nauwgezet, focus op correctheid overheid  

Locatie  Groen  Op het gemeentehuis, formele locatie, niet onderscheidend, herkenbaar/ 

overzichtelijk 

Setting  Blauw Bijeenkomst in exclusieve sfeer (actoren), comité van aanbeveling 

 Groen  Wijk-informatieteams, voorlichtingsbijeenkomst (inloop), informatielijn (zie website) 

 Geel Kraam op de markt, voorlichtingsbijeenkomst, informatiemarkt  

Tabel 8. Overzicht leefstijlen Groen- en waterplan   
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Zaanse Geluiden, is opzoek naar het Zaanse geluid. De vraag die hier centraal staat is “Wat vind jij 

belangrijk voor de komende jaren in Zaanstad?”. Samen met Platform aan de Zaan is opzoek 

gegaan naar wat de prioriteiten zijn, welke urgente uitdagingen op de agenda moeten, hoe dingen 

samen kunnen worden aangepakt en hoe we gemeente en stad elkaar kunnen versterken en 

versnellen. Bijzonder is dat het participatietraject dus een samenwerking geweest is tussen Platform 

aan de Zaan en de Gemeente Zaanstad. 

Dit gesprek met de stad over de toekomst van 

Zaanstad wordt gedaan in themaweken. De 

thema’s zijn duurzaamheid, inclusieve stad 

(kansengelijkheid), verstedelijking en 

economische ontwikkelingen. In deze weken 

zijn werksessies gegeven, lezingen gehouden, 

buurtmaaltijden en ontmoetingen in de wijk, 

om zo het gesprek met de stad aan te gaan. 

Dit wordt gedaan omdat de uitdagingen waar 

voor Zaanstad staat, vragen om nieuwe 

vormen van samenwerken (Vermoolen, 

2018a).

 
 

A. Doel van de participatie 

Zaanse Geluiden is een participatietraject waar het gesprek met de stad zowel middel als doel op zich 

is. Om zo te kunnen kijken waar kansen en uitdagingen liggen voor Zaanstad en om een beeld te 

kunnen krijgen in hoe bewoners en gemeente elkaar kunnen versterken en kunnen versnellen 

(Vermoolen, 2018a). Het doel van de participatie bij Zaanse Geluiden is dus het verwerven van inzicht 

in de voorkeuren van de bewoners van Zaanstad, om zo beslissingen en beleid te kunnen verbeteren 

(Innes & Booher, 2004). 

 

B. Plek participatieladder 

Het participatietraject van Zaanse Geluiden, wil via participatie, te weten komen waar de uitdagingen 

en kansen liggen voor Zaanstad. Om zo nieuwe vormen van samenwerken te stimuleren (Vermoolen, 

2018a). Dit wordt gedaan op verschillende manieren, die op verschillende treden van de trap 

aansluiten. Ten eerste worden de deelnemers geïnformeerd over de specifieke thema’s die de 

komende jaren belangrijk worden. Het traject valt ten eerste onder informeren ofwel ‘Weet mee!’ 

(Edelenbos& Monnikhof,2001; Zaanstad, 2017a). Maar daarnaast worden participanten ook gevraagd 

de gemeente Zaanstad te adviseren en raad te geven (‘Denk mee!’) over wat kansen en bedreigingen 

zijn op de vooruit gestippelde thema’s. Afhankelijk wat er met deze input gedaan wordt, kan de trap 

mogelijk verder uitgebreid worden. Wanneer vervolgens samen het proces en inhoud wordt ingevuld 

(‘Doe mee!’) komt men uit op de traptrede van “Co- produceren” (Edelenbos& Monnikhof,2001; 

Zaanstad, 2017a). 

C. Afwegingskader 

C1. Fase 
Zaanse Geluiden neemt de deelnemers mee in het begin van het proces. Alleen bepaalde thema’s die 

belangrijk zijn voor de toekomst staan vast in het traject. Voor de rest is het proces nog in te vullen, 
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met behulp van de deelnemers. Welke kansen, bedreigingen, samenwerking en aanpak aan gegaan 

moet worden is juist iets wat Zaanse Geluiden wil bespreken.  

C2. Participant 

Zaanse Geluiden is op zoek naar het Zaanse geluid. Dit geluid moet komen van de inwoners van 

Zaanstad. Dat is dan ook het type participant die Zaanse Geluiden wil bereiken tijdens hun 

participatietraject (Zaanstad, 2017a).  

C3. Rol & verantwoording 

Ten eerste hebben de inwoners van Zaanstad de rol om zich te laten informeren over de verschillende 

thema’s en informatie hierom heen. Ten tweede worden zij ook gevraagd in de themaweken om de 

gemeente Zaanstad te raadplegen en advies te geven over wat zij belangrijk vinden de komende jaren 

in Zaanstad. 

C4. Gebruikte instrumenten 

Elke themaweek had zijn eigen invulling van instrumenten. Over het algemeen zijn in de themaweken 

verschillende werksessies gegeven, lezingen gehouden, buurtmaaltijden en ontmoetingen in de wijk 

(Vermoolen, 2018a). Zie de bijlage voor een uitgebreidere uitwerking van de gebruikte instrumenten. 

E. Leefstijlen algemeen 

E1. Motivatie 

Zaanse Geluiden zet de vraag centraal “Wat vind jij belangrijk voor de komende jaren in Zaanstad?” 

(Vermoolen, 2018a). Deze vraag/boodschap is breed te interpreteren en zal dan ook naar 

waarschijnlijkheid alle leefstijlen wel aan kunnen spreken en hen motiveren om te participeren. Echter 

kan deze brede boodschap in verschillende vormen gegoten worden, zodat de boodschap een 

bepaalde leefstijl meer aanspreekt (Santing & van Kessel, 2013). Zie MAAK.Zaanstad voor de 

verschillende focussen van deze boodschap.  

E2. Aantrekkelijkheid mate & fase 

De deelnemers van Zaanse Geluiden worden in de eerste fase van het traject meegenomen. Er staat 

nog niets vast en is ruimte voor eigen inbreng (Vermoolen, 2018a). Dit zal waarschijnlijk de rode en 

blauwe leefstijl voornamelijk aanspreken. Zij participeren graag in de beleidsvoorbereiding/ 

initiatieffase(rood) of beleidsontwikkelingsfase(blauw). De gele en groen leefstijl worden dan ook bij 

voorkeur later meegenomen in het proces (besluitvorming & beleidsuitvoering) (Santing & van Kessel, 

2013). 

Daarentegen worden deze twee leefstijlen juist wel aangesproken door het feit dat zij in het 

participatietraject gevraagd worden om mee te denken (geel) over deze toekomst en daarnaast hier 

over geïnformeerd te worden (groen). De rode en blauwe leefstijl beslissen en werken liever mee aan 

het traject. Dit is iets wat Zaanse Geluiden mogelijk nog kan bereiken, afhankelijk wat hun 

vervolgtraject gaat worden (zie B) (Santing & van Kessel, 2013). 
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E3. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan er een 

indicatie worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van Zaanse Geluiden. Afbeelding 13, geeft een impressie van de gebruikte documenten 

waarop de uitspraken zijn gebaseerd. 

Kort overzicht van eerdere bevindingen / instrumenten / communicatie  

 

 

 

 

 

 

 

Leefstijl Zaanse Geluiden. De vorm van de participatie van Zaanse Geluiden kent verschillende 

elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) die in het 

literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan Zaanse 

Geluiden te koppelen. Gezien Zaanse Geluiden veel verschillende trajecten / vormen heeft, wordt er 

beoordeelt op de meest voorkomende vormen (geheel van uitstraling). Per element worden de 

kenmerken, passend bij een bepaald type leefstijl en Zaanse Geluiden, besproken.  

Zaanse Geluiden 

Communicatie  Geel Informeel/persoonlijke aandacht, gezellige en informele sfeer (buurtmaaltijden 

& ontmoetingen), dialoog aangaan (werksessies), sport en spelelement 

(kaarten versturen/ wandeling/ pannenkoeken bakken)  

 Rood  Open discussie, op inspirerende wijze (website – andere soort activiteiten), 

grotere geheel benadrukken/toekomst visie, creatieve en uitdagende sfeer 

(locaties - website)  

Inhoud  Geel Informeel, warm, laagdrempelig, open en persoonlijk, begrip voor standpunten 

van anderen  

 Blauw Kennis en expertsessies  

Locatie  Geel  Warm, knus, eigentijds, informeel (boerderij), wijkontmoeting plaatsen 

(buurthuis/op straat)  

Setting  Geel  Gezellig avondje van maken, bewoners/buurt, open dagen/inloop, 

werkgroepen (werksessies), straatactiviteiten (ontmoetingen buurt)  

 Rood Discussie avond, gekoppeld aan een lezing, creatieve sessies (o.a. 

pannenkoeken bakken), workshop, bijeenkomst die anders is dan anders.  

 Groen Wijkbezoek / wandeling, voorlichtingsbijeenkomst (kennissessies)  

Afbeelding 14. Sfeerimpressie Zaanse geluiden.  

Tabel 9. Overzicht leefstijlen Zaanse Geluiden  
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Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat Zaanse Geluiden voor het grootste gedeelte de gele 

leefstijl aanspreekt met zijn participatievormen. Dit wordt opgemaakt uit de manier hoe inwoners 

worden benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het participatietraject 

uitdraagt. Echter passen bepaalde elementen ook bij de rode en in mindere mate bij de groene 

leefstijl. Voornamelijk de blauwe leefstijl wordt niet echt aangesproken. De kennissessies zullen echter 

wel een element zijn die de blauwe leefstijl waarschijnlijk aanspreekt.  
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Zaanse linten, dijken en paden vertelt ons over de ontstaansgeschiedenis van deze streek. Ze maken 

Zaanstad in de regio uniek en bevatten veel cultuurhistorische waarden en diversiteit in bebouwing en 

functies. Echter de toenemende vraag van woningbouw in Zaanstad zorgt dat de linten, dijken en 

paden onder druk komen te staan. Hoe kunnen deze twee samen gaan? Hoe kan de woningbouw 

toenemen, en de oude waarde van de linten, dijken en paden hier deel van uitmaken?  

Er is behoefte aan een visie voor het geheel 

van linten, dijken en dwarspaden, die de 

kwaliteit en diversiteit daarvan inzichtelijk 

maakt en uitspraak doet over de balans tussen 

behoud en ontwikkeling ervan (Lakenman & 

Peeters, 2016). Het opstellen van deze visie is 

een opdracht “in de geest van de 

Omgevingswet”. Dus met extra aandacht voor 

integraal werken en participatie bij de 

totstandkoming. Participatie maakt een 

belangrijk onderdeel uit van deze visie, om zo 

de visie voor de linten, dijken en paden aan te 

laten sluiten bij de omgeving (Peeters & 

Graauw, 2017).  

 

A. Doel van de participatie 

Participatie wordt hier gebruikt om de visie voor de linten, dijken en paden (kernkwaliteiten) aan te 

laten sluiten bij de omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Zaanstad om deze 

kernkwaliteiten in stand te houden. Vanuit vakkennis wordt, het gebied en zijn kernkwaliteiten, in beeld 

gebracht. Om zo te bekijken wat er nodig is om deze kwaliteit in stand te houden. Met participatie 

wordt de visie waar mogelijk verbeterd (Peeters & Graauw, 2017). Burgerparticipatie heeft hier dus als 

doel inzicht van bewoners te verwerven en zo beslissingen te verbeteren (Innes & Booher, 2014). 

Maar daarnaast wordt participatie ook ingezet om de bewoners op de hoogte te stellen van de 

kernkwaliteiten (Peeters & Graauw, 2017). Dit sluit aan bij het creëren van draagvlak, om zo 

rechtvaardigheid te bevorderen (Innes & Booher, 2004). 

B. Plek participatieladder 

Het participatietraject van de Zaanse linten, dijken en paden kent twee verschillende routes en dus 

twee treden. Ten eerste wordt vanuit de gemeente informatie verschaft over de kernkwaliteiten 

(Peeters & Graauw, 2017). Dit sluit aan bij het informeren van de participanten (Edelenbos & 

Monnikhof, 2001) of wel het ‘Weet mee!’( Zaanstad, 2017a). Daarnaast wordt ook het gesprek met de 

stad gevoerd over die kernkwaliteiten, om zo te komen tot een kwalitatief betere visie. Bewoners van 

Zaanstad geven raad over vragen zoals of zij de kwaliteiten ook zien zoals de gemeente (en 

aanvullingen)? (Peeters & Graauw, 2017). Dit element valt onder de tree van raadplegen & adviseren 

(Edelenbos & Monnikhof, 2001), of wel ‘Denk mee!’ (Zaanstad, 2017a). Momenteel is het 

participatietraject van Zaanse linten, dijken en paden in volle gang, waarbij voornamelijk is 

geïnformeerd en de bewoners om raad is gevraagd.  

C. Afwegingskader 

C1. Fase 

Voordat het gesprek met de bewoners van Zaanstad wordt aangegaan, is er vanuit vakkennis 
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gekeken naar de situatie. Men wordt gaandeweg uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Dit wordt 

echter wel pas gedaan wanneer een start is gemaakt met de visie. Om zo eventuele toevoegingen te 

doen en de inzichten te verrijken (Peeters & Graauw, 2017). 

C2. Participant 

De Zaanse kernkwaliteiten liggen door heel Zaanstad. Het zijn dan ook de bewoners van Zaanstad en 

andere mogelijke belanghebbenden van Zaanstad, die met dit traject bereikt moet worden.  

C3. Rol & verantwoording 

De rol en verantwoordelijkheden die de participanten hebben hangt af van de mate van participatie. 

Het wordt van de participanten verwacht dat zij zich laten informeren, en daar waar nodig raad te 

geven over bepaalde thema’s.  

C4. Gebruikte instrumenten 

Zoals eerder is aangehaald is het traject nog bezig. Tot nu toe zijn verschillende instrumenten ingezet 

namelijk: campagnewebsite, PraatMee, Facebook, Twitter en de e-mail (Zaanstad, 2018c).  

D. Deelnemers 

Ook hier is het weer moeilijk uitspraken te doen over de bereikte participanten. Dit komt omdat de 

opgehaalde informatie online en anoniem is opgemaakt. De online profielen zijn hierin moeilijk te 

achterhalen. Op dit onderdeel kan daarom geen indicatie gegeven worden.  

E. Leefstijlen algemeen 

E1. Motivatie 

Het doel van de Zaanse linten, dijken en paden, is om deze kernkwaliteiten samen te laten gaan met 

de ontwikkelingen van de stad. Om ondanks de toenemende woningbouw in Zaanstad, de 

cultuurhistorische waarde van deze elementen te laten bestaan. Een balans tussen behoud en 

ontwikkeling. De nadruk ligt dan ook op het behouden van traditie en cultuur van Zaanstad (Peeters & 

Graauw, 2017). Het is dat thema dat waarschijnlijk de groene leefstijl zal aanspreken. Die leefstijl is 

getriggerd wanneer participatie gaat over traditiebehoud. Maar ook als zij inspraak heeft over rust en 

geborgenheid, veiligheid en het beperken van verstoringen. Dit zijn thema’s die terug komen in de 

Zaanse linten, dijken en paden, en dat zal dan waarschijnlijk de groene leefstijl motiveren (Santing & 

van Kessel, 2013). Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het in stand houden van kwaliteit en 

de kernkwaliteiten te waarborgen (Peeters & Graauw, 2017). Dit is een onderwerp wat ook de blauwe 

leefstijl wel aanspreekt en zal motiveren (Santing & van Kessel, 2013).  

E2. Aantrekkelijkheid: mate & fase 

Het participatietraject vraagt de bewoners van Zaanstad mee te denken en zich te laten informeren 

rondom de kernkwaliteiten. Waarschijnlijk zal de gele en groene leefstijl zich hier zich prettig bij 

voelen. Zij denken beiden graag mee en laten zich informeren. Dit alles graag via besluitvorming of 

beleidsuitvoering, en liever niet gelijk aan het begin van het traject (Santing & van Kessel, 2013). Dit is 
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het geval bij de Zaanse linten, dijken en paden. Waar bewoners pas na een verkenning worden 

geraadpleegd en geïnformeerd (Peeters & Graauw, 2017). 

E3. Bereikte leefstijl 

Aan de hand van de gebruikte instrumenten, communicatie en eerdere bevindingen kan een indicatie 

worden gegeven welke typen leefstijlen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan de 

participatie van de Zaanse linten, dijken en paden. Afbeelding 14 geeft een impressie van de 

gebruikte documenten waarop de uitspraken zijn gebaseerd. 

 

Kort overzicht van eerdere bevindingen / instrumenten / communicatie  

 

 

 

 

 

 

Leefstijl Zaanse linten, dijken en paden. De vorm van de participatie van Zaanse linten, dijken en 

paden kent verschillende elementen. Bepaalde elementen (communicatie, inhoud, locatie & setting) 

die in het literatuurhoofdstuk besproken zijn, worden hier toegepast, om zo de juiste leefstijl(en) aan 

het traject te koppelen. Per element worden de kenmerken, passend bij een bepaald type leefstijl en 

Zaanse linten, dijken en paden, besproken.  

 

Op basis van deze bevindingen, lijkt het dat de Zaanse linten, dijken en paden voor het grootste 

gedeelte de blauwe leefstijl aanspreekt met zijn participatievormen. Dit wordt opgemaakt uit de manier 

waarop inwoners worden benaderd, de inhoud van de participatie, de locatie en de setting die het 

participatietraject uitdraagt. Echter passen bepaalde elementen ook wat bij de groene en gele leefstijl. 

Zaanse linten, dijken en paden  

Communicatie  Blauw  Doelgericht informeren (o.a. website), gecontroleerde setting (o.a. 

