
Reactie n.a.v. conceptrapport Platform 31

We zijn geschrokken van de redeneerlijn en onderbouwing. Zowel methodisch, als analytisch, als

redactioneel is het concept-rapport onder de maat. En niet conform wat is beloofd in de offerte.

Onderstaand noemen we ter illustratie de belangrijkste punten, in twee verzamelreacties:.

Eerste verzameling:

Onderzoek naar de cases:

- We verwachtten: een beschrijving van de cases in neutrale termen, daarna ingekleurd door

beleving van betrokkenen, daarna analyse (waarom liep het zoiets het liep?). In offerte gaat

het over participatiewijzer van ProDemos (blz. 5), over ACTIE maar ook over CLEAR.

- Wat ontbreekt, is input van de zijde van de gemeente, in ieder geval de bestuurlijke context.

Ook zien we niet hoe bestudeerde documenten zijn benut voor de weergave van de casus.

-  Weergave van bevindingen lijkt gebaseerd op soms een enkel gesprek met 1 of 2 bewoners.

Hoe maak je hard dat dit geluid staat voor het geluid vanuit de andere participanten?

-  Rolvan de raad komt nergens aan de orde.

- Er wordt gesproken over een analyse en dat volgen er ‘dingen die ons opvielen’. Gemist

wordt een bredere blik: hoe plaats je wat je hoorde en |;as in de Leidse en maatschappelijke

context? Gemist worden daarop gebaseerde leerpunten én punten om vast te houden (de

positieve zaken die af en toe tussendoor genoemd worden).
- Is de verwerking van de cases teruggelegd bij de geinterviewden? Hoor en wederhoor wordt

gemist. Zie beloftes in offerte over methodische onderbouwing.

Algemeen:

- Toonzetting is buitengewoon negatief, suggestief en doorspekt van een vijandbeeld t.a.v. de

gemeente

-  Veel uitspraken zonder onderbouwing of gebaseerd op vooringenomen aannames (we

kunnen voorbeelden leveren, maar jullie interne reviewer wijst daar ook geregeld op)
-  Veralgemeniseringen zonder grond
- Input vanuit gesprek in directieteam, klankbordgroep raad en college ontbreken. En daarmee

ook al die perspectieven (rollen en sturing vanuit raad, directie, college)
- Het zou moeten leiden tot leerpunten, aanbevelingen

-  Zie ook in jullie offerte onder vraagstelling op blz. 3: concrete trajecten... procesmatige

vraagstukken over rollen. Juist naar die rollen en de dynamiek ging de nieuwsgierigheid uit.

Hoe werkte die in de cases (zoals ook toegelicht bij de start)
-  Vergelijking met andere gemeentes, plaatsen in kader van maatschappelijke ontwikkelingen

en uit literatuur rond participatie ontbreken. Ook de link naar werken in het kader van de

omgevingswet ontbreekt (offerte, blz. 4, 5, 6).
- En op het niveau punten en komma’s: het grote aantal spelfouten en het gebruik van burger:

dat woord schept zo’n afstand, liever vermijden (inwoners?)

En nog een tweede verzameling, deels herhaling ,
deels toevoegend.

Hierbij stuur ik jullie mijn opmerkingen t.b.v. het conceptrapport van Platform31.

1. Algemene opmerkingen
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buiten verzoek

3. Gevolgen voor te trekken conclusies

1. Algemene opmerkingen

1) Literatuur/theorie waartegen bevindingen worden getoetst ontbreekt. Daarnaast

ontbreekt ook de grotere context. Dit leidt er toe dat uitspraken blijven ‘zweven’ en niet

onderbouwd zijn en ze niet afgezet kunnen worden tegen een breder kader.

2) Er is een gebrek aan onderlinge vergelijking tussen de vier cases en dit heeft als gevolg dat

algemeen onderbouwde conclusies moeilijk te trekken zijn.

3) Er is een gebrek aan vergelijking met andere gemeenten. Is de Leidse situatie uitzonderlijk

of wellicht goed te plaatsen in een breder perspectief?

4) Het ontbreekt aan een duiding van de verschillende rollen en bevoegdheden van de

actoren (college, raad, organisatie, bewoners). Hoe verhouden de deelnemers zich nu

formeel tot elkaar en waarom is dat zo?

5) Er zijn veel niet onderbouwde uitspraken in de conceptrapportage.

6) Er worden gevolgtrekkingen gedaan die niet altijd per se waar zijn of waarvan je je kan

afvragen of er iberhaupt gevolgtrekkingen te doen zijn.

7) Het onvoldoende expliciet toepassen van de verordening door college: dit moet inderdaad

consequenter en meer zichtbaar, m.i. zeker voor nieuw beleid en grote projecten.

8)Gebrekkige diversiteit in participatie, het onderzoek biedt geen enkel handvat om die

diversiteit te vergroten. Geen aanbevelingen of iets dergelijks.

buiten verzoek

buiten verzoek 
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buiten verzoek 
3. Gevolgen voor de trekken conclusies

Het trekken van conclusies is eigenlijk onmogelijk, omdat:

buiten verzoek 
2. Het perspectief is te beperkt/ eenzijdig, omdat dus hoor en wederhoor met politiek en

bestuur ontbreekt.

3. Er worden gevolgtrekkingen gedaan die niet onderbouwd zijn en daarmee is verificatie zo

goed als onmogelijk of worden impliciete keuzes gemaakt. Met andere woorden, dit leidt tot

een gebrek aan transparantie.

4, Uitspraken zijn te toetsen aan of terug te voeren tot een groter denkraam van waaruit het

onderzoek is opgezet.
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