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Nederlandse samenvatting [Summary in Dutch] 
 

Tussen gemeenten: kennisuitwisseling en wederzijds leren in Nederlands -

Marokkaanse en Nederlands - Turkse gemeentebanden 

 
Internationale samenwerking is niet alleen een zaak van internationale organisaties, 

nationale regeringen en ontwikkelingsorganisaties. Een toenemend aantal andere 

actoren zijn hier ook bij betrokken, zoals migrantenorganisaties, burgers door middel 

van particuliere ontwikkelingsinitiatieven, vakbonden en lokale overheden. Ik raakte 

gefascineerd in de partnerschappen tussen gemeenten omdat zij internationale 

samenwerking vanuit een specifieke invalshoek benaderen. In de gemeentebanden 

staan experts op een specifiek beleidsterrein centraal, zoals afvalbeheer, 

brandveiligheid, politie of jongerenparticipatie en zij wisselen kennis uit met ‘collega’s’ 

die zich op vergelijkbare thema’s richten (‘peer-to-peer learning’). In veel gevallen 

hebben de betrokken professionals niet veel kennis over internationale samenwerking 

en over de specifieke omstandigheden van het land waar ze mee samenwerken. Bij een 

aantal banden staat voor de Nederlandse gemeenten naast het bieden van hulp aan 

partnergemeenten ook eigen belang centraal. Dat is het geval bij de banden tussen de 

herkomst en vestigingslanden van migranten. Welke actoren zijn bij deze banden 

betrokken? In hoeverre vindt er wederzijds leren plaats? En in hoeverre hebben deze 

partnerschappen tot veranderingen in lokaal bestuur geleid? Dit waren aanvankelijk de 

belangrijkste vragen bij de start van mijn promotieonderzoek. Het onderzoek was een 

eigen initiatief dat mogelijk is gemaakt door het vertrouwen, de begeleiding en 

financiële steun van de Universiteit van Amsterdam en NCDO, een Nederlands kennis- 

en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Deze 

samenvatting belicht de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de 

belangrijkste bijdragen aan de literatuur. 

 

 

Lokale overheden in een transnationaal verband (Hoofdstuk 1 & 2) 

De banden tussen gemeenten in hogere inkomenslanden aan de ene kant en lagere -of 

middeninkomenlanden aan de andere kant zijn een speciale vorm van 

samenwerkingsverbanden of partnershappen. Het zijn meestal lange termijn relaties op 

basis van een formele overeenkomst waarin zowel overheden als andere actoren, zoals 

scholen en bedrijven, aan deelnemen. De stedenbanden hangen samen met 

decentralisatie en globaliseringprocessen en wereldwijde politieke 

machtsverschuivingen. De eerste banden ontstonden na de Tweede Wereldoorlog met 

als belangrijkste doel om de vredesopbouw en verzoening binnen Europa te bevorderen. 

Daarna lag het accent op armoedebestrijding in ‘ontwikkelingslanden’, gevolgd door een 

focus op versterking van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden door middel van 

kennisoverdracht. Het gaat in deze banden vooral om zaken zoals het verbeteren van de 

afvalverwerking en belastinginning. Daarbij speelt samenwerking met andere 
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organisaties als gevolg van decentralisatieprocessen een steeds belangrijkere rol. 

Stedenbanden zijn ook bekend om de (culturele) uitwisseling tussen burgers; een 

manier om de bewustwording over mondiale vraagstukken te vergoten en burgers bij 

internationale samenwerking te betrekken. De laatste 10 à 15 jaar staat het eigen belang 

van gemeenten in hogere inkomenslanden - zoals het bevorderen van sociale 

samenhang in de eigen gemeente en economische ontwikkeling - prominenter op de 

agenda. Deze partnerschappen hebben een groter potentieel voor wederzijds leren - 

leren aan beide kanten – dan de partnerschappen die voornamelijk gericht zijn op het 

overbrengen van kennis van hogere naar lagere inkomenslanden.  