PraatMee), gemeentelijke website, Twitter 

 Geel  Dialoog aangaan (online via Facebook), transparant communiceren, 

Informeel (Facebook ) 

Inhoud  Blauw  Formeel, toetsend, focus op efficiëntie en effectiviteit (mogen zelf reactie 

geven en ideeën/ kritiek opperen) 

Locatie    n.v.t.: online  

Setting  Groen  Nieuwsbrief, informeren via gemeentelijke website, bewonersplatform 

(PraatMee), informatielijn (website) 

Afbeelding 15. Sfeerimpressie Zaanse linten, dijken en paden.  

Tabel 10. Overzicht leefstijlen Zaanse linten, dijken en paden   
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Meningen en belevingen van de stad, onderwerpen die de overheid aangaan, zijn goed online te 

vinden en te vangen. Wat zeggen inwoners, bestuurders, lokale media (stakeholders) et cetera? 

Zaanse TamTam is een tool, die dit belevingsbeeld samenvat en duiding geeft aan deze uitspraken. 

Zo wordt berichtgeving verzameld, gesignaleerd, geordend, geduid en tot slot gerapporteerd (de 

Goede, Kok & de Voogd, 2017).  

Anders dan de andere participatietrajecten in 

dit rapport, is dan ook de Zaanse Tamtam. Het 

is in tegenstelling tot de eerdere trajecten geen 

uitgezet participatietraject, maar een tool dat 

overzicht creëert in de berichtgeving van 

Zaanstad. De TamTam, geeft meerdere dagen 

per week een compacte, feitelijke weergave 

van de online en offline berichtgeving over 

Zaanstad in de afgelopen 24 uur 

(Communicatie Zaanstad, 2018). Er wordt in 

de Tamtam gewerkt met bestaande berichten, 

waar structuur in wordt gebracht om zo een 

beeld te kunnen schetsen van wat er leeft in 

Zaanstad. Deze berichtgeving bestaat onder 

andere uit Facebook en Twitter-berichten maar 

ook bijvoorbeeld reacties op de website. De 

TamTam is dus geen gericht participatietraject 

op zich, maar geeft wel inzicht in meningen, 

belevingen en uitspraken van Zaanstad. Door 

deze reden zullen verschillende vragen over 

het proces (hieronder) niet beantwoord kunnen 

worden.  

 

A. Doel van de participatie 

De Zaanse TamTam is dus geen doel op zich maar een tussenproduct van verschillende analyses die 

de vraag hebben: “wat leeft er in Zaanstad” (de Goede et al., 2017). De TamTam geeft inzicht in deze 

vraag en creëert overzicht in de berichtgeving van Zaanstad (Communicatie Zaanstad, 2018). Dit 

inzicht heeft waarschijnlijk als doel inzicht te verwerven in de voorkeuren van bewoners, in brede en 

algemene zin (Innes & Booher, 2004).  

B. Plek participatieladder 

Wanneer naar de Zaanse TamTam gekeken wordt is het moeilijk aan te geven welke plek op de 

participatieladder deze heeft. Bewoners van Zaanstad bepalen zelf wanneer, over wat, en op welke 

manier zij hun berichtgeving plaatsen. Het is afhankelijk welk project dit (mogelijk) oppakt, hoe zij deze 

berichtgeving inzetten en hoe zij verder gaan met de input, welke plek de TamTam zou krijgen.  

C. Afwegingskader 

C1. Fase 

Zoals eerder gezegd zijn verschillende vragen over het proces, voor de TamTam, moeilijk te 

beantwoorden. Omdat de TamTam niet direct gekoppeld is aan het traject kan er over de fase, geen 

uitspraak worden gedaan. 

C2. Participant 

De TamTam bevat een overzicht/samenvatting van alle berichtgeving rondom Zaanstad. De 
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berichtgeving komt vanuit de bewoners en andere belanghebbende van Zaanstad (Communicatie 

Zaanstad, 2018).  

C3. Rol & verantwoording 

Gezien de TamTam geen uitgesproken plek op de ladder inneemt kan er over de rol en 

verantwoording ook geen uitspraak worden gedaan.  

C4. Gebruikte instrumenten 

De TamTam bestaat dus uit een feitelijke weergaven van de online en offline berichtgeving over 

Zaanstad (Communicatie Zaanstad, 2018). De grootste bronnen voor deze berichtgeving zijn 

Facebook en Twitter van Zaanstad. Maar ook reacties op de website en offline berichtgeving zijn 

meegenomen.  

D. Deelnemers 

Zoals eerder al het geval is geweest, is het moeilijk uitspraken te doen over de bereikte participanten. 

Dit komt omdat de participatie binnen de Zaanse TamTam anoniem is en alleen maar een algemene 

indicatie bevat. Online profielen zijn hierin moeilijk te achterhalen. Op dit onderdeel kan daarom geen 

indicatie gegeven worden.  

E. Leefstijlen algemeen  

E1. Motivatie 

De TamTam bestaat uit een schematisch overzicht van online (en offline) berichtgeving over 

Zaanstad. Deze uitspraken en berichtgeving rondom Zaanstad komen dus tot stand, zonder een 

motivatie om te participeren in een participatietraject. Wel is er een bepaalde motivatie om meningen/ 

uitspraken/standpunten te delen met anderen, via o.a. Facebook en Twitter. In plaats dat hier 

antwoord gegeven wordt op de vraag welke leefstijl waarschijnlijk gemotiveerd zal zijn te participeren, 

wordt nu gekeken welke leefstijl gemotiveerd zal zijn, zijn of haar mening te delen. Omdat de vraag 

”wat leeft er in Zaanstad” erg breed is, zal elke leefstijl zijn eigen reden/motivatie hebben om een 

bericht te sturen, namelijk:  

• Gele berichtgeving: situaties/thema’s rondom het beter voor de wijk/gezin, beter voor sociale 

cohesie, wijkgezelligheid, goed voor jeugd en gezin, zal zorgen dat de gele leefstijl gemotiveerd 

is een bericht/mening te delen; 

• Groene berichtgeving: situaties/thema’s rondom het beperken van verstoringen (of juist het 

opmerken er van), maar ook thema’s als openbare orde, veiligheid, traditiebehoud en rust & 

geborgenheid zullen zorgen dat de groene leefstijl gemotiveerd is een bericht/mening te delen; 

• Blauwe berichtgeving: situaties/thema’s met betrekking op controle krijgen of behouden, maar 

ook thema’s over kwaliteit van omgeving, verantwoorde keuzes maken en onderzoek zullen er 

voor zorgen dat de blauwe leefstijl getriggerd is een bericht/mening te delen;  

• Rode berichtgeving: situaties/thema’s rondom het zelf kansen creëren, maar ook thema’s zoals 

duurzaamheid, kunst en cultuur, investering voor de langere termijn en het out of the box 

denken, zal de rode leefstijl tot berichtgeving aanzetten (Santing & van Kessel, 2013). 
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E2. Aantrekkelijkheid mate & fase 

Zoals eerder aangegeven is het moeilijk uitspraken te doen over de plek van de TamTam op de 

participatieladder. Berichten delen over Zaanstad is echter wel een vorm van meedenken. Het zal dan 

ook goed kunnen zijn dat dit voornamelijk de gele en groene leefstijl aanspreekt. Er is minder sprake 

van meedoen en meebeslissen, zoals de rode en blauwe leefstijl juist graag doet. Daarnaast is het 

moeilijk iets te zeggen over de fase en de exacte leefstijl die hieraan gekoppeld kan worden. De 

TamTam is geen direct uitgezet participatietraject en kent dus niet echt een fase van participatie.  

E3. Bereikte leefstijl 

Ook hier is het moeilijk uitspraken te doen. Wel kan er iets meer gezegd worden over de media die 

gebruikt zijn voor de berichtgeving: Facebook en Twitter. 

 

 

 

 

 

Facebook Zaanstad 

Facebook is een steeds toegankelijker medium. De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer 

geregistreerde Facebook-accounts in Nederland. Zo’n 9,5 miljoen Facebook-accounts in 2017 

(Oosterveer, 2017). Wel blijkt dat het gebruik van Facebook onder jongeren daalt. Daarentegen zijn 

het vooral de 65 tot 79-jarigen waar het gebruik stijgt (Turpijn, Kneefel & Van der Veer, 2015). Volgens 

Santing en van Kessel (2013) is de Facebook-gebruiker qua leefstijl voornamelijk geel en rood. Toch 

moet hier een kanttekening gemaakt worden gezien dit onderzoek uit 2013 komt. Toen was Facebook 

nog nieuw, creatief en inspirerend. Iets wat de rode leefstijl aanspreekt. Nu in 2018, waar Facebook 

gebruik voornamelijk stijgt onder ouderen, is dit minder het geval en is Facebook bijna een standaard 

geworden. Het is dan waarschijnlijk dat berichten plaatsten via Facebook voornamelijk de gele leefstijl 

aanspreekt. Facebook maakt dan ook plaats voor, persoonlijk, informeel, enthousiast contact dat de 

gele doelgroep aanspreekt. En minder de rode leefstijl.  

 

Twitter Zaanstad 

Twitter daarentegen kent een neerwaartse daling in het Nederlandse gebruik. De populariteit daalt 

voornamelijk onder de jongeren (Oosterveer, 2017). Het zijn vooral de 40-plussers, waar Twitter 

gebruik stijgt (Turpijn et al, 2015). Twitter is dan ook voornamelijk in trek bij de blauwe leefstijl. Hier is 

namelijk plek voor zakelijke berichten, die kort, zakelijk en puntsgewijs kunnen zijn. Dit is wat de 

blauwe doelgroep aanspreekt (Santing & van Kessel, 2013). 

 

Leefstijl TamTam 

De vorm van de Zaanse TamTam is net wat anders dan andere trajecten. Er is niet naar het 

participatietraject gekeken (aangezien die er niet is), maar naar de media van berichtgeving: 

Facebook en Twitter. Het is waarschijnlijk dat voornamelijk de gele (Facebook) en blauwe (Twitter), 

zich aangesproken voelen om via deze kanalen berichtgeving over Zaanstad te plaatsten.  
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3.2. Conclusie analyse proces 
In deze conclusie wordt antwoord gegeven op verschillende deelvragen die in de inleiding 

geformuleerd zijn. Elke deelvraag wordt dan ook apart behandeld met bij behorende conclusie en 

opvolgend advies.  

Deelvraag 1.1. Welke participatietrajecten, uitgevoerd door Zaanstad, zijn relevant voor deze 

opdracht? De gemeente Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel ingezet op participatie. Voor deze 

opdracht is geselecteerd op participatietrajecten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving 

(zie overzicht p86). De trajecten zijn gevonden door gemeentelijke collega’s te benaderen met de 

vraag of zij nog interessante participatietrajecten wisten om mee te nemen in deze opdracht. 

Opvallend hier is dat er geen algemeen platform bestaat waar participatietrajecten hun bestaan en/of 

ervaring delen. Hoewel trajecten van elkaar kunnen leren, is er maar weinig kennis van elkaars 

bestaan en werkwijzen. Het zou dan ook leerzaam en effectief zijn om structuur te brengen in de grote 

hoeveelheid van participatietrajecten. Denk aan een onlineplatform, waar elk traject een bepaalde 

structuur hanteert in zijn omschrijving. Zoals hoe dingen georganiseerd zijn, wie voor wat 

aanspreekbaar is et cetera. Het creëert zo inzicht in elkaars ervaringen, werkwijzen en ideeën, om zo 

van elkaar te kunnen leren.  

Deelvraag 2.1. Welke processen kennen deze participatietrajecten? 
Deze eerste analyse bestaat uit het evalueren en onderzoeken van het proces van verschillende 

participatietrajecten. Dit is gedaan aan de hand van verschillende bevindingen uit het 

literatuuronderzoek. Zo is per participatietraject gekeken naar het doel van de participatie en naar het 

niveau van de participatie op de participatieladder. Ook is het afwegingskader (fase, rol, participant & 

instrumenten) van elk traject onder de loep genomen. Tot slot is gekeken naar de deelnemers en 

leefstijl van ieder traject. De resultaten zijn schematisch weergegeven in de tabel op de volgende 

pagina. 
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Tabel 11. Schematisch overzicht bevindingen procesanalyse.   
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Verschillende conclusies en adviezen komen uit dit proces naar voren:  

A. Doel 

Uit de analyse blijkt dat de participatietrajecten voornamelijk participatie gebruiken om kennis & inzicht 

te verwerven en beslissingen & beleid te verbeteren. Alle participatietrajecten gebruiken dan ook deze 

doelstelling om participatie in te zetten. Deze twee doelstellingen worden in de literatuur aangehaald 

en passen bij het doel om de participant kans te geven invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en/of 

evaluatie van beleid (Bos, 2014; Innes & Booher, 2004). Daarnaast wordt participatie ook door een 

kleine minderheid van de participatietrajecten gebruikt om draagvlak/begrip te creëren. Dit blijkt uit 

onderzoek een van de belangrijkste doelstellingen van participatie voor de gemeenten (Bos, 2014). Uit 

deze bevindingen kan herleid worden dat de Gemeente Zaanstad participatie inzet om kennis & 

inzicht te verwerven, om beslissingen en beleid te verbeteren en begrip te creëren.  

B. Participatieladder 

Wanneer gekeken wordt naar het niveau van de participatieladder, betreden alle onderzochte 

participatietrajecten het niveau van raadplegen op de ladder. Daarnaast wordt bij de meeste trajecten 

ook de trede van adviseren behaald. Bovendien blijkt ook meer dan de helft van de trajecten de 

participanten te informeren. Daarmee kan worden geconcludeerd dat deze trajecten voornamelijk 

inzetten op de eerste drie treden van de participatieladder van Arnstein (Edelenbos & Monnikhof, 

2001). Op zijn ‘Zaans’ ook wel de treden van ‘Weet mee!’ en ‘Denk mee!’ genoemd. Dit betekent ook 

dat de treden van co-produceren, meebeslissen en zelfbeheer, die staan voor meer interactie en 

invloed in de participatie, niet worden bereikt bij de participatietrajecten die meegenomen zijn in dit 

onderzoek. Dit zorgt ervoor dat in deze trajecten de bewoners een beperkte mate van invloed hebben 

en de gemeente Zaanstad hier de regie houdt (Pröpper & Steenbeek,1999).  Gezien het feit dat 

participatie een kwestie van maatwerk is, is dit geen waardeoordeel. Wellicht stond de situatie het niet 

toe om meer verantwoording over te dragen van gemeente op bewoners. Toch is het goed om hier 

een kritische blik op te werpen. Hoewel de mate van participatie afhankelijk is van de situatie, zorgen 

ontwikkelingen in onze samenleving voor meer ruimte en behoefte voor oplossingen en ideeën vanuit 

de samenleving (Edelenbos en Van Buuren, 2008). Iets waar de Omgevingswet een stapje de goede 

richting in wil doen en die ruimte wil bieden. Het is dan ook de vraag of een ander (mogelijk hoger) 

niveau nu of in de toekomst niet passender is of is geweest, waarbij er meer ruimte is voor deze 

oplossingen en ideeën. Per situatie moet dus gekeken worden naar het maximaal haalbare niveau 

van participatie, die mogelijk verder gaat dan deze drie treden. Hoewel Zaanstad al veel inzet op 

participatie, is het goed deze informatie mee te nemen. Om zo niet door automatisme en gewenning 

te blijven hangen in deze drie onderste treden, maar wanneer de situatie het toe staat, verder durven 

kijken naar hogere niveaus van participatie.  

Naast dit idee van automatisme en gewenning, speelt het bestuur ook een belangrijke rol in het niveau 

van interactie in participatie. De inzet van participatie vraagt namelijk om een andere, minder 

beheersende rol van het bestuur (Pröpper & Steenbeek, 1999). Dit gegeven zorgt ervoor dat 

participatie op gespannen voet staat met de traditionele politiek. Traditionele politici zullen dan ook 
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sneller geneigd zijn om randvoorwaarden aan participatie te stellen, vrijheid in te perken en dus de 

mate van interactie te verlagen (Rijnveld, 2017). De niveaus van informeren, raadplegen en adviseren, 

zullen bij dit bestuur dan ook meer in trek zijn dan de niveaus van co-produceren, meebeslissen en 

zelfbeheer. Het is tot slot dus ook de vraag hoe open het bestuur staat voor ideeën en oplossingen 

vanuit de samenleving. Dat heeft zijn weerslag op de keuze van het niveau van de participatie. Wel 

kan worden geconcludeerd dat Zaanstad de eerste stappen heeft gemaakt om interactie van 

participatie te verhogen. Zo wordt, binnen een selecte groep van trajecten, het niveau van adviseren 

ingezet. Hieruit kan worden opgemaakt dat de Gemeente Zaanstad goed op weg lijkt te zijn en 

waarschijnlijk openstaat om participatie een meerwaarde te geven.  

C 1- 3. Afwegingskader 

Samenhangend met deze bevindingen zijn de resultaten die komen uit het afwegingskader. Het blijkt 

dat de participanten in het traject voornamelijk pas na de beginfase worden meegenomen in het 

proces. Om zo zich te laten informeren en de gemeente Zaanstad raad en advies te geven. Dit sluit 

aan bij de bevinding dat de trajecten voornamelijk zijn ingezet op de onderkant van de 

participatieladder en dus de invloed van de participanten waarschijnlijk begrenst zal zijn (afhankelijk 

van een bepaalde groep).  

