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Bijlagee II 

Functiess van geïnterviewde personen 

Err zijn in totaal 29 diepte-interviews gehouden. Hier volgt een opsomming van de 
functiess die de respondenten bekleedden binnen de samenwerkingsvorm naar aan-
leidingg waarvan zij geïnterviewd zijn. Tussen haakjes staat de organisatie waaraan de 
respondentt destijds verbonden was. 

Lid/secretariss RCC, gemeente A (GSD) 
Lidd RCC, gemeente A (AB) 
Lidd RCC, gemeente A (SFB) 

Lidd RCC, gemeente B (DETAM) 

Alss directeur lid RCC, gemeente A (GSD) 

Alss directeur lid RCC, gemeente A (AB) 

Alss directeur lid RCC, gemeente B (AB) 

Alss directeur lid RCC, gemeente B (GAK) 

Medewerkerr HOG-project, gemeente A (AB) 

Medewerkerr HOG-project, gemeente B (AB) 
Coördinatorr HOG-project, gemeente B (AB) 

Plaatsvervangendd directeur HOG-project, gemeente A (AB) 
Directeurr HOG-project, gemeente A (GSD) 
Directeurr ten tijde van HOG-project, gemeente B (AB) 
Directeurr ten tijde van HOG-project, gemeente A (GSD) 

Medewerkerr SWI-project, gemeente A (GAK) 

Medewerkerr SWI-project, gemeente A (GSD) 
Medewerkerr SWI-project, gemeente B (GAK) 
Medewerkerr SWI-project, gemeente B (AB) 

Medewerkerr SWI-project, gemeente B (GSD) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente A (GAK) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente A (GSD) ) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente A (AB) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente B (GSD) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente B (AB) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente A (GAK) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente A (AB) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente B (GSD) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente B (AB) 
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Bijj  de selectie van respondenten is, afgezien van de bekendheid en beschikbaarheid 
vann de gewenste respondenten, met een aantal factoren rekening gehouden. Ten eer-
stee een redelijke verdeling tussen de 2 gemeenten. Vervolgens is ernaar gestreefd om 
elkk type project in voldoende mate aan bod te laten komen. De SWI-projecten ver-
diendenn echter extra aandacht met het oog op de grotere complexiteit vergeleken met 
dee RCC's en HOG-projecten. Verder is er rekening mee gehouden dat functionarissen 
vann verschillende niveaus (directie, management en uitvoering) allen voldoende in 
hett onderzoek vertegenwoordigd zijn. Ten slotte is een goede verdeling naar organi-
satiee nagestreefd. De arbeidsbureaus hebben de meeste aandacht gekregen, met het 
oogg op het feit dat de gemeentelijke sociale diensten en de bedijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingenn het gemeenschappelijke kenmerk hebben dat zij tot de 
sectorr 'sociale zekerheid' behoren. Aangezien de bedrijfsverenigingen en het GAK niet 
bijj  de HOG-projecten betrokken waren, leveren deze instellingen minder respon-
denten. . 
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