Vanaf 2000 zijn diverse Nederlandse gemeenten samenwerkingsverbanden met 

gemeenten in Marokko en Turkije aangegaan; twee belangrijke herkomstlanden van 

migranten in Nederland. In aanvulling op het versterken van lokaal bestuur in de 

Marokko en Turkije, streven deze banden er ook naar om sociale cohesie te vergroten en 

integratie te bevorderen in Nederland. Een specifiek kenmerk van deze 

partnerschappen is dat zij gebaseerd zijn op transnationale verbanden en dat migranten 

een rol spelen. 

 

 

Focus van het onderzoek en methodologie (hoofdstuk 3) 

Dit onderzoek zoomt in op de wederzijdse leerprocessen tussen gemeenten en andere 

actoren die betrokken zijn bij de Nederlands - Marokkaanse en Nederlands - Turkse 

samenwerkingsverbanden. Daarmee beoogt het een bijdrage aan studies over 

gemeentelijke internationale samenwerking en wederzijds leren in partnerschappen te 

leveren. Het onderzoek biedt ook nieuwe inzichten op het gebied van transnationale 

verbindingen op lokaal niveau; deze zijn nog weinig bestudeerd.  

De centrale onderzoeksvraag is: 

Op welke manier leidt kennisuitwisseling in Nederlands - Marokkaanse en 

Nederlands - Turkse stedenbanden tot wederzijds leren door lokale overheden en 

andere betrokken actoren en in hoeverre wordt het lokale bestuur versterkt? 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier afzonderlijke 

onderzoeksvragen geformuleerd. Deze gaan in op; 

1) de invloed van nationaal en lokaal beleid en transnationale verbanden op de 

betrokken actoren en de thema’s die in gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

centraal staan; 

2) methoden en vormen van kennis uitwisseling en vormen van leren; 

3) de mate van versterking van lokale overheden, maatschappelijke organisaties, de 

linken tussen de overheid en het maatschappelijke middenveld en het ontstaan 

van bredere netwerken; 

4) de mate van wederzijds leren. 

De kern van het onderzoek bestaat uit een analyse van vijf strategisch geselecteerde 

case studies. Hierbij zijn vooral kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt, zoals het 
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analyseren van documenten, het observeren tijdens missies, het houden van interviews 

en informele focusgroep gesprekken. De case studies zijn de gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden Rotterdam - Casablanca (Marokko), Zeist - Berkane 

(Marokko), Meppel - Al Hoceima (Marokko), Amsterdam - Kocaeli (Turkije) en Haarlem -

Emirdag (Turkije). Het veldonderzoek vond plaats tussen 2007 en 2011. Om de case 

studies in een bredere context te plaatsen is ook informatie over andere Nederlands -

Marokkaanse en Nederlands - Turkse samenwerkingsverbanden opgenomen. 

 

 

Nationaal beleid, lokaal beleid en transnationale relaties (hoofdstuk 4 & 5) 

Nederlands- Marokkaanse en Nederlands - Turkse stedenbanden worden gevormd en 

beïnvloed door nationaal beleid, lokaal beleid en transnationale relaties. Het 

overheidssysteem in Marokko en Turkije is vrij gecentraliseerd; lokale overheden 

hebben beperkte bevoegdheden. Tegelijkertijd vinden er wel decentralisatie processen 

plaats en werken lokale overheden steeds meer samen met niet-gouvernementele 

actoren zoals geprivatiseerd afvalverwerkingsbedrijven of maatschappelijke 

organisaties. In vergelijking met Marokko en Turkije hebben Nederlandse gemeenten 

een groot mandaat en budget; ze hebben meer vrijheid om beleid te formuleren en 

budgetten toe te wijzen. Gedurende de onderzoeksperiode liepen er twee subsidie 

programma’s die gefinancierd werden door het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken; het MATRA programma voor samenwerking met Marokko en LOGO 