Wat meer los hiervan staat de participant die bereikt dient te worden per traject. Het blijkt dat deze 

keuze voornamelijk geografisch bepaald is. Zo zet een traject over het centrum in op bewoners/ 

ondernemers/belanghebbende van het centrum et cetera. Daarnaast wordt in enkele trajecten 

onderscheid gemaakt in stakeholders zoals inwoner, ondernemers en bedrijven. Afhankelijk van hun 

rol wordt de mate van participatie, en dus invloed, bepaald. Naast deze twee richtpunten is er geen 

duidelijk onderscheid gevonden welke participanten betrokken dienen te worden in het traject. Het zou 

wellicht de representativiteit van de participatie kunnen bevorderen wanneer er een diepere focus 

gelegd wordt op andere kenmerken. Denk aan leeftijd, afkomst, sociale klasse etc. Door deze 

gerichtheid zou participatie wellicht beter de juiste participanten bereiken. Vooral de moeilijk 

bereikbare groepen komen hier beter in het daglicht (zie D. Deelnemers, voor deze groepen).  

C4. Instrumenten 

Een onderdeel dat samenhangt met bevindingen van het afwegingskader zijn de gebruikte 

instrumenten. Geconcludeerd kan worden dat de trajecten soortgelijke instrumenten gebruiken om 

participatie toe te passen. Zo wordt vaak een mix tussen offline (bijeenkomsten, buurtbezoek & 

adviesgroepen) en online participatie (PraatMee, website & social media) gebruikt. Een goede basis, 

gezien de diversiteit. Wel wordt door steeds soortgelijke middelen in te zetten, een bepaald type 

bewoner aangetrokken om te participeren. Dit is te verklaren vanuit de leefstijlen. Hier wordt later 

verder op ingegaan. Het is dan ook belangrijk oog te houden voor andere mogelijke opties en 

vernieuwende instrumenten, ondanks deze standaarden.  

D. Deelnemers 

Ondanks dat dit onderdeel niet altijd te beantwoorden was, gezien de beperkte informatie, kan over 

het algemeen het volgende beeld worden gevormd. De deelnemers van de participatietrajecten blijken 
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relatief veel diversiteit te kennen in geslacht. De man/vrouw verhouding blijkt dus redelijk 

representatief te zijn. Wanneer gekeken wordt naar de etniciteit van de deelnemers, bij de trajecten 

waar uitspraak over gedaan kon worden, is de diversiteit matig. De deelnemers kennen dan 

voornamelijk een autochtone afkomst. De trajecten in Maak.Poelenburg en Maak.Kogerveld, kennen 

wel redelijk wat diversiteit van etniciteit. Om hier definitieve conclusies aan te verbinden, zouden deze 

resultaten afgezet moeten worden tegen de diversiteit van de etniciteit per wijk. Wel is het goed om 

hier in het vervolg bij stil te staan. Duidelijke uitspraken kunnen wel gedaan worden wanneer gekeken 

wordt naar de leeftijd van de deelnemers. Bij alle trajecten, waar uitspraak over kon worden gedaan, 

blijken de deelnemers voornamelijk oudere volwassenen te zijn. Jongere (volwassenen) zijn dus 

grotendeels buiten beeld gebleven, hoewel deze groep een belangrijk deel uitmaakt van de 

samenleving. Zeker wanneer we naar de toekomst willen kijken, zoals de omgevingsvisie dit doet. Het 

zou dan ook goed zijn om hier in het vervolg meer focus op te leggen. En dus focus te leggen op het 

bereiken van jongeren in een participatietraject.  

E. Leefstijlen  

Motivatie 

Uit de resultaten blijkt dat de boodschap die over het algemeen wordt uitgedragen, verschillende 

soorten leefstijlen motiveert. Dit is af te leiden uit het feit dat de boodschap vaak breed en algemeen is 

en dus op verschillende manieren is te interpreteren. Het is dan ook goed om voor het uitdragen van 

deze boodschap, na te denken over wat voor participant bereikt moet worden. Om zo via de 

boodschap, de juiste groep (of groepen) te motiveren. Daarnaast spreken de minder algemene 

boodschappen, voornamelijk de groene en blauwe leefstijl aan. Dit is te verklaren uit het feit dat veel 

trajecten het doel hebben de leefomgeving kwalitatief beter te maken (blauw) en openbare orde en 

veiligheid te behouden (groen).  

Fase & mate 

Wanneer gekeken wordt naar de fase waarin de participanten betrokken worden en de mate van 

invloed die zij hierin hadden, zijn de volgende bevindingen van toepassing. Ten eerste blijkt, wanneer 

de participatie gericht wordt op de inwoners van Zaanstad, dat de mate van invloed en de plek van de 

fase voornamelijk de gele en groene leefstijl zal aantrekken. Dit is af te leiden uit het feit dat de 

participatietrajecten vooral op de eerste drie treden inzetten van de ladder, en de participanten dus 

later in het traject meegenomen worden en een beperkte invloed hebben. Deze manier van werken 

spreekt voornamelijk de gele en groene leefstijl aan. Zij participeren graag in een later proces van het 

traject zoals bij de besluitvorming (geel) en de beleidsuitvoering (groen). Daarnaast weten en denken 

zij voornamelijk graag mee, in plaats van mee te werken en te beslissen.  

Naast deze algemeen geldende bevinding, wordt ook de blauwe leefstijl beperkt aangesproken om te 

participeren. Dit geldt wanneer er gewerkt wordt met speciale groepen buiten de inwoners zoals, 

ondernemers, actoren, adviesgroepen etc. Dit zijn exclusieve groepen waar meer invloed van 

gevraagd wordt, en die vaak ook eerder in het traject worden meegenomen. Het is voornamelijk de 

blauwe groep die dit meebeslissen in een vroeger stadium aanspreekt. Wel zijn deze groepen vaak 

beperkt tot een klein groepje mensen. De rode en blauwe leefstijl wordt over het algemeen minder 
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aangesproken. 

 

Bereikte leefstijl  

Algemeen 

Aangezien gebruik is gemaakt van veel verschillende instrumenten en communicatie zijn er vaak 

meerdere leefstijlen aangesproken per participatietraject. Echter blijkt uit de resultaten dat bijna alle 

trajecten de groene leefstijl aanspreken. Daarnaast worden de gele en de blauwe leefstijl bij de helft 

van de trajecten aangesproken. De blauwe leefstijl wordt dan voornamelijk aangesproken wanneer 

een traject werkt met ondernemers en actoren. Opvallend is dat voornamelijk de rode leefstijl weinig 

aangesproken wordt.  

Per gebied 

Naast deze algemene conclusies, is het interessant om in te zoomen op deze bevindingen. Om zo te 

kijken of de bereikte leefstijl van het participatietraject overeenkomt met de leefstijl die aanwezig is in 

de buurt, waar het traject zich op richt. De gegevens van de aanwezige leefstijl, zijn achterhaald via de 

net aangekochte leefstijlkaart van Zaanstad. Een nieuw middel om de participatie vooraf goed te 

kunnen richten op de aanwezige leefstijlen. Er kan zo uitspraak worden gedaan of de aanpak de juiste 

leefstijl heeft aangesproken, of dat door de focus op een andere leefstijl de representativiteit verhoogd 

had kunnen worden (Tabel 4). 

Tabel 12. Schematisch overzicht bereikte en aanwezige leefstijlen Zaanstad.   

* bron : Zaanatlas, 2011. **focus heel Zaanstad: berekend via gemiddelde van alle wijken.  
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Wanneer naar tabel 4 wordt gekeken kan er ten eerste worden opgemerkt dat de cijfers van de 

aanwezige leefstijl per gebied redelijk goed matchen met de leefstijl die elk traject heeft 

aangesproken. Meer dan de helft spreekt dan ook dezelfde leefstijl aan met hun trajecten, die in de 

buurt waar zij op focussen aanwezig is. Opvallend is wel dat ondanks elk traject op de groene leefstijl 

inzet, dit bijna nergens de overheersende kleur is. Wel zijn de verschillen tussen de gele hoofdkleur 

van de gebieden en de meest aangesproken groene leefstijl maar klein (Zaanatlas, 2011). Een wat 

meer alarmerender bevinding is, dat de gele leefstijl bij bijna elk gebied het meeste aanwezig is, maar 

niet overal de leefstijl is die (het meest) wordt aangesproken bij de trajecten. Tot slot zien we dat 

zowel de blauwe als de rode leefstijl maar in mindere mate aanwezig zijn in de gebieden van 

Zaanstad (Zaanatlas, 2011). De blauwe leefstijl is hier een uitzondering bij bedrijvengebieden zoals de 

Zaanse Schans en Achtersluispolder. 

Hoewel niet alle trajecten volledig aansluiten op de aanwezige leefstijlen kan worden geconcludeerd 

dat de participatietrajecten relatief goed matchen met de aanwezige leefstijl in hun buurt in Zaanstad. 

Over het algemeen zou de focus van de groene leefstijl, gezien de cijfers, wat meer verplaatst kunnen 

worden naar de gele leefstijl. Daarnaast zou het goed zijn deze gegevens te raadplegen voor het 

uitzetten van een participatietraject, om de juiste focus te vinden. Let echter wel op. Deze gegevens 

geven een indicatie van de leefstijlen die aanwezig zijn in de buurt, en zijn geen heilige gegevens. Het 

helpt een focus te bieden maar staar er niet blind op. Daarnaast is het belangrijk om de vraag te 

stellen: wie wil je bereiken? Soms is dit niet de totale buurt maar een klein deeltje van deze buurt, die 

misschien wel een rode of blauwe leefstijl heeft.  

Deelvraag 2.2. Wat zijn elementen waar procesmatig nog meer op ingezet kan worden in een mogelijk 

vervolgtraject? 

Over het algemeen kent deze conclusie over het proces twee grote bevindingen. Ten eerste blijkt dat 

de participatietrajecten die meegenomen zijn, voornamelijk inzetten op de onderste drie treden van de 

participatieladder van Arnstein (1969). Dit houdt in dat de participanten een beperkte invloed en 

interactie uitoefenen op proces of beleid. Gevolg hiervan is dat participatie vaak pas na de startfase 

van het proces wordt ingezet. Denk aan de inzet van participatie in de besluitvorming en uitvoering 

van beleid. Dit zorgt ervoor dat de rol en verantwoordelijkheden van de participanten vaak beperkt 

zijn. Zoals eerder aangehaald, hoeven deze bevindingen geen negatieve toon te hebben. Wel zorgen 

ontwikkelingen in onze samenleving ervoor dat er meer ruimte en behoefte is om problemen en 

situaties vanuit de samenleving op te lossen (Edelenbos en Van Buuren, 2008). Het zou dus 

waardevol zijn om per situatie te kijken naar het maximaal haalbare niveau van participatie, dat 

mogelijk verder gaat dan deze drie treden en niet vallen binnen automatisme en gewenning.  

De tweede bevinding van deze conclusie gaat over de representativiteit van de trajecten. Ten eerste 

blijkt dat de deelnemers van de trajecten voornamelijk oudere volwassen zijn. De deelname van 

jongeren (volwassenen) is beperkt. Daarnaast blijkt de diversiteit in etniciteit ook een aandachtspunt te 

zijn. Wanneer gekeken wordt naar de leefstijlen die de trajecten aanspreken, blijkt voornamelijk de 

groene leefstijl veel aangesproken te worden. Iets minder, ongeveer de helft van de trajecten, spreekt 

ook de gele en blauwe leefstijl aan om te participeren. Deze gegevens komen relatief goed overeen 
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met de aanwezige leefstijl in Zaanstad (Zaanatlas, 2011). Echter is het de rode leefstijl die maar 

weinig wordt aangesproken in de manier van doen van de trajecten. 

De volgende bevindingen zijn wellicht aan elkaar te koppelen: het gemis aan deelname van jongeren 

(volwassenen) en de lage inzet op de rode leefstijl (zowel in motivatie, fase & mate en bereikt via 

instrumenten). De rode leefstijl is dan ook een leefstijl die goed past bij de levensfase van jongeren 

(volwassenen). Doordat weinig op de rode leefstijl wordt ingezet, voelen wellicht ook minder jongeren 

(volwassenen) zich aangesproken voelen om te participeren in de trajecten. Een kanttekening hierbij 

is dat deze rode leefstijl, een leefstijl is die in Zaanstad weinig voorkomt. 

In het vervolg is het goed om bewust om te gaan met deze resultaten. Via verschillende instrumenten 

en communicatie kunnen dus verschillende groepen van de samenleving worden bereikt. Echter is het 

wel belangrijk om mee te nemen dat het gaat om een interactie tussen deze verschillende 

instrumenten. Naast de juiste instrumenten & communicatie, speelt het onderwerp (motivatie) en de 

fasering van participatie ook een belangrijke rol, om de afspiegeling van Zaanstad te verhogen.  
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Deel 3. 

Analyse op inhoud  
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4. Analyse: de inhoud 
De eerder uitgevoerde participatietrajecten hebben veel waardevolle informatie opgehaald. In dit 

gedeelte wordt deze informatie uiteengezet. Met als doel inzicht te krijgen in wat we al weten over 

bepaalde onderwerpen en thema’s rondom de fysieke leefomgeving. In de resultaten van de 

inhoudelijke analyse worden zowel waarderingen als bedreigingen genoemd, die volgens Zaankanters 

rondom bepaalde thema’s relevant zijn. Om vervolgens in de conclusie antwoord te kunnen geven op 

de laatste twee deelvragen van deze analyse namelijk: 

• 3.1. Welke rode lijnen zijn te herkennen in de inhoud van deze participatietrajecten met 

betrekking tot de fysieke leefomgeving?  

• 3.2. Wat zijn onderwerpen waar inhoudelijk nog meer op ingezet kan worden in een mogelijk 

vervolgtraject?  

 

De bevindingen worden ingedeeld in de zes strategische opgaven, eerder besproken in het 

literatuurhoofdstuk. Deze opgaven zullen een belangrijke rol spelen in de Zaanse Omgevingsvisie.  

Door deze indeling ontstaat overzicht: van welke opgaven weten we al veel van ideeën en meningen 

van de Zaankanter (3.1.) en van welke opgaven weten we minder (3.2.)?  
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4.1. Algemene bevindingen 
Voordat de bevindingen in de zes strategische opgaven worden onderverdeeld zijn er ook een aantal 

algemene bevinden te herkennen. Deze worden in dit gedeelte kort geschetst.  

4.1.1. Positieve en negatieve waarderingen Zaanstad 

Wat zijn nou goede en minder goede kanten van Zaanstad? Verschillende uitspraken zijn gevonden 

die iets zeggen over deze waardering door de participanten (Zaankanters).  

Positieve waardering Zaanstad. Een positieve eigenschap van Zaanstad is volgens veel Zaankanters 

de rust en ruimte in Zaanstad. Het Zaanse groen en de Zaan zijn hierin belangrijk volgens vele 

uitspraken en zorgen voor een positief Zaans karakter. Een paar uitspraken geven aan in Zaanstad 

meer rust en ruimte te ervaren dan in Amsterdam en dit te waarderen. Wel is het volgens redelijk veel 

uitspraken wel de combinatie tussen rust en de centrale positie van Zaanstad die Zaanstad zo 

bijzonder maakt. “Dichtbij het centrum en toch buiten”. Zo wordt de nabijheid van het centrum en 

voorzieningen als iets positief gezien. Net als de ligging ten opzichte van Amsterdam. Tot slot wordt 

de woonruimte in Zaanstad als positief ervaren. Wonen in Zaanstad wordt door redelijk wat 

uitspraken als goedkoop ervaren en daar krijg je voldoende ruimte voor terug.  

Negatieve waardering Zaanstad. Tot slot zijn er ook wat negatieve waarderingen over Zaanstad 

genoemd. Waaronder het feit dat Zaanstad volgens een enkeling minder aantrekkelijk is voor jongeren 

doordat zij hier het avontuur missen. Maar ook dat Zaanstad minder aantrekkelijk is door de 

leegstand en de onbereikbaarheid.  

4.1.2. Waarderingen participatie & communicatie 

Participatie. Veel Zaankanters staan positief tegenover participatie. Zij geven aan graag mee te 

willen denken en zien dat participatie een steeds grotere rol krijgen. Een tweetal uitspraken ervaart 

meer participatie en samenwerking als positief. Participatie is volgens redelijk wat uitspraken een 

kans voor de gemeente om beter te luisteren en oog te krijgen voor het algemeen belang. Verder zijn 

er verschillende geluiden die participatie via sociale media, als laagdrempelig en positief ervaren. Wel 

wordt aangehaald dat een goede terugkoppeling van deze participatie als belangrijk wordt gezien. 

Door te laten zien en horen dat er iets mee gedaan wordt.  

Communicatie. Er worden minder positieve reacties ontvangen over de communicatie van 

participatie. Dit zou volgens enkelen beter kunnen. Sommige voelen zich niet gehoord en hebben het 

idee dat afspraken niet na worden gekomen. Communicatie zou volgens sommige verbeterd kunnen 

worden via ontwikkeling van een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt. En meer open 

communicatie van de gemeente. Daarnaast zouden bewoners graag beter geïnformeerd worden over 

toekomstige evenementen en participatie in hun buurt en over de stand van zaken hiervan.  
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4.2. Bevindingen van de zes Zaanse, strategische opgaven  
Naast deze algemene bevindingen zijn er ook een groot aantal uitspraken gevonden die onderverdeelt 

zijn in de zes Zaanse opgaven, zoals eerder besproken in het literatuurhoofdstuk.  

a. Verstedelijking 

De eerste opgave die besproken wordt is verstedelijking, die bestaat uit verschillende thema’s. De 

volgende uitspraken, onderverdeeld in de thema’s van verstedelijking, zijn hierover gevonden.  

a1. Woningbouw  

Groei (woning)bouw algemeen  
Dat er meer woningen moeten komen is voor Zaankanters geen nieuws. Echter reageren Zaankanters 

verschillend op het feit dat er de komende jaren meer woningbouw komt in Zaanstad. Er zijn een paar 

geluiden die deze groei als positief zien. Zij geven aan dat deze groei voor levendigheid zou kunnen 

zorgen. Daarentegen zijn er ook een aantal reacties negatief gestemd. “Ze moeten maar bouwen in 

Amsterdam”. Zaanstad raakt volgens hen te vol. Toch zit de grootste hoeveelheid geluiden in het 

midden. Deze geluiden geven aan dat groei oké is, mits alles in verhouding is. Dat niet alles dicht 

gebouwd wordt, maar er flexibel met deze groei omgegaan kan worden. Zo zou de kwaliteit van de 

stad bepalend moeten zijn voor bouw.    

