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Samenvatting proefschrift 

Tussen gemeenten: Kennis uitwisseling en wederzijds leren in Nederlands - Marokkaanse en 
Nederlands-Turkse gemeentebanden 

Edith van Ewijk 

Verdediging; 20 november 2013, Agnietenkapel 

 
Dit proefschrift richt zich op wederzijdse leerprocessen in Nederlands - Marokkaanse en 
Nederlands - Turkse gemeentebanden in de periode 2007-2011. Deze partnerschappen richten 
zich op versterking van lokaal bestuur terwijl ook andere actoren, zoals maatschappelijke 
organisaties, kennis uitwisselen. Het onderzoek richt zich op vijf case studies en toont aan dat er 
belangrijke vormen van leren plaatsvonden, zoals de versterking van dienstverlening in 
Marokko en Turkije en het leren over culturele diversiteit in Nederland. Uit de bevindingen blijkt 
dat kennisuitwisseling tussen collega’s op lokaal niveau een belangrijke toegevoegde waarde 
heeft, omdat praktische, niet gedocumenteerde kennis werd uitgewisseld. De confrontatie met 
een andere context, een ander land,  hielp om nieuwe ideeën op te doen en om inzicht in de 
context waaruit de kennis is afgeleid te vergroten. De versterking van lokaal bestuur in Marokko 
en Turkije was belangrijk omdat de rol van gemeenten verandert als gevolg van decentralisatie 
processen. De samenwerking hielp ook om partnerschappen te slaan tussen instituties en 
burgers en de banden. Bovendien hadden de banden een breder bereik in Marokko en Turkije 
omdat er ook kennisuitwisseling tussen gemeenten plaats vond. Transnationale banden 
speelden een belangrijke rol; vooral de betrokkenheid van migranten als ‘bemiddelaars’ hielp bij 
het overwinnen van obstakels in kennisuitwisseling. Het onderzoek toont aan dat er nog een 
groot onbenut leerpotentieel is, vooral aan de Nederlandse kant. De afbouw van subsidie 
programma’s en de bezuinigingen op lokaal niveau betekent dat veel Nederlandse gemeenten 
zich terugtrekken op een moment dat het potentieel van deze partnerschappen benut had 
kunnen worden.  