East voor samenwerking met Turkije. Deze programma’s hebben een belangrijke 

invloed op de gemeentelijke banden gehad omdat ze gericht waren op de versterking 

van bestuurlijke processen in Marokko en Turkije en op specifieke thema's; ze boden 

geen ruimte voor wederzijdse leerprocessen. De economische crisis die in 2008 is 

begonnen heeft tot bezuinigingen op nationaal en lokaal niveau geleid. De genoemde 

subsidie programma’s werden niet opgevolgd en veel gemeenten bezuinigden op 

internationale samenwerking. De bezuinigingen hebben daarnaast ook invloed op de 

relatie tussen de lokale overheden en het maatschappelijk middenveld; veel gemeenten 

trekken zich meer terug en laten meer over aan het maatschappelijk middenveld. 

 

Nederlandse gemeenten hebben op verschillende manieren invulling gegeven aan hun 

internationale samenwerkingsbeleid. Een aantal lokale overheden koos ervoor om niet- 

gouvernementele organisaties actief bij de stedenbanden te betrekken, andere 

gemeenten richtten zich alleen op uitwisseling tussen gemeentelijke afdelingen en een 

derde groep ondersteunde alleen initiatieven van maatschappelijke organisaties (deze 

groep is niet opgenomen in dit onderzoek). Niet- gouvernementele actoren 

(geprivatiseerde afvalverwerkingsbedrijven, scholen en vrouwen, jongeren- en 

migrantenorganisaties) waren betrokken bij de banden Haarlem - Emirdag, Zeist - 

Berkane en Meppel - Al Hoceima. De partnerschappen tussen Amsterdam - Kocaeli en 

Rotterdam - Casablanca richten zich op bevorderen van de uitwisseling tussen de lokale 

overheden. Het beleid veranderde in de loop van de tijd; maatschappelijke organisaties 



 

278 
 

waren wel betrokken vóór de onderzoekperiode, terwijl economische ontwikkeling de 

laatste jaren steeds belangrijker is geworden.  

 

Het bestaan van translokale verbanden was een belangrijke derde factor die van invloed 

is op de gemeentebanden. In Haarlem - Emirdag, de enige band waar een duidelijke 

directe translokale link bestaat - de meeste Turkse Haarlemmers komen uit het gebied 

rond Emirdag - werkten maatschappelijke organisaties al samen voordat de lokale 

overheden banden zijn aangegaan. Voor de partnerschappen Zeist - Berkane en Meppel - 

Al Hoceima waren deze verbanden wel aanwezig, maar niet zo sterk; inwoners uit Zeist 

en Meppel van Marokkaanse afkomst komen uit het rifgebergte maar niet specifiek uit 

de regio Berkane of Al Hoceima). Bij deze banden werden nieuwe maatschappelijke 

organisaties betrokken op het moment dat de gemeenten samenwerking aan gingen. Bij 

de grotere gemeenten bestaat er geen translokale link (Rotterdam - Casablanca en 

Amsterdam - Kocaeli) en zoals eerder genoemd zijn er nauwelijks maatschappelijke 

organisaties bij deze partnerschappen betrokken. 

 

Het onderzoek identificeert een aantal netwerkmodellen op basis van de drie genoemde 

factoren; een ‘klassiek model’ gericht op samenwerking tussen lokale overheden, een 

'multi-actor model' met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en een 'multi-

level' model, waarbij ook hogere overheidsniveaus zijn betrokken. Tot slot kan ook een 

‘hybride-netwerkmodel’ onderscheiden worden die het ‘multi-actor’ en ‘multi-level’ 

model combineert. Dit model kwam echter niet in de case studies voor. 