Afbeelding 16. Schematische weergeven uitspraken per opgaven verstedelijking  
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Voorwaarde woningbouw  

Zaankanters staan dus waarschijnlijk open voor extra (woning)bouw, maar wel onder goede 

voorwaarden. Heel wat uitspraken gaan over deze voorwaarden en ideeën over hoe deze groei 

volgens hen zou moet verlopen. Een belangrijke voorwaarde volgens een groot aantal uitspraken is 

dat deze groei moet zorgen voor betaalbare woningen. Een reden die hiervoor veel wordt 

aangehaald is dat jongeren, jonge gezinnen en starters hier sterk behoefte aan hebben. Ook geven 

een aantal uitspraken aan dat dit goed is voor de toekomst voor Zaanstad. Hierop aansluitend zijn er 

ook wat geluiden die aangeven dat er ook behoefte is aan meer starterswoningen en 

eengezinswoningen in Zaanstad. Maar ook zou de groei van sociale huur en koop moeten worden 

versterkt in Zaanstad. Daarnaast is het volgens een aantal uitspraken wel belangrijk dat er 

mogelijkheid is tot doorstroom: dus van een starterswoning naar een grotere woning. Tot slot zijn er 

een paar geluiden nu negatief over huurprijzen. Deze moeten beter gecontroleerd worden. Ook zou 

kamerverhuur en over-bewoning moeten worden aangepakt volgens hen.  

Daarnaast moeten woningen in Zaanstad volgens redelijk wat uitspraken meer divers zijn. Zo zou de 

stad meer een mix mogen zijn van culturen, waar gemengd wonen gestimuleerd wordt. Volgens veel 

Zaankanters zou er dan ook een betere mix in de prijs van woningen in Zaanstad kunnen komen, om 

dit te stimuleren. Daarnaast hebben heel wat Zaankanters zich uitgesproken over het belang van het 

onderhouden van woningen. Leegstand en verloedering moet tegengegaan worden om te zorgen 

voor een schonere buurt. Een aantal uitspraken pleiten zelfs voor het verplichten van onderhouden 

van woningen om hier aan bij te dragen.  

Aansluitend op dit onderhouden van woningen zijn er heel wat uitspraken die gaan over de 

kwaliteitsbehoud van Zaanstad. Hier komt het belang van groen weer naar boven, waar volgens een 

aantal geluiden bij de bouw rekening mee gehouden moet worden: groenarme wijken groen maken, 

het 40/60 principe hanteren en groene gevels stimuleren. Daarnaast moet er volgens een aantal 

Zaankanters gebouwd worden in het Zaanse karakter waar de Zaan beter betrokken wordt en het 

industriële karakter wordt gestimuleerd. Ook de hoogte van de bouw beïnvloedt de kwaliteit. Niet 

iedereen is positief over hoogbouw. Wel zijn er redelijk wat uitspraken die pleiten voor hoogbouw met 

een maximale hoogte (maximaal vier verdiepingen, niet hoger dan bos of tot waar de privacy het toe 

laat). Daarnaast zou er volgens een aantal Zaankanters vooral herbouwd moeten worden: het 

restaureren of vervangen van gebouwen in leegstaande gebouwen en terreinen.  

Mix tussen wonen en werken 

Een thema wat niet helemaal terugkomt in de opgaven, maar wel vaak genoemd is in de uitspraken is 

de combinatie van woon- en werkomgeving in de stad. Dit idee wordt door redelijk wat Zaankanters 

als positief ervaren, omdat dit voor meer levendigheid kan zorgen in gebieden zoals een 

bedrijventerrein of centrum. Gebieden die normaal gesproken verlaten zijn, krijgen zo volgens hen een 

boost. Met als gevolg dat men zich veiliger voelt. Echter moet er wel volgens verschillende uitspraken 

eisen en normen gesteld worden aan de bedrijven rondom geluid en geur. Om zo ook prettig te 

kunnen wonen.  
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a2. Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid algemeen 

Over het algemeen zijn Zaankanters het met elkaar eens: verkeer gaat een bedreiging vormen voor 

Zaanstad en wordt als belangrijk thema gezien volgens de uitspraken. Veel geluiden geven dan ook 

aan dat het verkeer nu al een aandachtspunt is, maar men is bang dat dit probleem steeds groter 

wordt als er meer mensen en woningen bijkomen. Verschillende geluiden geven aan dat het belangrijk 

is om de bouw af te stemmen met het verkeer, gezien deze extra woningen kunnen gaan zorgen voor 

het vollopen van wegen. Er zijn zelf een aantal geluiden om qua prioriteit verkeer voor woningen te 

zetten. 

Hierop sluiten de vele uitspraken aan die gevonden zijn rondom doorstoom. Vooral de 

bereikbaarheid en doorstoom naar het centrum van Zaandam en naar Amsterdam worden als 

belangrijk gezien. Men is bang dat deze in het gedrang komen en geeft aan dit te willen stimuleren. Zo 

wordt er opgemerkt dat er steeds meer file ontstaat, er onvoldoende wegen zijn en verbindingen 

tussen wijken slecht zijn. Wel ziet een enkeling kansen om deze doorstoom te vergroten door onder 

andere rotondes en een groene golf in te bouwen, slimme verkeerslichten te plaatsen en de busbrug 

te openen. Ook zou het volgens sommigen helpen om zwaar verkeer te beperken.  

Daarnaast merkt de Zaankanter op dat de verkeersveiligheid beter zou kunnen. Zo zijn er veel 

geluiden over spookrijders en gevaarlijke situaties. Een bijzonder belangrijk punt volgens veel 

geluiden is de snelheid waarmee auto’s rijden in Zaanstad. Er wordt aangegeven dat er behoefte is 

aan snelheidsmaatregelen en handhaving hiervan. ‘We moeten in Zaanstad het verkeer afremmen, ze 

rijden veel te hard.’  

Een overkoepelend thema is de duurzaamheid van het verkeer. Een aantal geluiden geven aan dat 

in Zaanstad meer rekening gehouden moet worden met duurzaamheid. Zo zou Zaanstad het 

autogebruik moeten ontmoedigen, door onder andere sharing-caring autogebruik aan te bieden maar 

ook elektrische voertuigen te stimuleren. Daarnaast maakt een enkeling zich zorgen over de 

verhoogde uitstoot bij nieuwe wegen in relatie tot gezondheid.  

Parkeren 

Een ander belangrijk thema wat aangehaald is in de participatietrajecten is het thema parkeren. Men 

heeft terecht het idee dat parkeren onder druk komt te staan. De parkeerplekken en het parkeren 

wordt momenteel als negatief ervaren door veel Zaankanters. Ten eerste doordat de kwaliteit van 

parkeerplekken niet altijd optimaal is volgens veel geluiden. Denk aan veel afval op de plekken. Maar 

ook dat de plekken gebruikt worden voor illegale praktijken en als sluiproutes. Daarnaast is parkeren 

volgens veel Zaankanters te duur. Een aantal uitspraken geeft dan ook aan dat het parkeren in 

Zaanstad goedkoper moet, of zelfs gratis. Zeker wanneer het gaat om plekken buiten het centrum. 

Ook moet er voor bewoners een speciale regeling getroffen worden (vergunning).   

Bovendien zijn veel Zaankanters het met elkaar eens dat er meer parkeerruimte zou moeten komen 

in Zaanstad. Een aantal geluiden geven aan dat er bij bouw en nieuwe projecten eerst rekening 
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gehouden moet worden met nieuwe parkeerplekken. Niet weet iedereen unaniem waar deze extra 

parkeerplekken moeten komen. Een grote groep is positief over het parkeren in de ondergrond, terwijl 

een ook een aantal positieve uitspraken zijn gedaan over het parkeren bovengronds. Wel zijn er 

gelijkgestemde geluiden hoe deze plekken er uit moeten zien: aantrekkelijk. Zo kan het groen maken 

van plekken hierbij helpen en moeten de plekken niet het uitzicht verpesten.  

Het idee om deze parkeerdrukte beter te verspreiden wordt door heel wat Zaankanters aangehaald. 

Een breed gedragen idee is om de drukte verminderen door verschillende P+R‘s te introduceren aan 

het begin van gebieden in Zaanstad. Wel moet er dan een pendelbus zijn, of moeten centrale plekken 

te voet bereikbaar zijn. Daarnaast valt het idee van de blauwe zone bij een aantal Zaankanters ook 

goed in de smaak en zien zij dit als oplossing voor de drukte in het centrum.  

Tot slot is er een enkeling die meer toekomstgericht durft te kijken. Verschillende geluiden geven 

aan dat slimme oplossingen gezocht moeten worden. Hier zijn meer parkeerplekken niet meer het 

uitgangspunt, maar moet er per situatie worden gekeken: een maximum aantal parkeerplaatsen per 

plek instellen, of in smalle straten één auto per woning. Daarnaast wordt aangedragen om het 

parkeren voor elektrische auto’s gratis te maken om dit meer te stimuleren.  

Fietsen 

Fietsen is een belangrijk onderdeel van bereikbaarheid voor de Zaankanter. In veel uitspraken komt 

dan ook terug dat de Zaankanter fietspaden en fietsvoorzieningen een belangrijk onderdeel vindt van 

bereikbaarheid. Dat deze faciliteiten nu nog niet optimaal zijn naar hun mening, blijkt op twee 

terreinen. Ten eerste wordt aangegeven dat de fietsvoorzieningen beter moeten. Vooral wordt 

aangegeven dat het tekort aan fietsenstallingen nu een probleem is. Maar ook het stimuleren van de 

kwaliteit van het fietspad op zich zelf, mag volgens veel Zaankanters beter. Daarnaast is de 

veiligheid van het fietsen belangrijk, en dat kan beter. Deze veiligheid zou verbeterd kunnen worden 

volgens uitspraken via een betere scheiding tussen fietsen, wandelaars en auto’s. Maar ook door 

auto’s langzamer te laten rijden, gebruik te maken van fietsstraten en te controleren op gladheid en 

verlichting op de fietspaden. Daarnaast worden fietspaden met veel toeristen als onveilig gezien en 

zouden fietspaden duidelijker aangegeven moeten worden.   

Openbaar vervoer 
Iets dat minder leeft in Zaanstad is het openbaar vervoer (OV). Hier zijn in vergelijking tot de andere 

onderwerpen minder uitspraken over gevonden. Echter zijn er wel wat geluiden die aangeven dat OV 

gestimuleerd moet worden in Zaanstad. De meeste uitspraken zijn gevonden over het feit dat een 

goede busverbinding gestimuleerd moet worden. Ook speelt de bereikbaarheid van Amsterdam een 

rol. Dit is meerdere malen aangehaald. Men wil Amsterdam en Zaanstad met elkaar verbinden. 

Ideeën van een rechtstreekse bus en metro komen hier voorbij. Verder wordt aangegeven dat er te 

weinig nachttreinen rijden en dit beter zou kunnen. 



 100 

a3. Voorzieningen 

Algemene voorzieningen 

Over het algemeen wijzen veel uitspraken erop dat de Zaankanters voorzieningen in Zaanstad graag 

verbeteren. Verschillende ideeën en wensen zijn geopperd om dit te bereiken. Zo zouden de 

voorzieningen in alle wijken op peil gehouden moeten worden. Een belangrijk onderdeel volgens 

redelijk wat uitspraken is dat de diversiteit van de voorzieningen beter zou moeten. Zodat er 

voorzieningen zijn voor alle leeftijden en achtergronden. Daarnaast zouden deze voorzieningen beter 

verdeeld moeten zijn over heel Zaanstad, zodat iedereen voorzieningen dichtbij heeft. Tot slot is een 

goede bereikbaarheid naar deze voorzieningen volgens een enkeling ook belangrijk.  

Daarnaast zijn er ook een groot aantal uitspraken gedaan over het feit dat vooral de faciliteiten en 

voorzieningen voor ouderen en kinderen beter zouden moeten zijn. Zo zou er volgens een aantal 

Zaankanters betere voorzieningen voor ouderen moeten komen zoals een zorginstelling of een huis 

voor dementerende ouderen. Maar ook voorzieningen voor kinderen moeten volgens uitspraken beter. 

Zoals meer speelruimte (speeltuin en boerderij), en meer activiteiten voor kinderen. Een aantal 

geluiden geeft aan jeugdactiviteiten te willen verbeteren, om zo jongeren van de straat te houden.  

Specifieke vraag typen voorzieningen  

Naast deze algemene bevindingen zijn er ook heel wat uitspraken gevonden die aangeven behoefte 

te hebben aan specifieke typen voorzieningen. Deze worden hieronder geschetst.  

Horecavoorzieningen  
Heel wat Zaankanters geven aan graag de horeca te willen stimuleren. Ten eerste zijn er veel 

geluiden dat de horecavoorzieningen meer divers mogen zijn in Zaanstad. Door zich meer te richten 

op verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Maar ook mag de horeca in Zaanstad 

volgens een aantal culinairder. Daarnaast zou de horeca ook beter kunnen ingezet worden als een 

ontmoetingsplek volgens sommigen. Zoals een dorpscafé of koffieplek in de buurt. Ook geven een 

aantal uitspraken aan horeca al onrustig en onveilig te ervaren en behoefte te hebben aan betere 

handhaving. Tot slot zijn er ook wat uitspraken die pleiten voor horeca met meer terras waar men 

buiten kan zitten en aan het water. 

Winkelvoorzieningen  

Maar ook de winkelvoorzieningen mogen volgens een aantal Zaankanters meer divers zijn. Er wordt 

aangegeven dat er veel soortgelijke winkels zijn, zoals kappers. Er zijn veel geluiden over het idee van 

een culinaire markt, versmarkt of foodmarkt waar plek is voor verschillende culturen en biologische 

producten. Daarnaast zijn er ook heel wat uitspraken gevonden die pleiten voor meer speciaalzaken 

in Zaanstad. Waar ruimte is voor kwaliteit, culinair, ambacht en biologisch. Ook is er vraag naar meer 

diversiteit in supermarkten in Zaanstad. Denk aan een buurtsuper. 

Culturele voorzieningen: Zaanse evenementen 

Hoewel er niet direct heel veel uitspraken gevonden zijn over culturele voorzieningen, zijn deze wel 

gevonden voor Zaanse evenementen in het bijzonder. Het idee om meer Zaanse evenementen te 
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organiseren wordt over het algemeen positief ontvangen door de Zaankanters, en zou zorgen voor 

meer levendigheid in Zaanstad. Veel voorbeelden voor zulke evenementen, het liefst verspreid door 

heel Zaanstad, worden gegeven met voor iedereen wat wils. Zoals muziekevenementen (Zingen op 

de Zaan, Jazz Festival en algemeen meer muziek op straat), sportevenementen, een cultuurpodium 

en kunstevenementen. Maar ook op culinaire evenementen (foodtrucks) vallen bij veel Zaankanters in 

de smaak. Tot slot pleit een aantal mensen voor meer markten: jaar-, maand- en boekenmarkt, 

braderieën en vrijmarkten. Hierbij is echter wel belangrijk, volgens redelijk wat geluiden, dat rekening 
gehouden wordt met de bewoners in de buurt van de evenementen.  

Sportvoorzieningen 

Ook zijn er ook redelijk wat geluiden gevonden dat er meer sportfaciliteiten en voorzieningen zouden  

kunnen komen. Zo zouden sportverenigingen kunnen worden gestimuleerd en pleit een aantal 

Zaankanters voor een zwembad.  

Buitenvoorzieningen  

Tot slot komt het belang van het Zaanse groen hier weer naar boven. Verschillende ideeën zijn 

geopperd voor buitenvoorzieningen. Denk aan een stadsstrand, voorzieningen in het bos, een terras 

aan het water, wandelroutes en ontmoetingsplekken. Maar denk ook aan recreatie op het water 

a4. Historisch karakter 

Uit de vele uitspraken kan worden opgemaakt dat het Zaanse, historische karakter belangrijk is voor 

de Zaankanters. Dit Zaanse, historische karakter wordt volgens enkelen gekenmerkt door 

authenticiteit en de combinatie tussen landschap en stedelijk gebied dat elkaar versterkt.  

Er zijn er ook heel wat uitspraken die aangeven de Zaanse waarden en kenmerken belangrijk te 

vinden voor het karakter en dat dit terug moet komen in Zaanstad. Denk hierbij aan het Zaanse 

groen en water, de werk en doe stad, en het industriële karakter van Zaanstad. Hoe dit terug moet 

komen? Veel geluiden geven aan dat er bij de bouw rekening gehouden moet worden met dit 

karakter. Bouw in de (oude) Zaanse stijl, zorg voor Zaanse open plekken en voorkom teveel 

hoogbouw. Bouw mag niet ten koste gaan van de geschiedenis van Zaanstad. Zo pleiten ook redelijk 

wat Zaankanters ervoor dat gebouwen met een verhaal behouden moeten worden, zoals de Zaanse 

huisjes. En dat een historische scheepswerf gerealiseerd zou moeten worden.  

a5. Openbare ruimte  

Zoals bijna alle andere onderwerpen van verstedelijking zijn er ook veel uitspraken gevonden over de 

openbare ruimte. Dit wordt als een belangrijk thema gezien. Meerdere malen wordt aangehaald dat de 

kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd zou kunnen worden.  

