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Vooruitblik

Aanleiding onderzoek (Kenniscentrum NoorderRuimte (HG) Gronings

Perspectief (RuG)). 

Ervaringen met en beelden van bewoners, professionals en ‘systeem’

Vertrouwen of wantrouwen: rol van competentie, intenties, integriteit.

Visie op andere aanpak.



Bewoners

Professionals (bewonersbegeleiders / zaakbegeleiders)

Instanties (CVW, NCG   /   TCMG)

Systeem (NAM/Shell/

Rijk/Ministerie EZK)



Vertrouwen als begrip
moreel & emotioneel geladen

Vertrouwen als ingrediënt van goede relaties.

Remedie: goede interpersoonlijke relaties opbouwen 

om vertrouwen te herstellen. 

Relaties met overheid, bedrijven ?

‘Vertrouwen van Groningers daalt 

onder het vriespunt, de woede

bereikt kookpunt’

‘Inwoners Groningen zijn het laatste 

vertrouwen in de overheid kwijt’

‘Wantrouwen zet zich vast in de 

geest van de Groningers’



‘Vertrouwen’ in de onderzoeksliteratuur

Eng.: trust, confidence

Trust Confidence

Microniveau (mensen) Macroniveau (systemen)

Adresseerbaar Niet (goed) adresseerbaar

Concreet Abstract

Ervaringen Beelden

Keuze Opgelegd



‘Vertrouwen’ in de onderzoeksliteratuur

Drie pijlers* om betrouwbaarheid te beoordelen. Waarneming van: 

- Competentie (competence/ability)

- Welwillendheid (benevolence)

- Integriteit (integrity)

- Vertrouwen als eigenschap van individuen

* Grimmelikhuijsen & Knies (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. International 

Review of Administrative Sciences, 83(3), 583-601.

Colquitt et al. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships 

with risk taking and job performance. Journal of applied psychology, 92(4), 909.



Vertrouwen (en wantrouwen)

- competent: capabel, deskundig / goed resultaat aflevert.

- welwillend: belangen, intenties

- integer: oprecht, beloften nakomen, geloofwaardig, rechtvaardig

→ Ervaringen

→ Beelden. O.a. via media: ‘De media [kunnen] het vertrouwen in de 

overheid aanzienlijk versterken, of juist het wantrouwen in de overheid 

vergroten.’* 

* Van den Bos (2011), Vertrouwen in de overheid: Wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet, en wanneer weten ze 

niet of de overheid te vertrouwen is?. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Ervaringen en beelden

Uit interviews met:

- Bewoners (22): ervaringen met instanties

- Bewoners- en zaakbegeleiders CVW, NCG, TCMG (18): 

ervaringen in contacten met bewoners en met eigen organisatie.

- Beleidsmedewerkers Team Groningen Bovengronds (Min. 

EZ&K in Den Haag: over contacten met bewonersorganisaties en 

instanties.



Bevindingen per groep geïnterviewden

1. Bewoners

Over contact met bewonersbegeleiders (CVW/NCG):

‘Netjes benaderd door CVW-gastvrouwen.’

‘Waarom zijn bewonersbegeleiders ooit in het leven geroepen? Ze 

kunnen niks.’

Werkwijze instanties:

[Over NCG:] ‘Een prima club … maar een tandeloos lichaam.’

Beeld van/visie op ‘systeem’:

‘Overheid zou móeten, maar het is de Shell. En Exxon.’

‘Helemaal geen vertrouwen mogelijk in dat soort mensen’



Bevindingen per groep geïnterviewden

2. Professionals (bewonersbegeleiders en zaakbegeleiders)

versterkingsoperatie

schadeopname en beoordeling



Bevindingen per groep geïnterviewden

2. Professionals (bewonersbegeleiders en zaakbegeleiders)

Contact met bewoners

80% : face-to-face contact / bewoners zelf / uitvoeringsfase

20% : schadehistorie / pers. omstandigheden, eigenschappen, 

problematiek. 

Organisaties CVW / NCG

- veel lagen -> belemmerend

- onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en taken (NCG-CVW)

Macroniveau (‘systeem’):



Professionals over werkwijze

‘Het moet over veel te veel schijven, veel te veel mensen willen er 
een plasje over doen, echt absúrd! De bureaucratie erachter.’ 

[over uitspraak ‘Bewoner centraal’] ‘De bewoner centraal! Ja, ik 
moet het nog zien hoor. Want zo lang onze processen zo 
ingewikkeld zijn dat het niet opschiet, is die bewoner nog steeds 
niet centraal.’



Bevindingen per groep geïnterviewden

2. (vervolg) Professionals (bewonersbegeleiders en zaakbegeleiders)

Over het macroniveau (systeem): 

- geen helder inzicht; 

- wel veel uitspraken over vermoedens en overtuigingen: dubbele 

agenda EZ, dealtjes NAM-EZ, ‘t gaat om geld.

Andere visie (enkelen): 

- ‘Iedereen is druk bezig verschil te maken voor de mensen. Mensen 

zien dat niet. [Dus wij moeten] beter communiceren.’

- ‘Tuurlijk gaan dingen ook bij ons niet altijd even goed, maar wel áltijd 

met de gedachte: wij moeten het zo goed mogelijk doen.’



Bevindingen per groep geïnterviewden

3. Systeem / macroniveau (Den Haag: Team Groningen Bovengronds)

Oriënterende interviews.

Enerzijds: overtuigd van goede aanpak, welwillendheid: 

• ‘belangrijke rol voor het Rijk: wij moeten het beter maken’

• ‘wat we nu doen, is op de lange duur het beste voor de Groningers.

Andere kant:

• [beeld vanuit Groningen] ‘slechte bedoelingen in Den Haag. … wat 

voor besluit we ook nemen, het is niet goed.’

Inzicht in concrete situatie bewoners?



Systeem: systematieken, processen ontwerpen, nieuwe instanties oprichten, …

Bewoners Systeem 



Bewoners systeem

Instituut 
Mijnbouwschade

Tijdelijke commissie 

versterking



Bewoners systeem (Min. EZK – gasbedrijven)

Instituut 
Mijnbouwschade

Tijdelijke commissie 

versterking



gerg

Schadeafhandeling / versterkingsoperatie

ervaren incompetentie

in efficiënte afhandeling

speculaties over 

gebrek aan welwillendheid 

(en integriteit) op macroniveau

voedingsbodem 

voor wantrouwen

Vertrouwen verdwijnt

‘Het is een complot’



Conclusie

Inzetten op goede relaties en opbouwen van interpersoonlijk vertrouwen, 

leidt niet tot vertrouwen op macroniveau.

Interpersonal trust ≠ confidence (system trust)

1. Incompetentie schadeafwikkeling/versterking <-> onwelwillendheid, 

gebrek aan integriteit.

2.    Resultaten leveren (competentie demonstreren) kan tevredenheid

opleveren.



Wat dan wel ?

Visie van professionals (bewonersbegeleiders):

• Versterkingsoperatie van onderaf organiseren 

• Processen vereenvoudigen

• Meer mandaat aan regio, versterkingspunten, bewonersbegeleiders

→ (Naast aandacht voor ellende) ook positieve berichtgeving in media

Denken en handelen vanuit systeem → denken en handelen vanuit 

mensen (waarbij systeem op afstand faciliteert).



Vragen of opmerkingen?

Graag!

m.s.bovenhoff@pl.hanze.nl