 

 

Kennisuitwisseling en leren (hoofdstuk 6) 

 

Leren in Marokko en Turkije 

In de belangrijkste uitwisselingsprogramma’s stond afvalverwerking (Marokko en 

Turkije), cultureel erfgoed en samenwerking tussen de brandweer (Turkije) en de 

uitwisseling tussen politie en de participatie van jongeren (Marokko) centraal. In 

Marokko en Turkije werd er vooral geleerd op het gebied van dienstlevering zoals 

afvalbeheer en het werken in partnerschappen met niet - gouvernementele actoren. Dat 

was heel relevant vanwege de veranderende rol van de lokale overheden als gevolg van 

decentralisatie processen. Het leren vond voornamelijk plaats door middel uitwisseling 

tussen collega’s en ‘on-the-job’ leren, tijdens vergaderingen en workshops en tijdens 

veldbezoeken. Er werd impliciete kennis uitgewisseld; dit is kennis die mensen zich 

eigen hebben gemaakt en die niet gedocumenteerd is. Uitwisseling van deze kennis 

vereist dan ook ‘face-to-face’ contacten. De meeste deelnemers hadden al veel 

theoretische kennis opgedaan gedurende hun scholing maar ze miste praktijkervaring. 

Door aan een ander context (een ander land) te worden blootgesteld kregen de 

deelnemers ook nieuwe ideeën en het stimuleerde bewustwording, zoals het belang van 

bodembescherming onder een stortplaats of het informeren en betrekken van burgers 
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bij zaken als behoud van het milieu. De banden op lokaal niveau betekenden voor 

betrokkenen een ‘open raam of deur’ naar Europa. Werkbezoeken aan de 

partnergemeente waren ook belangrijk om inzicht in de specifieke Nederlandse context 

te krijgen, zoals het bestuurlijke systeem, de bevolkingsdichtheid, het klimaat maar ook 

de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het overdragen van kennis door middel 

van workshops alleen, was niet voldoende om deze inzichten op te doen. 

Gemeenteambtenaren en medewerkers van andere organisaties gaven ook aan dat zij 

meer praktische vaardigheden opdeden zoals het aangaan van een constructieve dialoog 

(door jongeren genoemd) het schrijven van EU projectvoorstellen (door een ambtenaar 

genoemd), het verbeteren van Engels en planmatig werken (door veel respondenten 

genoemd). Daarbij hadden de banden een belangrijke motiverende werking; 

professionals werden door de interesse van buitenaf gesterkt in hun eigen 

werkzaamheden. Belangrijke beperkingen voor leren waren een gebrek aan kennis over 

de context, onvoldoende voorbereiding voorafgaand aan missies en het beperkt 

faciliteren van kennisuitwisseling tussen collega’s. 

 

Het leren in Nederland 

Er waren geen ondersteuningsprogramma’s gericht op het leren door Nederlandse 

organisaties. Deze uitwisselingen waren ook minder gestructureerd dan de 

programma’s gericht op versterking van bestuurlijke processen in Marokko en Turkije. 

Toch vonden er belangrijke vormen van leren plaats; er werd vooral geleerd op het 

gebied van etnische en culturele diversiteit en algemene reflectie op de eigen 

werkprocessen (zo werd overregulering en een gebrek aan flexibiliteit en creativiteit 

vaak genoemd). De uitwisseling leidde vooral tot een dieper inzicht in de positie van de 

Nederlandse burgers van Marokkaanse en Turkse afkomst en het slaan van bruggen 

tussen officiële instellingen en migrantengroepen. Zo stelden burgemeesters, 

politieagenten en een leraar dat het makkelijker werd om contacten te leggen met 

migrantengroepen; uit hun bezoek aan de partnergemeente sprak een oprechte 

interesse in de achtergrond van deze migrantengroepen. Momenten waarop rond 

diversiteit in de Nederlandse samenleving werd geleerd, ontstonden vooral tijdens 

uitwisselingsbezoeken van partners uit Marokko en Turkije naar Nederland en vice-

versa. Hierbij werd beperkt gebruik gemaakt van directe uitwisseling tussen collega’s en 

de uitwisseling was vaak minder diep dan de uitwisseling waarin leren in Marokko en 

Turkije centraal stond. Nederlandse professionals leerden vooral door de uitwisseling 

van ingebedde kennis; zowel technische als culturele kennis. Dit impliceert dat 

veldbezoeken en face-to-face contacten ook belangrijk waren voor deze vorm van leren. 