Er is opvallend veel gezegd over de uitstraling van de openbare ruimte, dat die beter kan. Een 

aantal Zaankanters ervaren de omgeving nu als ongezellig. Het opknappen van deze openbare 

ruimte zou volgens een aantal uitspraken dan ook zorgen voor meer levendigheid. Dit zou kunnen 

door saaie plekken te pimpen en kleur toe te voegen. Daarnaast zou het volgens veel Zaankanters 

helpen om de openbare ruimte meer een geheel te maken en beter aan te kleden. Voorbeelden als 
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een picknickplek, betere belichting en bestrating en het toevoegen van bankjes zouden hierbij kunnen 

helpen, volgens hen. 

Daarnaast komt ook hier weer de waardering van groen door de Zaankanters naar boven. Veel 

Zaankanters geven aan dat het groen in de openbare ruimte van groot belang is en dat het zorgt dat 

deze ruimte aantrekkelijker wordt. Zo zijn er veel stemmen die aangeven dat zij meer parken en 
buitenruimte in de openbare ruimte zouden willen zien. Maar ook het stimuleren van groene gevels 

zien veel mensen zitten. Verder wordt een paar keer aangehaald dat openbare ruimte groenadoptie 

zou moeten aanmoedigen.  

Het onderhoud van de openbare ruimte is voor veel Zaankanters een belangrijke voorwaarde. Heel 

Zaanstad moet schoon blijven. Veel Zaankanters geven aan dat het belangrijk is voor de ruimte en 

uitstraling om woningen te onderhouden. Daarnaast zouden volgens sommigen de straten opgeknapt 

kunnen worden. Ook zou er wat aan verloedering moeten worden gedaan, volgens de uitspraken. 

Verder worden vandalisme en vernieling als negatief ervaren in relatie tot de openbare ruimte. Zo 

worden tuintjes vaak vernield en straten beklad met graffiti. Hier zou beter op moeten worden 

ingespeeld, door bijvoorbeeld camera’s op te hangen of zelf muurschilderingen te maken.  

Tot slot zijn er nog een aantal andere uitspraken over de openbare ruimte gedaan. Veel Zaankanters 

geven aan het belangrijk te vinden dat de openbare ruimte en straten mobieler toegankelijk worden 

gemaakt voor invaliden. Zoals een rolstoelvriendelijke stoep. Daarnaast zouden open plekken positief 

zijn volgens een aantal. Tot slot zou de openbare ruimte ook meer kunnen bijdragen aan een 

verbeterde beleving van Zaanstad volgens geluiden. Voorbeelden zoals looproutes, een openbare 

piano, mooie uitzichtpunten (balkon aan de Zaan) worden gegeven.  

a6. Groen en water  

Groen 

Zaanstad staat bekend om zijn Zaanse groen en ook Zaankanters blijken dit te waarderen. Veel 

Zaankanters ervaren het groen in Zaanstad als positief. Zij vinden dat de Zaanstreek, ondanks de 

groei, groen moet zijn en blijven. Flink wat geluiden geven aan dat dit groen gestimuleerd moet 

worden in Zaanstad. Daar bestaan verschillende ideeën over. Zo zijn er veel geluiden dat het 

kwaliteitsgroen, waar het groen beter benut wordt, bevorderd zou moeten worden. Door bijvoorbeeld 

groen in te zetten voor recreatie, het buiten zijn en voor kinderen. Maar ook het idee om het bos of de 

muren eetbaar te maken, zorgen voor picknickplekken en groen waar je in mag, zoals wandelpaden 

en recreatie op het water. Daarnaast geven een aantal Zaankanters aan dat bij de groei van de stad 

en bouw, rekening gehouden moet worden met het groen. Zo zou naast de groei van woningen ook 

groei van groen moeten zijn. Ook de bestaande wijken kunnen volgens verschillende geluiden 

groener. Vooral de wijken die nu nog groenarm zijn. Daarvoor zijn ideeën genoeg: groene hofjes, 

groenstroken en groene gevels en groene daken. Ook zijn er verschillende uitspraken gevonden over 

dat er meer natuur zou moeten komen in Zaanstad. Denk hierbij aan stadsparken, natuurparken en 

bos. Tot slot zijn er ook een aantal Zaankanters die aangeven dat auto’s ruimte moeten maken voor 
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groen. Zo zou het bos autovrij moeten zijn volgens hen en kunnen parkeerplekken veel groener 

gemaakt worden.  

Naast het stimuleren van groen zijn er ook heel wat uitspraken gevonden die aangeven dat het groen 

wat er nu is, behouden moet worden. Volgens heel wat Zaankanters zou het groen wat er nu is beter 

onderhouden en verzorgd kunnen worden. Denk hierbij aan het onderhouden van wandelpaden en 

het beschermen van bos, waar wel ruimte moet zijn voor stukjes verwildering. Ook geven 

verschillende opmerkingen aan dat er balans moet zijn tussen gebruik en onderhoud. Tot slot zijn 

er ook wat geluiden die aangeven dat volkstuinen belangrijk groen zijn en behouden moeten worden. 

Onder andere door zijn sociale functie.  

Water 
Er zijn opvallend minder uitspraken gevonden over het Zaanse water dan over het Zaanse groen. De 

meeste uitspraken zijn gevonden over het feit dat het water gebruikt kan worden om de stad 

aantrekkelijker te maken. Zo zou Zaanstad meer verbonden kunnen worden met het water. Door 

bijvoorbeeld bankjes te plaatsen bij het water, maar ook om het water meer te gebruiken door 

bijvoorbeeld te zwemmen, varen en vissen. Ook is er iemand die aangeeft dat de waterkwaliteit beter 

zou kunnen.  

a7. Ondergrond 

De ondergrond is een van de weinige thema’s van verstedelijking waar niet veel uitspraken over 

gevonden zijn. Men heeft vooral vragen over de bodemverontreiniging in Zaanstad, en maakt zich 

hier zorgen over. Tot slot is er een uitspraak die de bodemdaling belangrijk vindt om in te gaten te 

houden.  
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b. Kansengelijkheid  

 

 

Samenlevingsniveau 

De meeste uitspraken die gevonden zijn over kansengelijkheid gaan over het samenlevingsniveau 

waar kansen zich ontwikkelen. Verschillende uitspraken geven dan ook aan dat de stad en de wijken 

van Zaanstad meer divers en gemengder zouden mogen zijn. Dit zorgt volgens een enkeling voor 

meer ontmoeting en verstaanbaarheid tussen verschillende groepen. Zo zouden er in de Zaanse 

wijken een betere mix van woningen moeten zijn, waar diverse sociale niveaus kunnen wonen. 

Daarnaast geven een paar geluiden aan dat er meer aandacht voor de lagere sociale klassen moet 

zijn. Denk aan meer sociale huurwoningen en een opvang voor dak- en thuislozen.  

Daarnaast zijn er ook redelijk wat Zaankanters die aangeven dat ontmoeting tussen Zaankanters 

gestimuleerd zou moeten worden. Een enkeling geeft aan dat deze ontmoeting kan zorgen dat men 

beter naar elkaar luistert en op elkaar kan steunen. Organiseren van verschillende evenementen zou 

volgens hen deze ontmoeting kunnen stimuleren. Denk aan festivals, taalcursussen, en andere dingen 

om te doen. Om men zo naar buiten te krijgen. Daarnaast is er ook volgens een paar uitspraken 

behoefte aan extra ontmoetingsplekken.  

Afbeelding 17. Schematische weergeven uitspraken per opgaven kansengelijkheid   
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Individueel niveau  

Verschillende uitspraken worden gedaan over het individueel niveau van kansengelijkheid. Zo geven 

een aantal geluiden aan dat het aanbod van onderwijs verbeterd zou moeten worden. Dit omdat 

een beter aanbod kan zorgen voor belangrijke gevolgen in de toekomst, verklaart een uitspraak. Er 

bestaan verschillende ideeën over verbetering van dit aanbod. Schoolvoorzieningen zouden volgens 

sommigen verbeterd kunnen worden, zoals schooltuinen. Maar ook zou er meer aandacht 

geschonken moeten worden aan praktijkervaring van de kinderen. Er is zelf iemand die kansen ziet 

om ook de ouders mee te laten lopen. Naast school is er ook een enkeling die aangeeft dat sporten 

voor ieder kind belangrijk is en dat we hier in Zaanstad meer aandacht aan moeten geven. 

c. Economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het algemeen zijn er redelijk wat uitspraken gevonden die de groei van Zaanstad als positief zien 

voor de economie. Het zou zorgen voor meer inkomsten/klanten en dus ook voor meer werk en 

banen. Daarnaast zijn er meer specifiek op verschillende thema’s van de opgave economie 

verschillende geluiden gevonden.  

Afbeelding 18. Schematische weergeven uitspraken per opgaven economie  
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Differentiatie  
Een aantal Zaankanters geeft aan dat een mix van verschillende soorten ondernemers 

aangetrokken zou moeten worden. Aan de ene kant geeft een aantal Zaankanters aan kansen te zien 

in het aantrekken van grote, mogelijk buitenlandse, ondernemers en ketens zoals Starbucks. Maar 

daarnaast geeft men aan het ook belangrijk te vinden kleinschalige horeca, ondernemers en 

activiteiten te stimuleren. Door bijvoorbeeld start-ups te helpen en kleine werkateliers te steunen.   

Bij deze mix van grote en kleine ondernemers worden verschillende suggesties gedaan hoe we 

Zaanstad aantrekkelijker kunnen maken voor ondernemers. Zo zijn er redelijk wat uitspraken die 

aangeven dat dit mogelijk is door ontwikkeling van hoogwaardige kantoorpanden. Verschillende 

ideeën worden aangedragen hoe deze panden vormgegeven kunnen worden. Zoals het creëren van 

flexwerkplekken, vrijmaken van oude kantoorpanden voor start-ups en inspelen op de behoefte van 

ondernemers hierbij. Ook moet volgens een aantal geluiden gezorgd worden voor parkeerplaatsen bij 

kantoorpanden, ontwikkelen van een creatieve sfeer en er voor meer horeca voor ondernemers.  

Daarnaast zijn er meerdere uitspraken gedaan die aangeven dat de Zaanse economie een 

verandering nodig heeft. Zo zien redelijk wat Zaankanters kansen in functiemening van wonen en 

werken. Dit zou zorgen voor meer interactie en een goed klimaat voor beide sectoren. Meer hierover 

bij verstedelijking. Ook geeft men aan dat moderne bedrijvigheid gestimuleerd zou moeten worden. Zo 

laat iemand weten dat er nu maar weinig contact is tussen bedrijven onderling. Tot slot geeft een 

aantal Zaankanters aan dat de Zaanse economie beter zou kunnen profiteren van de gunstige positie 

ten opzichte van Amsterdam.  

Toerisme  

Er zijn redelijk wat uitspraken gevonden die iets zeggen over toerisme. Deze uitspraken worden niet 

direct gekoppeld aan het economische voordeel voor Zaanstad. Uit deze geluiden kan worden 

opgemaakt dat Zaankanters redelijk positief tegenover toerisme staan. Toerisme mag volgens de 

uitspraken gestimuleerd worden, mits er een goede balans blijft tussen toerisme en wonen.  De 

toeristische groei moet volgens hen dus goed worden begeleid en gehandhaafd.  

Hoe het Zaanse toerisme gestimuleerd kan worden, daar zijn verschillende ideeën over. Zo geven 

best wat Zaankanters aan dat het goed zou zijn om de openbaar vervoer-verbindingen te 

verbeteren voor toeristen. Zoals de verbindingen Zaandam – Amsterdam – Volendam en de 

verbinding naar de Zaanse schans en het Centrum van Zaanstad. Daarnaast wordt door een aantal 

mensen benoemd dat hotels gestimuleerd zouden moeten worden en Zaanstad moet uitkijken voor 

een Airbnb-cultuur. Ook geeft een enkeling aan dat er ook behoefte is aan effectievere en betere 

informatievoorzieningen voor toeristen, zoals wegbewijzering en informatie. Daarnaast kunnen 

voorzieningen voor toerisme, volgens een aantal geluiden, verbeterd worden. Denk aan 

parkeerplekken, speelruimte, plek voor cruiseboten en camperplaatsen. Tot slot geven sommige 

Zaankanters aan dat het belangrijk is om het historisch karakter van Zaanstad te behouden voor 

toerisme. Bijvoorbeeld door historische panden te bewaren, maar ook een huis in te richten in Zaanse 

cultuur of een foto laten maken in Zaanse kledij.  
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Employability stimuleren 

Hoewel hier niet direct over gesproken is, zijn er wel verwante uitspraken gevonden over dit 

onderwerp. De volgende bevindingen zijn hierop van toepassing.   

Werknemers 
Voornamelijk wordt door een paar Zaankanters aangegeven dat we moeten zorgen dat er voldoende 

werkgelegenheid is voor jongeren, zodat zij in Zaanstad kunnen en willen blijven werken en wonen. 

Er worden verschillende ideeën geopperd om dit te versterken. Zo geeft aan aantal uitspraken aan dat 

er gezorgd moet worden voor voldoende starterswoningen, dat goed zou zijn voor de economische 

toekomst. Daarnaast moeten goede scholen worden gestimuleerd en moet worden gezorgd voor 

hooggeschoold werk in Zaanstad. Zodat hoogopgeleide jongeren in Zaanstad kunnen blijven, en zo 

de economie wordt versterkt.  

Employability  

Een aantal uitspraken pleiten ervoor dat zowel werknemer als werkgever ervoor moeten zorgen dat 

iedereen mee kan werken. Hiervoor zijn verschillende ideeën geopperd. Zo geven enkele uitspraken 

aan dat gezorgd moet worden voor overleg tussen ondernemers en bewoners hoe arbeidsparticipatie 

vergroot kan worden. Maar ook dat gekeken moet worden hoe men levenslang kan leren in een 

bedrijf. Tot slot wordt ook voorgesteld om te zorgen voor een uitzendplaza waar werk, kennis en leven 

samen kunnen komen. 

 

d. Duurzaamheid  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 19. Schematische weergeven uitspraken per opgaven duurzaamheid  
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Circulaire economie 
Circulaire economie is een onderwerp waar maar weinig uitspraken over gevonden zijn. Zeker de 

term, circulaire economie, is onbekend. Wel is een aantal uitspraken gevonden die niet direct deze 

term gebruiken maar wel iets zeggen over dit onderwerp. Ten eerste geeft een aantal geluiden aan 

behoefte te hebben aan voorlichting of informatie over wat duurzaam gedrag is. Met aandacht voor 

bijbehorende termen zoals circulaire en donut economie.  

Daarnaast zijn er ook redelijk wat uitspraken gevonden over dat men het belangrijk vindt om bij de 

bouw rekening te houden met het milieu, vervuiling en klimaatverandering. Iemand oppert zelfs 

om duurzame materialen te verplichten bij de bouw. Daarnaast is er een geluid dat tiny houses, een 

duurzame manier van wonen, zou willen zien in Zaanstad.  

Energie transitie  

Verschillende uitspraken over duurzaamheid gaan over het feit dat duurzame energie gestimuleerd 

moet worden. Vooral wordt de associatie gelegd tussen duurzame energie en zonnepanelen. 

Meerdere uitspraken geven dan ook aan dit graag te willen stimuleren en dit te zien als kans. 

Verschillende Zaankanters geven aan dat zonnepanelen standaard op alle huizen (of tenminste 

nieuwbouw) geplaatst zouden moeten worden. Maar ook op industrie, gemeentelijke gebouwen en 

huurhuizen zou dit goed kunnen volgens een aantal geluiden.  

Een belangrijke voorwaarde van deze zonnepanelen, maar ook van andere duurzame energie is 

volgens enkele Zaankanters, dat het betaalbaar moet zijn. Om zonnepanelen te stimuleren zou de 

overheid een financiële prikkel moeten geven zoals een subsidie, geeft iemand aan. Een aantal 

geluiden geeft aan dat het belangrijk is dat duurzame energie ook mogelijk is voor lage inkomens.  

Omschakelen van energievoorziening is vaak te duur en houdt vooral lage inkomsensgezinnen tegen.  

Daarnaast geeft iemand aan behoefte te hebben aan informatie over duurzame energie. Zoals 

gasloos wonen. Tot slot zijn er in verhouding ook veel uitspraken gedaan over dat Zaankanters graag 

minder co2-uitstoot zouden willen. Het is daarom dat nieuwe wegen zoals de A8 negatief worden 

ervaren. Om deze uitstoot te verminderen wordt aangegeven dat het goed zou zijn om elektrisch 

vervoer te stimuleren. Door onder andere oplaadpalen voor auto’s en fietsen te plaatsen. Daarnaast 

geeft een enkeling aan graag (vervuilende) auto’s te willen weren om zo uitstoot te verminderen.  

Gezond leefklimaat *  

Wordt later weer gegeven.  
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e. Veiligheid  
 

 

Sociale veiligheid  

Veel uitspraken die gedaan zijn over veiligheid gaan over de sociale veiligheid, en het bijbehorende 

veiligheidsgevoel. Veel uitspraken wijzen er dan ook op dat Zaankanters het belangrijk vinden dat 

deze veiligheid in orde moet zijn. Verschillende elementen zorgen dat deze veiligheid in het gedrang 

komt. Een van de grootste problemen volgens de uitspraken is de aanwezigheid van (hang)jongeren. 

Een buurthuis zou volgens een aantal een mogelijke oplossing kunnen zijn. Maar ook het openbare 

drank en drugsgebruik en de drugshandel wordt door velen als een probleem ervaren, en zou volgens 

hen dan ook moeten worden verminderd. Verder worden vernielingen ook als negatief ervaren in 

relatie tot de veiligheid. Verschillende ideeën zijn voorgesteld om de sociale veiligheid te verbeteren.  

Ten eerste pleiten veel uitspraken voor een betere handhaving en algemene controle. Zo zou 

volgens een aantal beter gecontroleerd moeten worden op alcohol- en drugsgebruik, zoals in parken. 

Maar ook opvallend is dat verschillende uitspraken aangeven betere handhaving te willen op de 

winkeliers en de zwarte markt. Ook geven verschillende geluiden aan dat over-bewoning een 

probleem is in Zaanstad en dat dit gehandhaafd moet worden. Dit handhaven zou volgens 

verschillende Zaankanters verbeterd kunnen worden door toezicht te houden. Onder andere via 

cameratoezicht op geweld, diefstal en vernielingen.  

Afbeelding 20. Schematische weergeven uitspraken per opgaven veiligheid  
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Daarnaast geven ook veel Zaankanters aan dat meer levendigheid in Zaanstad zou kunnen zorgen 

voor een betere veiligheid/een beter veiligheidsgevoel. Zoals minder leegstand. Men is positief over 

het idee om van leegstaande panden woningen of winkels te maken. Er wordt dan ook aangegeven 

dat leegstand rommelig maakt en voor verloedering zorgt. Daarnaast zijn er ook redelijk wat geluiden 

die aangeven dat de mix tussen wonen en werken goed zouden zijn voor deze levendigheid en zo bij 

kan dragen aan een versterkte veiligheid. Maar ook meer kleinschaligheid en verlichting in de 

openbare ruimte zou volgens sommige geluiden de veiligheid verbeteren. Tot slot zijn er ook heel wat 

geluiden gevonden die aangeven dat sociale cohesie, en daarmee de sociale controle 

gestimuleerd zou moeten worden, voor een verhoogde veiligheid/een verhoogd veiligheidsgevoel. Dit 

wordt nu als negatief ervaren door een aantal uitspraken. Iemand oppert dat buurtpreventie een 

belangrijke speler zou kunnen zijn in dit geheel. Vooral in de avond zou deze controle belangrijk zijn.  

Omgevingsveiligheid 

Een klein aantal uitspraken gaat over de omgevingsveiligheid. De meeste uitspraken komen maar één 

of een aantal keer voor. Deze uitspraken gaan er voornamelijk over dat men betere handhaving wil 

op het milieu, afval en bijhorende zaken. Aansluitend hierop zijn er ook een aantal geluiden over 

gevaarlijke stoffen in de stad, die beperkt zouden moeten worden. Denk aan een tankauto met olie 

door de stad die vermeden moet worden volgens iemand, maar ook dat afvalstoffen beperkt zouden 

moeten worden. Daarnaast geeft iemand aan dat het een kans zou zijn om zware industrie te 

verplaatsen. Tot slot is er een Zaankanter die aangeeft kansen te zien in betere evacuatieplannen.  

f. Gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 21. Schematische weergeven uitspraken per opgaven gezondheid  
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Gezonde fysieke leefomgeving *  

Wordt apart weergegeven.  

Gezond gedrag 

Er zijn maar weinig uitspraken gevonden over het stimuleren van gezond gedrag. De paar uitspraken 

die hierover gevonden zijn hebben voornamelijk betrekking op gezond gedrag bij kinderen. Een 

enkele uitspraak gaat over het feit dat in onderwijs gezondere voeding gestimuleerd zou moeten 

worden. Daarnaast zou er meer aandacht voor natuur, buitenspelen en gezonde leefstijl moeten 

komen volgens een uitspraak. Tot slot zouden er volgens een geluid meer sportactiviteiten en 

faciliteiten moeten zijn om gezond te leven.  

Gezonde sociale leefomgeving  

Daarnaast wordt er wel het een en ander gezegd over de sociale leefomgeving in Zaanstad. Deze 

uitspraken wijzen er op dat Zaankanters het belangrijk vinden om de sociale omgeving en cohesie te 

stimuleren. Zo wordt door veel Zaankanters aangegeven dat zij sociaal contact in de buurt als 

positief ervaren. Zij waarderen deze betrokkenheid die zorgt voor verbondenheid met elkaar. Een 

aantal geluiden geeft aan dat er zo meer sociale controle is in de buurt. Met als gevolg een verhoogd 

niveau van veiligheid.  

Het is dan ook daarom dat redelijk wat uitspraken deze saamhorigheid en de sociale omgeving 

willen stimuleren. Zij geven aan de onderlinge gezelligheid nu te missen en merken dat het contact 

minder wordt. Verschillende ideeën zijn geopperd over hoe dit gestimuleerd zou kunnen worden. 

Onder andere door openbare plekken aan te moedigen waar men elkaar kan ontmoeten. De 

plekken die worden voorgesteld hebben allemaal een overeenkomstig karakter: namelijk groen. Zo 

zijn er een aantal Zaankanters die pleiten voor een volkstuin, die volgens hen een belangrijke sociale 

functie heeft. Het is een plek waar men naar elkaar luistert. Daarnaast geeft een enkeling aan parken 

en buurttuinen te willen inzetten om eenzaamheid te voorkomen.  

Naast deze locatie zijn er ook ideeën over activiteiten die kunnen bijdragen aan een betere sociale 

omgeving. Voorbeelden zoals sportevents of een weekmarkt worden geopperd, maar ook het 

buurthuis actiever maken zou volgens een geluid kunnen helpen. Daarnaast zou de maatschappelijke 

inzet, zoals mantelzorg, moeten worden aangemoedigd volgens een enkeling. Aansluitend zijn er ook 

een aantal Zaankanters die zien dat we meer aandacht moeten geven aan eenzame ouderen. Door 

hen weer actiever te maken zouden zij uit hun isolement kunnen raken en zo gezonder kunnen leven. 
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* Gezonde fysieke leefomgeving: duurzaamheid en gezondheid  

De gezonde fysieke leefomgeving is een thema dat veel raakvlakken heeft met alle opgaven. Dat is 

niet zo gek. Want alle opgaven staan op een of andere manier altijd met elkaar in verbinding. Echter 

komt de gezonde fysieke leefomgeving specifiek terug bij de opgaven duurzaamheid en gezondheid. 

Daarom wordt dit thema apart behandeld. 

Gezonde fysieke leefomgeving: algemeen  

Er zijn redelijk wat uitspraken gevonden over dit thema. Een gezond leefklimaat wordt in de uitspraken 

voornamelijk opgevat als klimaat en haar verandering. Verschillende uitspraken geven aan dat een 

groen klimaat gezien wordt als een gezond leefklimaat. De kwaliteit van het groen in Zaanstad zou 

dan ook volgens die uitspraken gestimuleerd moeten worden. Veel verschillende ideeën worden 

hierover geopperd. Zo zouden groene gevels en daken (via subsidies) gestimuleerd kunnen worden. 

Maar ook zou school meer in het teken moeten staan van groen volgens een aantal uitspraken. 

Kinderen kunnen hier meer over groen leren en schoolpleinen kunnen groener worden dan ze nu zijn.  

Naast het stimuleren van een groen, gezond leefklimaat, zijn er ook een aantal elementen die juist 

verminderd moeten worden volgens geluiden. Zo zijn er verschillende Zaankanters die geur- en 

geluidsoverlast als negatief ervaren voor de fysieke leefomgeving en dit graag verminderen. 

Aansluitend hierop geeft een aantal geluiden aan dat de gemeente moet zorgen voor een betere 

luchtkwaliteit in Zaanstad. Deze luchtkwaliteit wordt veel geassocieerd met auto’s en 

samenhangende vervuiling. Men ziet kansen in het stimuleren van OV, het terugdringen van auto’s en 

het tegen gaan van luchtvervuiling. Ook de snelweg (zoals de A8) is volgens sommigen belastend 

voor de gezonde fysieke leefomgeving. Daarnaast wordt ook de vervuilde grond door iemand als 

negatief ervaren.  

Tot slot wordt door een enkeling het belang van hittestress en wateroverlast als toekomstig 

probleem aangehaald. Zaanstad moet zich hier volgens diegenen beter op voorbereiden door 

bijvoorbeeld minder te betegelen en meer bomen aan te planten.  

Gezonde fysieke leefomgeving: afval  

Een onderwerp, dat invloed heeft op de gezonde fysieke leefomgeving, is afval. Over dit thema zijn 

duidelijke uitspraken gevonden. Over het algemeen vindt de Zaankanter een schone stad belangrijk 

en aantrekkelijk. Zaanstad moet volgens hen zorgen dat het schoon is en blijft. Verschillende 

uitspraken geven aan hoe dit het beste bereikt kan worden. Door onder andere afvalbakken te 

plaatsen door de hele stad, de sloot uit te baggeren en te zorgen voor gezamenlijke en ondergrondse 

containers, die op tijd geleegd worden. Ook wordt het idee geopperd om statiegeld te verzamelen om 

zwerfafval tegen te gaan. Om te zorgen dat deze stad schoon blijft moet er daarnaast ook betere 

controle worden uitgevoerd op troep en zwerfafval, geven geluiden aan. Deze troep, zoals 

hondenpoep, wordt momenteel als negatief ervaren.  
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4.3. Conclusie inhoudelijke analyse  
In deze conclusie wordt antwoord gegeven op verschillende deelvragen die in de inleiding 

geformuleerd zijn, specifiek gericht op de inhoudelijke analyse. Elke deelvraag wordt apart behandeld 

met bijbehorende conclusie en opvolgend advies. Met als doel de rode lijnen te kunnen vinden en zo 

de blinde vlekken bloot te leggen.  

Deelvraag 3.1. Welke rode lijnen zijn te herkennen in de inhoud van deze 

participatietrajecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving? 

 

Algemeen. 

Over het algemeen zijn er verschillende waarderingen over Zaanstad geuit. Geconcludeerd kan 

worden dat Zaanstad gewaardeerd wordt om zijn rust, ruimte en groen, in combinatie met zijn 

centrale positie. Deze resultaten sluiten goed aan op het eerder onderzoek van Noord-Holland, waar 

de rust en de groene omgeving het meest gewaardeerd worden. Maar ook zijn recreatie en 

voorzieningen aantrekkelijk voor de Noord-Hollander (Solutions, 2017). Tot slot is de woonruimte en 

het (nog) goedkope wonen ook een plus voor de Zaankanter. In heel veel uitspraken komen deze 

kernwaarden van Zaanstad naar voren. Minder positief zijn Zaankanters over de leegstand en 

onbereikbaarheid van Zaanstad.  

Daarnaast zijn er ook verschillende uitspraken die gaan over participatie en communicatie van de 

gemeente Zaanstad. Zaankanters blijken over het algemeen positief te zijn over de toenemende rol 

van participatie in Zaanstad. Zij hebben dan ook graag een stem. Een voorwaarde is wel dat de 

communicatie over deze participatie duidelijk en open moet zijn. Zo kan worden geconcludeerd dat 

terugkoppeling van participatie een belangrijke pijler is.   

De zes Zaanse opgaven. Zoals eerder aangehaald is een groot aantal uitspraken onderverdeeld in de 

zes Zaanse, strategische opgaven. De conclusies worden ook onderverdeeld onder de zes opgaven.  

 

 

Verstedelijking Economie  Kansengelijkheid  Duurzaamheid  Veiligheid Gezondheid ** Gezonde 
fysieke 

leefomgeving  

Figuur 1 . Geschatte verhouding van de besproken Zaanse, strategische opgaven in meegenomen participatietrajecten.  
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Over het algemeen (Figuur) zijn veruit de meeste uitspraken gevonden over de opgaven 

verstedelijking. Niet zo gek, omdat de opgave verstedelijking thema’s bevat die Zaankanters elke dag 

tegenkomen. Dit maakt het makkelijk om een mening vormen. Daarnaast hebben de meegenomen 

participatietrajecten, allemaal een raakvlak met de fysieke leefomgeving en verstedelijking. Ook over 

het sub-thema gezonde, fysieke leefomgeving, die terugkomt in de opgave duurzaamheid en 

gezondheid, zijn daar dus niet verwonderlijk veel uitspraken over gevonden. Daarnaast kent de 

opgave economie, hoewel de thema’s niet altijd direct gelinkt zijn aan de opgave, ook redelijk wat 

uitspraken. De andere opgaven worden minder besproken in de trajecten, waar kansengelijkheid en 

veiligheid het minste uitspraken kennen. Dit zijn mogelijk thema’s waar de uitgevoerde 

participatietrajecten minder op gericht waren en daarom minder uitspraken kennen.  

--- Naast deze algemene bevinding over de opgaven, kunnen er verschillende conclusies worden 

opgemaakt. Deze conclusies, de rode lijnen, worden per opgave geschetst. --- 

a. Verstedelijking 

De opgave verstedelijking kent verschillende sub-thema’s. De rode lijnen worden via deze sub-

thema’s geschetst.  

Woningbouw 
Over het algemeen kan er worden geconcludeerd dat Zaankanters open staan voor de toename van 

woningbouw, mits deze voldoet aan bepaalde voorwaarden. Dit is mogelijk te herleiden uit de 

bevindingen van het onderzoek van Noord-Holland, die concluderen dat de Noord-Hollander zich 

zorgen maakt over het mogelijk tekort aan nieuwe woningen en het belangrijk vindt dat er voldoende 

woningen aanwezig zijn (Solutions,2017). Verschillende behoeften en voorwaarden voor woningbouw 

worden voorgesteld: betaalbaar, divers, goed onderhouden en met voldoende kwaliteit (Groen en 

Zaans). Er is hier oog voor de toekomstige behoefte van de Zaanse bewoner. Tot slot staat men open 

voor een mix van wonen en werken en is dit medebepalend voor de locatie van deze woningbouw (en 

de functiedichtheid). Hoewel bijna alle elementen van woningbouw besproken zijn, zijn de uitspraken 

meer richtinggevend en minder gedetailleerd. Daarnaast is men niet eenduidig over de locatie van de 

bouw en blijkt dit een moeilijk onderwerp te zijn voor Zaankanters. Dit is mogelijk te verklaren vanuit 

het – not in my back yard fenomeen (NIMBY) -, waar mensen bepaalde groei en verandering 

aanjuichen maar geen hinder of consequenties willen ervaren. Een goed idee, maar niet in mijn 

achtertuin (Dijkstra, 2014). 

Bereikbaarheid 

Ook bereikbaarheid is een belangrijk thema voor de Zaankanter, dat nu erg leeft. Zo zijn er veel 

uitspraken gedaan over meer, goedkopere en betere parkeerplaatsen. Zeker nu Zaanstad groeit is dit 

belangrijk voor menig Zaankanter. Ook de doorstroom in Zaanstad wekt veel vragen en zorgen op. 

Daarnaast blijkt de fiets met zijn voorzieningen en veiligheid, dan wel een wat minder populair maar 

toch, belangrijk vervoersmiddel te zijn voor de Zaankanter. Opvallend is dat er voornamelijk gedacht is 

in bekende en veel gebruikte vormen van bereikbaarheid (auto en parkeerplaatsen). Alternatieven als 

het verbeteren van het openbaar vervoer (OV), wordt door de Zaankanter maar weinig gezien als 
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mogelijke oplossing in de verkeersdrukte. Dit laat zien dat het toekomstdenken minder vanzelf gaat, 

en men het lastiger vindt om out of the box te denken. Dit zou dan ook geprikkeld moeten worden.  

Voorzieningen 

De Zaankanter vindt het belangrijk dat diverse voorzieningen door heel Zaanstad goed en eerlijk 

verspreid zijn. Maar ook moeten deze voorzieningen meer kwaliteit en diversiteit krijgen zoals bij 

winkel-, horeca-, cultuur-, sport- en buitenvoorzieningen. Ook Solutions (2017) ziet in hun onderzoek 

dat de Noord-Hollanders voorzieningen zoals winkels en recreatie, belangrijk vinden. Merkwaardig is 

dat de focus minder ligt op de behoefte van de toekomstige gebruiker en meer op het hier en nu. Dit 

sluit aan op de eerdere conclusie dat toekomst gericht denken minder vanzelf gaat en het moeilijk is 

om uit eerdere denkpatronen te stappen. Toekomstdenken zou meer getriggerd moeten worden. 

Daarnaast komt ook hier het NIMBY- fenomeen terug: Zaankanters ontvangen het idee van meer 

evenementen in Zaanstad positief, maar zijn minder enthousiast wanneer het gaat over de vraag waar 

deze evenementen zouden moeten komen.  

Historisch karakter 

Een wat minder besproken onderwerp is het historisch karakter. Er kan worden geconcludeerd dat 

het Zaanse karakter volgens de Zaankanters gekenmerkt wordt door groen, water, industrieel en doe- 

en werkstad. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat men het belangrijk vindt dat bij de bouw 

rekening gehouden wordt met deze waarden en dit karakter. Verschillende uitspraken geven aan hoe.  

Openbare ruimte 

De kwaliteit van de openbare ruimte is voor Zaankanters belangrijk. Men wil de kwaliteit van de 

ruimte verbeteren door het op te knappen, er één geheel van te maken en aan te kleden. Maar ook 

door het toevoegen van groen en het beter te onderhouden en vernieling tegen te gaan. Om zo bij te 

dragen aan een betere beleving van Zaanstad. Veiligheid en sociale ontmoeting worden hierbij ook 

genoemd. Opmerkelijk is dat voornamelijk gesproken wordt over hoe de gemeente deze verbeterede 

kwaliteit kan realiseren en er weinig gesproken wordt over eigen bijdragen. Medegebruik is voor vele 

Zaankanters dus een niet vanzelfsprekend thema. Het denken wordt dus vooral gedaan in wat de 

gemeente kan doen en minder in wat Zaankanters zelf kunnen bijdragen.  