 

Rol van migranten 

De betrokkenheid van migranten en migrantengroepen was een belangrijk 

onderscheidend aspect van de stedenbanden tussen herkomst en vestigingslanden. 

Migranten vervulden een belangrijke rol als (1) initiatiefnemers; (2) tolken (de meeste 

autochtone Nederlandse professionals spraken geen Arabisch, Berbers, Frans of Turks); 
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en (3) ‘bemiddelaars’ en het beschikbaar stellen van kennis en netwerken. Hun expertise 

was vooral belangrijk bij het overbruggen van culturele verschillen. Veel migranten 

hadden beperkte kennis van bestuurlijke processen. Over het geheel werd beperkt 

gebruik gemaakt van de kennis en netwerken van migranten. Een nadeel van de actieve 

rol van de migranten was dat in sommige gevallen migranten, vaak onbedoeld, de 

communicatie overnamen waardoor autochtone Nederlandse professionals 

buitengesloten werden en hun expertise niet optimaal gebruikt werd. 

 

Onbenut potentieel 

Ondanks de verschillende vormen van leren die plaatsvonden, was er in alle drie de 

landen een groter potentieel voor diepere vormen van leren en voor het formuleren van 

nieuwe ideeën. In veel gevallen konden lessen niet in de praktijk toegepast worden als 

gevolg van het beperkte mandaat van lokale overheden en de afhankelijkheid van 

hogere overheidsniveaus. Verschillende pogingen van maatschappelijke organisaties om 

lessen in de praktijk te brengen strandden omdat zij niet door lokale overheden werden 

ondersteund. Dat wijst op het belang van de betrokkenheid van lokale overheden om de 

weg voor maatschappelijke organisaties vrij te maken en hen op enige wijze te 

ondersteunen. 

 

 

Versterking van lokale overheden, relaties tussen overheden en maatschappelijke 

organisaties en bredere overheidsnetwerken (hoofdstuk 7) 

 

Klassiek netwerkmodel en multi - actor –model 

Het onderzoek toont aan dat twee ‘overheid netwerk modellen’ centraal stonden: een 

klassiek netwerkmodel waarbij alleen lokale overheden werden versterkt en een multi-

actor -model, waarbij ook de uitwisseling tussen lokale overheden en maatschappelijke 

organisaties en tussen maatschappelijke organisaties onderling centraal stond. In 

vrijwel alle Marokkaanse en Turkse gemeenten werden delen van overheden of 

afdelingen versterkt. In Berkane en Al Hoceima (Marokko) werd afvalverwerking 

geprivatiseerd en verbeterd. In Emirdag (Turkije) werd een nieuw systeem voor 

afvalbeheer opgezet. De capaciteit van de brandweer in Kocaeli (Turkije) werd na een 

grote aardbeving door nieuwe kennis en apparatuur versterkt en er werd een afdeling 

voor de bescherming van monumenten en cultureel erfgoed opgericht. De 

samenwerking tussen de politiediensten van Rotterdam en Casablanca heeft ook tot 

leren door politieagenten geleid, maar er was geen duidelijke aanwijzing dat de 

capaciteit van de afdeling als geheel werd versterkt (dit was ook een nieuw 

uitwisselingsprogramma dat in 2008 is gestart). De gemeentelijke samenwerking heeft 

in zeer geringe mate tot versterking van de lokale overheden in Nederland geleid. Zoals 

hierboven beschreven vonden er op individueel niveau zeker belangrijke vormen van 

leren plaats maar deze lessen werden over het algemeen niet binnen de lokale overheid 

ingebed.  
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De gemeentebanden hebben ook tot betere relaties tussen de lokale overheden en niet-

gouvernementele actoren geleid. Dit was te zien bij de uitwisselingen gericht op 

jongerenparticipatie in Marokko en ook bij afvalbeheer en bewustwording over 

milieuvraagstukken in Marokko en Turkije. De komst van de ‘Nederlandse collega’s’ 

hielp om gevoelige onderwerpen op de agenda te zetten. Er was slechts bescheiden 

bewijs voor de versterking van het maatschappelijk middenveld in Marokko en Turkije, 

maar deze bijdrage is toch relevant in het licht van de belangrijke 

veranderingenprocessen in deze landen. De relaties tussen lokale overheden en het 

maatschappelijk middenveld werd ook versterkt; dat gebeurde vooral wanneer 

gemeenten maatschappelijke organisaties actief bij de samenwerking betrokken. Ook in 

Nederland hebben lokale overheden hun samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld verbeterd. Dit geldt vooral voor de relatie tussen gemeenten en 

Nederlandse burgers van Marokkaanse of Turkse afkomst. Het onderzoek geeft echter 

wel aan dat ook hier een groot onbenut potentieel is.  

 

Bredere netwerkmodellen 

Er was ook enig bewijs voor de aanwezigheid van multi-level netwerk modellen, waarbij 

zowel lokale overheden als bredere overheidsnetwerken werden versterkt. Dit ontstond 

vooral in de uitwisseling over brandveiligheid en rampenbestrijding in Turkije waarbij 

verschillende brandweerkorpsen samenwerkten en de apparatuur en expertise van de 

brandweer in het zuidoosten van Turkije inventariseerden. Het uiteindelijke doel was 

om de gehele sector te versterken. In Nederland heeft de uitwisseling niet tot 

versterking van de bredere overheidsnetwerken geleid. In Nederland was de 

uitwisseling tussen gemeenten onderling over bestuurlijke processen beperkt en niet 

gekoppeld aan hogere schaalniveaus. 

 

 

De dynamiek van wederzijds leren (hoofdstuk 8) 

Het onderzoek analyseerde wederzijds leren in de gemeentelijke  

samenwerkingsverbanden langs drie lijnen: 

1) Identificeren van de verschillende typen actoren (gemeenten, bedrijven, scholen 

etc.) en hun doelstellingen voor internationale samenwerking. 

2) Identificeren van verschillende projecten op verschillende schaalniveaus onder 

de paraplu van het gemeentelijk samenwerkingsverband. 

3) Analyseren van de dynamiek van wederzijds leren langs vijf dimensies gebaseerd 

op eerdere onderzoeksresultaten. 

In de eerste plaats is wederzijds leren gekoppeld aan de doelstellingen van de betrokken 

organisaties. Marokkaanse en Turkse gemeenten waren doorgaans vooral 

geïnteresseerd in versterken van dienstverlening, Nederlandse gemeenten wilden 

vooral bruggen slaan naar migrantengroepen maar hadden ook altruïstische motieven 
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(hulp bieden) om samen te werken en voor bedrijven paste internationale 

samenwerking in veel gevallen in hun beleid voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Veel lokale overheden en niet-gouvernementele actoren hadden echter 

geen duidelijke doelstellingen geformuleerd voor hun eigen leren.  

 

Ten tweede was wederzijds leren niet altijd duidelijk aanwezig binnen een specifiek 

project, maar kon het wel op het niveau van de gemeenteband plaatsvinden. In 

afvalprojecten lag het accent op kennisoverdracht vanuit Nederland en gaven 

Nederlandse actoren aan dat hun eigen leerproces beperkt was, terwijl op het niveau 

van de gemeentebanden verschillende andere uitwisselingen meer gericht waren op 

leren door Nederlandse actoren. Op het niveau van de gemeenteband was er dan wel 

sprake van wederzijds leren.  

 

De onderzoeksresultaten met betrekking tot de vijf dimensies voor wederzijds leren 

gebaseerd op de literatuur worden hieronder besproken; 

 

1) Overeenkomsten tussen professionals (noodzakelijk voor het aangaan van een dialoog 

en het opbouwen van vertrouwen) was belangrijk in uitwisselingsprocessen. Het leren 

werd alleen niet altijd voldoende gefaciliteerd en daardoor werd het potentieel slechts 

gedeeltelijk benut. Dit geldt vooral voor Nederlandse gemeenten die slechts beperkt 

gebruik maakten van ‘peer-to-peer learning’. 