Groen en water 
Groen is belangrijk in Zaanstad. Dit groen moet dan ook gestimuleerd en behouden worden volgens 

de Zaankanter. Denk aan het groener maken van wijken (hofjes – daken – gevels), nieuwbouw groen 

te maken en meer natuur te plaatsen. Ook Solutions (2017) merkt dat de Zaankanter groen en natuur 

erg belangrijk vinden. Het Zaanse water spreekt daarentegen veel minder tot de verbeelding, en wordt 

minder besproken. Wel zijn er wat uitspraken gevonden die aangeven dat water meer bij Zaanstad 

betrokken moet worden. Ook hier wordt vooral gesproken over de rol van de gemeente.  

Ondergrond 

De ondergrond is een thema waar weinig over gesproken is. Er zijn voornamelijk vragen over 

bodemverontreiniging en daling die hier zijn aangekaart. Het is wellicht een thema waar de 

Zaankanter niet zo mee bezig is, en niet echt bewust in het dagelijks leven tegenkomt. 
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b. Kansengelijkheid  

Over het algemeen wordt er niet zo heel veel gezegd over kansengelijkheid. Opvallend is dat de 

uitspraken die wel gedaan zijn, weinig over kansen gaan. Zo wordt wel gesproken over meer 

diversiteit en onderwijs, maar minder in relatie tot kansen. Dit is mogelijk te verklaren doordat kansen 

(en ongelijke kansen) als iets individueels beschouwd worden en minder als taak van de gemeente. 

Samenlevingsniveau  

De meeste uitspraken die passen bij kansengelijkheid zijn gedaan over de diversiteit in Zaanstad. Zo 

willen Zaankanters graag een meer divers en gemengder Zaanstad waar een betere mix is van 

verschillende huizen en meer aandacht is voor lagere klassen. Daarnaast vindt men dat er meer 

ontmoetingen tussen Zaankanters gefaciliteerd moeten worden. Denk aan het organiseren van 

evenementen en het creëren van meer ontmoetingsplekken.  

Individueel niveau  

Daarnaast zijn er ook enkele uitspraken gevonden die aangeven dat Zaankanters graag beter 

onderwijs in Zaanstad willen. Zij leggen dan vooral de nadruk op het verbeteren van 

schoolvoorzieningen, zoals schooltuinen, en meer aandacht voor praktijkvoorzieningen. Toch kan er 

worden geconcludeerd dat er maar weinig uitspraken gevonden zijn rondom dit thema, zeker 

uitspraken die gaan over kansen en cultureel kapitaal. Dit is enerzijds mogelijk te verklaren doordat 

men (individuele kansen) meer ziet als een persoonlijke kwestie, dan iets waar de gemeente iets aan 

kan doen. Maar ook de in deze informatie meegenomen participatietrajecten leggen minder nadruk op 

dit thema. 

c. Economie  
Over de opgave economie is daarentegen wel redelijk veel bekend. Veel uitspraken vullen dan ook de 

opgave, zoals geformuleerd in het literatuur hoofdstuk, goed aan. Eigenlijk zijn alle elementen door de 

Zaankanter besproken en daaruit spreekt een opvallend scherpe en juiste blik. 

Differentiatie 

Zaankanters hebben door dat Zaanstad zich economisch kan versterken door meer divers te worden. 

Dit sluit aan bij de bevindingen van Solutions (2017) die zien dat de Noord–Hollander voldoende 

werkgelegenheid een belangrijke opgave vindt. Om dit te bereiken zijn verschillende ideeën geopperd, 

zoals een mix van grote en kleine ondernemers proberen aan te trekken en Zaanstad als 

vestigingslocatie aantrekkelijker te maken (betere kantoorpanden – zorgen voor parkeerplekken – een 

creatieve sfeer en meer horeca). Maar ook kan geconcludeerd worden dat Zaankanters weten dat de 

Zaanse economie moet veranderen naar een economie met meer functiemenging, moderne 

bedrijvigheid en waar geprofiteerd moet worden van Amsterdam.  

Toerisme 

Hoewel toerisme niet zo snel wordt gekoppeld aan de Zaanse economie, heeft de Zaankanter wel 

een mening over toerisme. Men vindt dat deze in goede banen geleid moet worden. Om zo wonen en 

toerisme samen te laten gaan. Met deze voorwaarde kan het toerisme in Zaanstad worden 



 117 

gestimuleerd. Dit door onder andere realisatie van betere OV-verbindingen, hotels stimuleren, 

informatie voorzieningen te faciliteren en het historische karakter van Zaanstad te respecteren.  

Employability 

Tot slot vindt de Zaankater het cruciaal dat er voldoende werkgelegenheid is en blijft voor jongeren. 

Zodat jonge Zaankanters niet weg hoeven uit Zaanstad voor een baan, maar hier kunnen blijven. Zo 

zouden er voldoende starterswoningen moeten komen en gezorgd moet worden voor hoog geschoold 

werk. Opvallend is dat hier wél gepraat wordt over de toekomst. Mogelijk omdat dit een belangrijk 

persoonlijk onderwerp is voor Zaankanters, en het daardoor minder moeilijk is om hierover een 

gedachte te vormen.  

d. Duurzaamheid 

Over duurzaamheid is, in tegenstelling tot verstedelijking en economie, niet zo veel bekend. Ondanks 

dat duurzaamheid een steeds meer voorkomend thema is, is dit niet een onderwerp waar veel over 

gesproken wordt door de Zaankanter. De onbekendheid van dit thema toont aan dat duurzaamheid 

niet zo (vanzelf) leeft in Zaanstad.  

Circulaire economie  

Er kan worden geconcludeerd dat dit thema nog vrijwel onbekend is voor de Zaankanter. Weinig is er 

over circulaire economie (en gerelateerde onderwerpen) gesproken. Wel geeft de Zaankanter aan 

behoefte te hebben aan betere informatie en voorlichting over dit onderwerp. Het is dus het stukje van 

bewustwording en communicatie waar aan gewerkt moet worden. Pas dan kan men zich hier een 

voorstelling van maken en een mening over vormen. Daarnaast is deze kennis noodzakelijk om 

duurzaam gedrag te stimuleren en gedrag te veranderen. Wel geven een aantal Zaankanters aan dat 

rekening gehouden moet worden met duurzaamheid bij de bouw in Zaanstad.  

Energie transitie 

Iets wat meer tot de verbeelding spreekt is de energietransitie. Uit het onderzoek van Noord-Holland 

blijkt dan ook dat men energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie een belangrijk doel 

vindt (Solutions, 2017). Dat blijkt ook uit deze resultaten. Zaankanters spreken bij energietransitie 

voornamelijk over zonnepanelen en hun belangrijke rol. Mogelijk dat men met andere duurzame 

energie, zoals windparken, niet zo bekend is. Er kan geconcludeerd worden dat de Zaankanter graag 

meer zonnepanelen zou zien in Zaanstad. Echter is het belangrijk dat deze betaalbaar zijn, ook voor 

lage inkomens. Ook hier vragen de Zaankanters om meer informatie, zoals over gasloos wonen. Tot 

slot vind de Zaankanter minder co2-uitstoot belangrijk, dat volgens hem bereikt kan worden door 

elektrisch vervoer te stimuleren en auto’s meer te weren.  

Over het algemeen is het opvallend is dat bij de opgave duurzaamheid ook weer voornamelijk 

gesproken wordt over wat de gemeente kan doen, en minder hoe Zaankanters zelf hun gedrag 

kunnen aanpassen. Dit zal aan de ene kant verband houden met het feit dat men onvoldoende kennis 

heeft van het onderwerp duurzaamheid. Maar dit heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het 
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makkelijker is om te wijzen, dan om zelf gedrag aan te passen. Het vraagt namelijk om een 

gedragsverandering, die altijd een beetje moeite kost.  

e. Veiligheid 

Ook veiligheid is een opgave waar nog niet zo veel over gesproken is. Over water en brandveiligheid 

zijn zelfs geen uitspraken gevonden. Het is mogelijk dat men zich niet zo bewust is van het mogelijke 

onveiligheidsgevaar dat zich ontwikkeld. Dit wijst er weer op dat men makkelijker uitspraken kan doen 

over het tastbare dat dicht bij staat. Voor onderwerpen die minder vanzelfsprekend zijn, of in dit geval 

ongemerkt aanwezig zijn, geldt dat het moeilijker is om daar uitspraken over te doen.  

Sociale veiligheid 
Wanneer we over veiligheid spreken wordt door de Zaankanters voornamelijk veel gedacht aan 

sociale veiligheid. Deze uitspraken gaan voornamelijk over de gevoelsveiligheid, en de beperking 

hier van. De Zaankanter is bang dat deze in het gedrang komt en ervaart dit als overlast (drank- en 

drugsgebruik – hangjongeren – vernielingen). Met wil graag meer en betere handhaving hierop en 

betere algemene controles. Onder andere via cameratoezicht. Naast deze handhaving pleit de 

Zaankanter voor meer levendigheid in Zaanstad, dat op zijn beurt weer zorgt voor veiligheid. Dit kan 

volgens verschillende geluiden door minder leegstand, betere mix tussen wonen en werken en het 

zorgen voor meer openbare verlichting en kleinere openbare ruimtes. Merkwaardig is dat er bijna niet 

gesproken wordt over ondermijning en online veiligheid: een nieuwere vorm van sociale (on)veiligheid. 

Dit is een vorm van onveiligheid die minder zichtbaar is, en dus het onveiligheidsgevoel wellicht 

minder aantast.  

Omgevingsveiligheid 
Naast deze sociale veiligheid is er ook het een en ander gezegd over de omgevingsveiligheid. 

Verschillende Zaankanters geven aan dat er beter gehandhaafd kan worden op milieu, afval en 

bijbehorende zaken. Daarnaast zou het gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt moeten worden, door 

onder andere tankauto’s met gevaarlijke stoffen te mijden in de stad en afvalstoffen te beperken. Ook 

zijn er Zaankanters die aangeven graag de zware industrie te verplaatsten van de stad af en zo de 

afstand tussen gevaar en stad te beperken. Solutions (2017) concludeert dan ook dat de Noord- 

Hollander inderdaad niet graag bij industriegebieden of snelwegen wil wonen. Tot slot zouden 

evacuatieplannen beter aangescherpt kunnen worden.  

f. Gezondheid 

Gezondheid is een thema waar niet al te veel uitspraken over gevonden zijn. Wel zijn de volgende 

aangrenzende uitspraken gevonden.  

Gezond gedrag  

Geconcludeerd wordt dat er weinig gesproken is over gezond gedrag in de trajecten. Wanneer hier 

over gesproken is, dan gaat het over gezond gedrag dat gestimuleerd kan worden bij kinderen. Door 

bijvoorbeeld aandacht te hebben voor gezond eten, natuur, buitenspelen, een gezonde leefstijl en 

sporten.   
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Gezonde sociale omgeving 

In tegenstelling tot gezondheid zeggen de Zaankanters wel van alles over de sociale omgeving, die 

voor hen belangrijk blijken. Er kan worden geconcludeerd dat een gezonde sociale omgeving zorgt 

voor meer verbondenheid en betrokkenheid. Wat op zijn beurt weer zorgt voor meer sociale controle. 

Daarom worden verschillende ideeën geopperd om deze saamhorigheid te stimuleren. Door groene, 

openbare plekken aan te moedigen die zorgen voor meer ontmoeting. Opvallend is ook dat 

voornamelijk gesproken wordt over ontmoetingsplekken in het groen. Dit geeft maar weer eens aan 

hoe belangrijk dit Groen in Zaanstad is. Maar ook door activiteiten in te zetten waar men elkaar kan 

ontmoeten (sport events - weekmarkt – buurthuis - meer maatschappelijke inzet). Waar ook meer 

aandacht is voor ouderen. Opvallend is dat men deze sociale leefomgeving niet onder de noemer 

gezondheid schaart. Dit zou erop kunnen wijzen dat Zaankanters het sociale niet zo direct betrekken 

op gezondheid. Tot slot wordt ook hier vooral gesproken wat Zaanstad als gemeente kan doen, en 

minder in relatie tot wat Zaankanters zelf kunnen doen. Er wordt weinig gesproken over 

burgerinitiatieven en participatie.  

** Gezonde fysieke leefomgeving: duurzaamheid en gezondheid  

Hoewel alle opgaven in verbinding met elkaar staan is de gezonde fysieke leefomgeving toch 

speciaal. Deze omgeving komt specifiek terug bij de opgaven duurzaamheid en gezondheid. Daarom 

wordt dit thema apart behandeld.  

Over het algemeen wordt bij de gezonde fysieke leefomgeving voornamelijk gesproken over het 

klimaat/milieu en haar omgeving. Deze omgeving zou moeten worden gestimuleerd, door 

kwaliteitsgroen toe te voegen (groene gevels – daken en groene schoolpleinen). Dit komt overeen met 

de bevindingen van Noord-Holland die ook ervaart dat voldoende natuur en groen belangrijk is voor 

de Zaansteek (Solutions, 2017). Daarnaast zijn er ook een aantal klimaatbedreigende aspecten die 

verminderd moeten worden volgens de Zaankanter (geur- en geluidsoverlast, vervuilde grond, 

vervuilde lucht). Een paar Zaankanters geven aan bewust te zijn van toekomstige hittestress en 

wateroverlast.  

Daarnaast is een schone Zaanstad een belangrijk onderwerp voor de Zaankanter. Zaanstad moet 

zorgen dat het schoon is en blijft. Dit heeft invloed op een gezonde fysieke leefomgeving. Meer 

afvalbakken door heel Zaanstad en gezamenlijke ondergrondse containers, die op tijd geleegd 

worden, helpen hierbij.  Daarnaast moet er meer controle zijn op troep en zwerfafval. Bij een schone 

Zaanstad wordt meer gedacht vanuit het vaste handelingspatroon. Minder wordt hier duurzaam 

gedacht, zoals scheiden van afval.  

Deelvraag 3.2. Wat zijn onderwerpen waar inhoudelijk nog meer op ingezet kan worden in 

een mogelijk vervolgtraject? 

Blinde vlek 1: de opgaven  

Verschillende thema’s van de zes opgaven zijn niet of weinig besproken. Er zou hier mogelijk meer 

aandacht aan geschonken kunnen worden. Per opgave zullen de minder – of niet - besproken thema’s 
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worden besproken, om zo een deel van de blinde vlek zichtbaar te maken. Wel is het belangrijk hier 

kritisch naar te kijken. Niet elk thema is geschikt voor participatie (= rood). Soms is een mening 

van een expert beter en zwakt zo de meerwaarde om hier over te participeren af. Natuurlijk zijn er 

andere onderwerpen die wel als goed onderwerp dienen voor een mogelijk vervolg traject.  

De opgave verstedelijking is dus een opgave waar veel over gesproken is. Dit kan goed komen 

omdat alle trajecten die meegenomen zijn, een link hebben met de fysieke leefomgeving en 

verstedelijking. Vooral uitspraken over de ondergrond en het Zaanse water missen. 

Kansengelijkheid kent daarentegen weinig uitspraken. Er is weinig gesproken in termen van kansen, 

en dit zou dan in het algemeen meer kunnen worden besproken in een mogelijk vervolg traject. 

Waarbij de focus van individuele kansen, die weinig in de analyse aanbod gekomen zijn, hier 

belangrijk zijn. Economie valt wel in het rijtje meest besproken opgaven. Vooral aangrenzende 

thema’s van economie zijn besproken. Het thema employability heeft van deze opgave de minste en 

meer oppervlakkige uitspraken. Men is vooral bezig met zijn of haar eigen werk en dat van de 

kinderen. Het is echter de vraag of dat erg is, en of extra participatie een toegevoegde waarde zou 

kunnen zijn. De opgave duurzaamheid is een opgave die zich leent voor meer participatie. Dit begint 

al met onbekende thema’s van duurzaamheid uit te leggen aan de Zaankanters, zoals circulaire 

economie, om hier vervolgens dieper op in te kunnen gaan. Ook zou meer nadruk kunnen worden 

gelegd op keuzes en voorkeuren rondom duurzaamheid. Wanneer naar veiligheid gekeken wordt, 

zijn er redelijk wat thema’s niet gevonden in de trajecten. Zoals uitspraken over brand- en 

waterveiligheid. Echter is hier dus duidelijk de vraag of participatie wel een meerwaarde heeft: weet 

de expert het hier niet beter? Opvallend is dat er geen uitspraken gevonden zijn over ondermijning 

en online criminaliteit. Hoewel er risico is, ervaart de Zaankanter dit niet zo (gevoelsveiligheid). Dit 

zou in mogelijke vervolgtrajecten wel beter kunnen worden aangekaart. Tot slot de opgave 

gezondheid. Er zou meer aandacht geschonken kunnen worden aan het thema gezond gedrag, een 

thema wat zich goed leent voor participatie.  

--- Naast dat er meer gericht kan worden op bepaalde thema’s in een vervolgtraject, zijn er ook nog 

wat meer algemene blinde vlekken. Deze gaan over een bepaalde diepgang die nog niet bereikt is en 

waar in het vervolg meer aandacht aan geschonken kan worden. --- 

Blinde vlek 2: Toekomstniveau uitspraken 

Het is opvallend dat de uitspraken over het algemeen, uitspraken zijn die dicht bij huis staan. Dit zijn 

problemen of waarderingen waar de Zaankanters dagelijks tegenaan lopen en waar makkelijk een 

mening over te vormen is. Onderwerpen die meer verbeelding nodig hebben, worden minder 

besproken. Dit zijn onderwerpen die men niet echt in het dagelijks leven tegenkomt en waar echt 

even over na moet worden gedacht. Uitspraken gaan dus meer over het hier en het nu dan het dan 

en het daar. Dit betekent dus dat bepaalde onderwerpen die minder besproken zijn, vaak 

onderwerpen zijn die wat verder weg staan voor de Zaankanter. Dit betekent niet dat deze niet-

besproken onderwerpen als onbelangrijk worden gezien. Wel kan worden opgemaakt dat thema’s en 

onderwerpen die veel besproken worden, thema’s zijn die belangrijk worden gevonden volgens de 

Zaankanter en dus een bepaalde waarde hebben. Toekomstgericht denken is dus iets wat minder 
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vanzelf gaat. Het is vaak moeilijk om uit eerdere denkpatronen te stappen, want je weet niet anders. 