 

2) de verschillen tussen partners en de erkenning en waardering van die verschillen bleek 

een belangrijke basis voor wederzijds leren. De confrontatie met een andere context was 

een belangrijk stimulans om 'outside the box' te denken. Verschillen werden echter 

tegelijkertijd gezien als een beperking voor leren. Een aantal Nederlandse respondenten 

noemden bijvoorbeeld dat zij veel meer van andere West-Europese landen met meer 

overeenkomsten konden leren. De mate waarin die verschillen als bron voor leren 

werden gezien verschilde sterk van persoon tot persoon; In een aantal gevallen was er 

waarschijnlijk ook sprake van een beperkte openheid om te leren van 

partnerorganisaties. 

 

3) (financiële) middelen die door de partners werden ingebracht hadden ook een 

belangrijke invloed op wederzijds leren. Nederlandse actoren droegen- via nationaal 

gefinancierde programma’s -het grootste deel van de financiële middelen bij. Ondanks 

de middelen van Marokkaanse en Turkse organisaties en de open en gelijkwaardige 

uitwisseling werden veel projecten gekenmerkt door een donor - ontvanger relatie. Het 

beperkte gemeentelijke budget voor internationale samenwerking van Nederlandse 

gemeenten in combinatie met het accent op projecten die gericht waren op versterking 

van lokaal bestuur in partnergemeenten, beperkte het leren door Nederlandse actoren. 

 

 



 

283 
 

4) het opbouwen van vertrouwen door langdurige samenwerking - een belangrijk 

kenmerk van stedenbanden - speelde een belangrijke rol voor de uitwisseling die gericht 

was op versterking van lokaal bestuur in Marokko en Turkije, maar dit potentieel werd 

niet altijd benut voor uitwisselingen gericht op het leren van Nederlandse gemeenten. 

 

5) machtsverschillen tussen de verschillende actoren speelde een beperkte rol. In het 

algemeen waren de uitwisselingen heel open – dat gold vooral voor de uitwisseling 

tussen ‘collega’s’. 

 

Een zesde dimensie; transnationale banden 

Het bestaan van translokale verbanden – bleek belangrijk voor het analyseren van 

wederzijds leren in de stedenbanden tussen herkomst en vestigingslanden. In het 

onderzoek werd dit toegevoegd als een zesde dimensie voor wederzijds leren. Dit werd 

weerspiegeld in 1) de betrokkenheid van de Marokkaanse gemeente bij vraagstukken op 

het gebied van de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving; 2) 

particuliere ontwikkelinginitiatieven van migranten en 3) het belang dat op 

verschillende schaalniveaus gevoeld werd om 'de ander te leren kennen', vooroordelen 

tegen te gaan en bruggen te bouwen. Deze vorm van vergroting van mondiaal 

bewustzijn was heel belangrijk voor de relaties op lokaal niveau tussen Nederland en 

Marokko en Turkije. Ondanks de korte fysieke afstand en de lange aanwezigheid van 

grote migrantengemeenschappen in Nederland, is kennis over deze landen beperkt en is 

er sprake van wederzijdse vooroordelen. De gemeentebanden moeten hierbij ook in hun 

context worden geplaatst; veel banden werden kort na belangrijke historische 

gebeurtenissen opgestart zoals 9/ 11 en de moord op politicus Fortuyn en filmmaker 

van Gogh, die zorgde voor toenemende spanningen in de Nederlandse samenleving en in 

het bijzonder richting migranten met een islamitische achtergrond. Geconcludeerd kan 

worden dat een van de eerste en meest fundamentele doelstellingen voor 

gemeentebanden; het bouwen van bruggen, vredesopbouw en het vergroten van 

bewustzijn over mondiale vraagstukken in het bijzonder van toepassing was op de 

Marokkaans - Nederlandse en Nederlands - Turkse gemeentebanden. 

 

 

De belangrijkste bijdragen van het onderzoek (hoofdstuk 9) 

Deze studie heeft een aantal belangrijke bijdragen aan verschillende onderzoeksvelden. 