Onderwerpen die meer toekomst gericht zijn, zullen dan wellicht anders moeten worden uitgevraagd 

in een participatietraject. Men moet getriggerd worden, geïnspireerd. Om vervolgens zo een mening te 

kunnen vormen. 

Blinde vlek 3: schaalniveau uitspraken 

Aansluitend op het feit dat de uitspraken zich over het algemeen vooral richten op het hier en nu, zijn 

de uitspraken op het schaalniveau. Veel uitspraken hebben betrekking op de directe leefomgeving 

van de Zaankanters. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de rode lijnen die gevonden zijn 

vooral gaan over straat-, wijk- en regioniveau en minder over de provincie en Nederland. Deze 

resultaten sluiten goed aan bij de bevindingen van het onderzoek van Noord- Holland. De provincie 

ziet dat de Noord-Hollander meer verbondenheid heeft met eigen straat en buurt en minder met 

Noord-Holland en de EU (Solutions, 2017). Wel gaan de uitspraken verder dan alleen de eigen straat: 

Zaanstad zelf staat vaak centraal. Dit is onder andere te verklaren vanwege het feit dat deze focus 

vaak centraal stond bij de participatietrajecten. Het is de vraag of met deze bevinding wat gedaan 

moet worden.  

Blinde vlek 4: Het eigen handelen 

Opmerkelijk is dat in de meeste uitspraken die gedaan zijn, vooral gesproken wordt over het handelen 

van de gemeente en minder over het eigen handelen of een eigen bijdrage. Het is meer een 

wensenlijstje wat geleverd wordt, dan een aanpak waar de Zaankanter zelf aan bijdraagt. Men vindt 

het waarschijnlijk makkelijker om na te denken over wat de gemeente kan doen, dan dat men zelf het 

gedrag aanpast of bijstuurt. Ook hier speelt weer het verhaal van gedragsverandering. Daarnaast kan 

dit ook deels te verklaren zijn uit het gegeven dat de participanten vooral een informerende en 

raadgevende rol hebben moeten aannemen in de uitgevoerde participatietrajecten, waardoor deze 

uitspraken minder op eigen gedrag sturen.  

Blinde vlek 5: Niet in details 

Tot slot zijn de uitspraken vaak erg algemeen, en missen details. Er zijn verschillende ideeën en 

waarderingen, maar over de uitwerking wordt niet gesproken of er ontstaat er discussie. Denk maar 

aan de Zaanse evenementen, die in goede smaak vallen maar men niet kan zeggen waar ze moeten 

komen. Het eerder besproken NIMBY (not in my back yard) fenomeen zou dit gedrag kunnen 

verklaren. Om hier meer op in te gaan vraagt het in de participatie om een andere instelling. Maak 

deze vragen niet vragen van de gemeente (gemeente kiest de locatie) maar maak het ook een vraag 

voor de participanten (jullie beslissen met z’n allen waar). Geef hun de verantwoording om er samen 

uit te komen.  
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Deel 3. 

Analyse op inhoud  

 

 

Deel 4. 

Totale conclusie & advies  
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5. Eindconclusie & advies 
 

Conclusie 

Deze analyse is uitgevoerd om de Zaanse Omgevingsvisie aan te laten sluiten bij Zaankanters en hun 

fysieke leefomgeving. Uit de verschillende trajecten, met hun eigen vorm, is veel informatie gehaald 

over waarderingen en meningen van een bepaalde type Zaankanters rondom die fysieke 

leefomgeving. Echter zijn er nog verschillende pijlers die deze bevindingen kunnen aanvullen om zo 

een compleet Zaanstad volgens Zaankanters te schetsen. Ten eerste zou er voor een betere 

afspiegeling van Zaanstad meer gesproken kunnen worden met jongeren in Zaanstad, en gezorgd 

kunnen worden voor meer diversiteit in etniciteit. Deze groepen zijn in de eerdere trajecten nog niet 

goed bereikt. Hierbij zou er ook meer op de rode en blauwe leefstijl kunnen worden ingezet. 

Daarnaast zijn er ook verschillende blinde vlekken in de informatie gevonden waar meer op ingezet 

zou kunnen worden. Zo zijn er verschillende opgaven die meer aandacht kunnen krijgen in een 

mogelijk vervolgtraject. Maar ook zou er meer ingezet kunnen worden op toekomstgerichte uitspraken, 

iets wat nodig is voor de omgevingsvisie (Zaanstad 2040). Daarnaast zou een vervolgtraject zich meer 

kunnen focussen op het handelen van de Zaankanters waarbij het eigen handelen centraal staat in 

plaats van het handelen van de gemeente. Tot slot missen de uitspraken nu ook details en 

eenduidigheid, waar in het vervolg meer op ingezet zou kunnen worden. We moeten uitkijken voor het 

NIMBY (not in my backyard) effect! Om zo met z’n allen te komen tot een goede en volledige 

Omgevingsvisie, van en voor Zaanstad.  

Advies 

Maar hoe kunnen we meer inzetten op deze blinde vlekken in het proces en de inhoud? Wanneer we 

naar het proces kijken zou dus meer ingezet kunnen worden op een bepaalde type Zaankanters om 

zo iedereen in Zaanstad een eerlijke kans te geven mee te doen aan en te denken over een Zaanse 

Omgevingsvisie. Te zorgen dat we alle betrokken belangen aan tafel kunnen krijgen. Om zo een 

goede afspiegeling te krijgen van meningen en ideeën van Zaankanters. Dit houdt in dat er gewerkt 

moet worden via maatwerk. Voor participatie uitgezet moet worden is het belangrijk om te kijken wie 

we willen spreken en waarom, om zo het traject juist te kunnen inzetten. Voor de omgevingsvisie 

betekent dit dat we in een mogelijk vervolgtraject meer moeten focussen op jongeren. Dat is de groep 

die in een Zaanstad van 2040 zou moeten leven wonen en werken. Om jongeren meer te betrekken is 

het belangrijk om beter in te zetten op een passende leefstijl, waarschijnlijk de rode. Zet meer in op 

een laagdrempelige sfeer, die creatief en uitdagend is. Breng de boodschap over via een passend 

medium zoals Instagram. Zorg voor eigentijdse locaties. En gebruik werkvormen zoals workshops, 

brainstorms en creatieve sessies. Een andere groep die weinig gesproken is, is die met een andere 

etniciteit in Zaanstad. Er zou beter in hun leefwereld moeten worden ingeleefd om participatie ook 

voor hun passend te maken. 

Daarnaast zijn er dus ook verschillende thema’s die de inhoudelijke blinde vlekken vormen. Dit zijn 

onderwerpen waar we nog weinig over weten en die wellicht goed zijn te belichten om de 

Omgevingsvisie aan te vullen. Ten eerste is het goed om bepaalde thema’s die in de trajecten niet of 
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minder belicht zijn, mits dit waardevol is, meer te belichten in een mogelijk vervolgtraject. Stel dus bij 

elk minder besproken onderwerp de vraag: wat willen we uit de participatie halen en heeft het 

toegevoegde waarde om te participeren. Daarnaast zou het meer toekomstgerichte denken kunnen 

worden getriggerd in het traject. Doe dit door participanten te enthousiasmeren, inspirerende 

voorbeelden te geven of hen op een andere manier uit te dagen om anders te denken. Ook zou meer 

gestuurd kunnen worden op het eigen gedrag en verantwoording in de participatie. Durf de vraag te 

stellen, wat kunnen jullie hier in doen? Benoem hierbij waarom eigen verantwoording zo belangrijk is. 

Wees transparant. Geef mee dat de situatie juist ook belangrijk is voor inwoners van Zaanstad. Tot 

slot zou participatie naast algemeen ook meer sturend mogen zijn, daar waar een knoop doorgehakt 

moet worden samen met Zaankanters. Maak het niet alleen de taak van de gemeente (gemeente kiest 

locatie), maar maakt het juist een taak voor de participanten samen (wij beslissen samen waar). Geef 

hen inzicht in waar het soms botst en geef de verantwoording een beetje uit handen.  

Discussie 

Natuurlijk heeft deze analyse ook een aantal beperkingen. Zo hebben beide analysen voornamelijk 

betrekking gehad op de bewoners van Zaanstad, en ligt er minder focus op andere partijen zoals 

(maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Hoewel deze andere partijen ook een essentiële inbreng 

hebben in de fysieke leefomgeving, is deze keuze, vanwege tijdsgebrek, bewust gemaakt. Daarnaast 

zijn de resultaten van de inhoudelijke analyse, gebaseerd op uitspraken door een beperkte groep 

Zaankanters. Dit zijn de bereikte deelnemers, zo blijkt uit de resultaten van de analyse op proces. Het 

zou kunnen dat deze groep Zaankanters andersoortige opvattingen hebben dan de nog niet 

gesproken typen Zaankanters. In een vervolgtraject is het dan ook van belang meer te focussen op 

nog niet gesproken Zaankanters. Tot slot zijn de uitspraken (meningen en ideeën), waarop de 

inhoudelijke analyse op is gebaseerd, gehaald uit de verschillende, uitgevoerde participatietrajecten. 

Elk traject heeft ander soort documentatie. Om deze reden kan alleen een schatting gemaakt worden 

over de hoeveelheid uitspraken: veel of weinig. Dit is dus een indicatie, gebaseerd op de hoeveelheid 

coderingen. Hierop aansluitend zijn deze uitspraken vaak al geïnterpreteerd, of herschreven. Deze 

verwerking zou mogelijk de ruwe uitspraken vervormen naar gemeentelijke taal. Met als risico dat de 

uitspraken misschien niet juist volledig zijn geïnterpreteerd, en dus ook hun weerslag hebben op deze 

analyse. Ondanks dat deze verschillende punten beter hadden gekund, zijn wij hier wel bewust van en 

bewust mee omgegaan.  

Slot 

Het is dan ook van belang om deze inzichten mee te nemen in een vervolg van de participatie voor de 

Omgevingsvisie, om zo participatiegericht in te kunnen zetten en te zorgen voor een waardevolle 

bijdrage. Met als doel de Omgevingsvisie een visie te maken die aansluit bij de wensen en ideeën van 

Zaankanters voor een Zaanstad 2040. Een goede en stevige basis voor de Omgevingswet. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Methodologie  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de methode die bij deze opdracht wordt toegepast. Zoals eerder 

aangegeven wordt er met verschillende methoden gewerkt. Ten eerste is er een traditioneel 

literatuurhoofdstuk. Vervolgens een analyse gericht op het proces en tot slot een analyse gericht op 

de inhoud. Alle onderdelen zullen in deze methodologie aanbod komen.  

Literatuurhoofdstuk   
In dit gedeelte is er kort aandacht geschonken aan literatuur rondom belangrijke onderwerpen die 

voortvloeien uit deze opdracht. Dit vormt een algemeen theoretisch kader, waar dieper wordt in 

gegaan op verschillende onderwerpen rondom (burger)participatie. Deze informatie is gehaald uit 

onderzoeken, interne verslagen en soortgelijke documenten. Dit gedeelte creëert een conceptueel 

kader, dat inzicht geeft in bestaande kennis rondom de (burger)participatie & bijbehorende thema’s 

(Mortelmans, 2013). Met dit inzicht, krijgen de twee analyses een stevig fundament. Zo kan de kennis 

in de analyse worden opgebouwd en aangevuld.  

Analyse : proces.  
De analyse gericht op het proces, kent een wat afwijkende aanpak van de traditionele analyse. Dit 

heeft als reden dat niet alle informatie die nodig is voor de beantwoording van de deelvragen, expliciet 

op papier stond. Het grootste gedeelte van de informatie is achterhaald uit documenten en verslagen 

over het desbetreffende traject. Toch konden zo de deelvragen vaak niet volledig beantwoord worden. 

Er is geprobeerd dit ‘gat’ in informatie te dichten via gesprekken of mailcontact met project- leiders. De 

informatie die hiermee werd opgehaald geeft dus een indicatie van de informatie, op basis van een 

schatting/ gevoel, in plaats van feitelijke gegevens. De deelvragen zullen dus voornamelijk 

beantwoord worden door het analyseren van een combinatie van literatuur, informatie en gesprekken-

interviews verkregen uit de gemeente Zaanstad.  

Zowel de beantwoording van deelvraag één als twee, kent zo’n geschetste combinatie van het analyseren van 

literatuur en verwerven van informatie via interviews. Waar deelvraag één de focus legt op uitgevoerde 

participatietrajecten, kijkt deelvraag twee meer naar het proces van deze trajecten. Elementen van dit proces zijn 

gekaderd rond drie sub-onderwerpen namelijk, de vorm/methodiek van het traject, de doelgroep die heeft 

deelgenomen aan het traject en de leefstijl die deze trajecten aanspreekt. Een deel van deze informatie is dus 

achterhaald op basis van een indicatie, in plaats van feitelijke (waarheidsgetrouwe) informatie.  

Analyse : inhoud.   
Het laatste gedeelte van deze opdracht, waar deelvraag drie centraal staat, is meer analytisch van 

aard en vraagt dan ook om een meer analytische aanpak. Dit gedeelte focust zich meer op de 

inhoudelijke kant van de uitgevoerde participatietrajecten, aan de hand van een kwalitatieve analyse. 

Deze wetenschappelijke aanpak van de evaluatie van participatie, verhoogt de kwaliteit van de 

analyse  (Pröpper, 2013: 182-184). 
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Het doel van dit gedeelte van de analyse, is de rode draad te herkennen in de informatie van de 

uitgevoerde participatietrajecten. Met behulp van de kwalitatieve analyse werden de uitspraken, 

opvattingen, motivaties en beweegredenen van de burgers van Zaanstad (en omgeving) rondom de 

fysieke leefomgeving bekeken. De vorm van informatie die geanalyseerd is, voortgekomen uit deze 

particiaptietrajecten, verschilt per traject. Dit verschilt van een gespreksverslag, tot social media 

berichten of transcpriten van intervieuws. Aan de hand van codering/ labeling , in het software 

programma Atlas TI. Brengen we overzicht in de grote hoeveelheid informatie van de particiaptie 

trajecten.  

Codering. Het toekennen van codering, aan de informatie wordt in verschillende stappen uitgevoerd. 

Ten eerste is er gewerkt via een open codering, waar spontane associaties de codering vormen. Hier 

zijn labels (codes) toegekend aan tekstfragmenten. De volgende stap is het axiaal coderen. Dit houdt 

in dat de codes waar nodig opgesplitst, samengevoegd of verwijderd zijn. Dit zorgde voor een logisch 

en samenhangend geheel van codes. Tot slot werden de codes geclusterd of gethematiseerd, in het 

selectief coderen. Hier is voor samenhang gezorgd tussen codes van de vorige stappen, door relaties 

en verbinding tussen codes te zoeken. Dit alles mondt uit in een codeboom(bijlage). Deze codeboom 

geeft zo de uitspraken/ informatie is verkregen in verschillende thema’s schematisch weer. 

(Mortelmans, 2013). Elk participatietraject is in eerste instantie apart gecodeerd en kent dus zijn eigen 

open codes. Later bij het axiaal en selectief coderen is er getracht gelijke coderingen aan te brengen 

zo dat de uitkomst van verschillende participatietrajecten met elkaar vergeleken konden worden. 

Subcategorieën. De informatie uit de participatietrajecten is uitgewerkt in vier sub-onderwerpen en 

maakt deel uit van de codering.   

• Het hier & nu OF het dan & daar. Uitspraken hadden betrekking op het hier & nu, maar ook op de 

toekomst. Deze toekomst is een essentieel onderdeel van de Zaanse Omgevingsvisie, omdat deze visie 

inzicht wilt geven waar we heen willen met onze fysieke leefomgeving in 2040. Maar het hier & nu is ook 

belangrijk , omdat we morgen al met deze thema’s aan de slag moeten (Peeters et al., 2017). 

• Inhoud strategische opgaven. Uitspraken waren op verschillende strategische opgaven van toepassing. 

Namelijk ; Verstedelijking, Inclusieve stad, Economische ontwikkeling, Duurzaamheid, Veiligheid en / of 

Gezondheid.  

• Schaalniveau. Uitspraken zijn verdeeld in verschillende schaalniveaus te herkennen rondom de fysieke 

leefomgeving. Namelijk; wijk (woongebied),stad, regio.  

• Overige rode draad. Er zijn uitspraken die niet direct betrekking hebben op indeling die hierboven geschetst 

is, maar in de resultaten wel veel naar voren komen / opvallend zijn. Dit zijn onderwerpen die blijken te leven 

onder de burgers en dus van belang zijn om aan te kaarten, maar buiten de eerder geschetste kaders vallen.  

Deze sub-onderwerpen doen hun intrede om aansluiting te vinden bij de ontwikkeling van de 

Omgevingsvisie. Om zo de burgervisie makkelijker te laten aansluiten aan de totale Omgevingsvisie. 

Deze codering kent daarnaast ook onderscheid in wat mensen waarderen(waardering), waar men zich 

zorgen over maakt (bedreigingen) en welke kansen er liggen (kansen)(Rijnveld, 2017). De resultaten 

van de codering is in een schematische/ visuele weergave toegelicht. Om zo een overzichtelijk beeld 

te creëren in de grote hoeveelheid informatie.  
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Bijlage 2. Gebruikte instrumenten per participatietraject (uitgebreid) 
Beschikbaar op aanvraag  

 

Bijlage 3. Codeboom 
Beschikbaar op aanvraag
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