 

(1) Het decentralisatie en globaliseringdebat 

Het onderzoek analyseert de uitdagingen op lokaal niveau en de mogelijkheden en 

beperkingen van translokale verbanden tussen verschillende geografische locaties. Deze 

focus is relevant omdat het lokale niveau ondervertegenwoordigd is in de literatuur 

over globalisering en transnationale vraagstukken, terwijl er belangrijke veranderingen 

op lokaal niveau als gevolg van economische ontwikkelingen, geopolitieke 

machtsverschuivingen en decentralisatie processen plaatsvinden. Door specifieke 
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kenmerken van deze partnerschappen te onderzoeken, zoals peer-to-peer uitwisseling 

en de invloed van transnationale en translokale banden, draagt dit onderzoek bij aan 

kennis over internationale samenwerking op lokaal niveau. Dit is relevant omdat een 

toenemend aantal actoren bij internationale samenwerking betrokken is en deze 

actoren ook in toenemende mate in samenwerking met meerdere actoren opereren. 

 

(2) Transnationale netwerken op gebied van bestuur en instituties 

Het onderzoek toont de toegevoegde waarde van de focus op kennisuitwisseling en 

(wederzijds) leren in partnersschappen op lokaal niveau aan. In de literatuur die zich op 

netwerken tussen overheden richt, ligt de focus vooral op interactieve netwerken en de 

rol van machtsrelaties in netwerken. Er wordt weinig aandacht besteed aan 

kennisuitwisseling, (wederzijds) leren en transnationale verbanden. Er is wel eerder 

onderzoek naar kennisuitwisseling en wederzijds leren binnen gemeentebanden gedaan 

maar beide kanten van de banden komen hierin niet gelijkwaardig aan bod. 

 

(3) Kenmerken van gemeentebanden en leren en wederkerigheid in partnerschappen 

Door te focussen op de banden tussen herkomst en vestigingslanden van migranten die 

een groot potentieel voor wederzijds leren hebben, draagt het onderzoek bij aan 

algemene kennis over gemeentebanden. Het onderzoek toont het belang van een open 

benadering van wederzijds leren aan; er kan op een breed scala aan onderwerpen 

geleerd worden en vooral onvoorziene leereffecten kunnen gemakkelijk over het hoofd 

worden gezien. Het onderzoek illustreert ook dat persoonlijk leren niet altijd direct kan 

worden toegepast door institutionele beperkingen of andere oorzaken. In sommige 

gevallen kunnen lessen in een later stadium of in een andere vorm toegepast worden. 

Het onderzoek beoogt ook om inzicht in wederzijds leerprocessen te vergroten door een 

analyse van de verschillende factoren en omstandigheden die een rol spelen bij 

wederzijds leren. Hierbij bouwt het onderzoek voort op de literatuur waarin aspecten 

als vertrouwen, gelijkwaardigheid en macht als belangrijke factoren voor samenwerking 

in partnerschappen werden geïdentificeerd.  

 

(4) Netwerkmodellen 

Het onderzoek heeft verschillende netwerk-modellen onderscheiden waarin het 

versterken van bestuur en/of maatschappelijk middenveld centraal staan en toont 

daarmee aan dat gemeentebanden zeer divers zijn en meerdere actoren kunnen 

omvatten.  De banden bieden ook de mogelijkheid om op lokaal niveau de relaties tussen 

lokale overheden en het maatschappelijk middenveld te versterken en kunnen ook 

bredere effecten hebben. Deze modellen kunnen bij het analyseren en beoordelen van 

gemeentebanden behulpzaam zijn, maar mogelijk ook bij andere partnerschappen. De 

analyse van wederzijdse leerprocessen in gemeentebanden kan ook belangrijk zijn voor 

het aantonen van het brede scala van wederzijdse voordelen in partnerschappen tussen 

hogere- en lagere inkomenslanden. Deze voordelen zijn niet beperkt tot economische 

ontwikkeling; Nederlandse organisaties kunnen ook van buitenlandse partners leren. 


