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De netwerkbijeenkomst ten gunste Stichting Maasheggen Balgoy 
 
1. Inleiding 
 
Op 12 april 2013 hebben Rico Ariëns en Jeanette Huisbrink, studenten aan de hogeschool Van Hall 
Larenstein, een netwerkbijeenkomst georganiseerd ten gunste van de Stichting Maasheggen Balgoy.  
 
Het doel hiervan is om de organisaties die beleidsmatig betrokken zijn bij het herstelproject 
Maasheggen Balgoy en de mensen die veel kennis hierover hebben, beter met elkaar kennis te laten 
maken en daardoor meer draagvlak, meer begrip en betere communicatie te realiseren voor het 
herstelproject Maasheggen Balgoy. 
 
De aanleiding is dat meerdere partijen tijdens vergaderingen aangeven dat gebrekkige communicatie 
een bron van ergernis is. Daarmee raak je ook gelijk begrip en draagvlak voor het project voor herstel 
van de Maasheggen.  
 
Bij dit project zijn vele instanties, organisaties, bedrijven, eigenaren/pachters en vrijwilligers 
betrokken.  De belangen van diverse partijen raken elkaar en kunnen conflicteren. Goede 
communicatie en het delen van kennis zorgt ervoor dat het projectdoel, het herstellen van de 
Maasheggen,  centraal blijft staan.  
 
De bijeenkomst is in informele sfeer georganiseerd met sprekers uit het kennisveld.  
 
1.1 De onderzoekvraag 

 
Om te kunnen meten of de netwerkdag ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan meer begrip, 
draagvlak en betere communicatie is er een onderzoeksvraag geformuleerd en is er een 
evaluatieformulier opgesteld.  
 
De onderzoeksvraag is:  
Heeft de netwerkdag bijgedragen aan meer draagvlak, begrip en een betere communicatie  
omtrent het project ‘Herstel Maasheggen Balgoy’?  
 
Wanneer is de onderzoeksvraag positief beantwoord? 
De onderzoeksvraag is positief beantwoord als de keuzes ‘helemaal mee eens’ en ‘ mee eens’ 60% 
van het totaal is. Dan is de netwerkbijeenkomst geslaagd.  
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2. De uitkomst in grafieken 

 
 
     
 
De respondenten hebben met zeven stellingen de keuze uit vier mogelijkheden gekregen. De 
overgrote meerderheid, 95% van de respondenten die het formulier hebben ingevuld hebben 
gekozen voor ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’. Zij hebben hiermee de netwerkbijeenkomst als 
positief beoordeeld.  
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In de grafiek 2  is te zien hoe de keuzemogelijkheden verdeeld zijn over de begrippen.  
 
2.1  De conclusie  
 
De conclusie uit grafiek  2 is dat de onderzoeksvraag  met “ja”  beantwoord kan worden.  De keuzes 
‘helemaal mee eens’ en  ‘mee eens’ vertegenwoordigen 95%.  In totaal is er heel positief gereageerd 
op deze bijeenkomst en heeft zij bijgedragen aan meer draagvlak, begrip en betere communicatie 
omtrent het project “Herstel Maasheggen Balgoy.  
 
Kijken we naar de begrippen afzonderlijk dan heeft de netwerkbijeenkomst verreweg het meeste 
bijdrage geleverd aan meer draagvlak voor het Project Maasheggen Balgoy. 52 % Is het hier helemaal 
mee eens. Dit is een zeer positieve ontwikkeling die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van 
het herstelproject.  
 
2.2  De aanbevelingen 
 
Er is een grote stap in de goede richting gezet voor betere communicatie, meer draagvlak en begrip 
Om de positieve houding van de partijen vast te houden hebben we mede op grond van de conclusie 
de volgende aanbevelingen aan de gemeente Wijchen en de Stichting Maasheggen Balgoy.  
 
 
- Spreek af  dat  iedere organisatie die bij dit project betrokken is, één keer per half jaar een 

netwerkbijeenkomst organiseert. Maak hier een planning voor.  
 
- Nodig van iedere organisatie één persoon uit die deze partij of organisatie goed kan 

vertegenwoordigen en invloed kan uitoefenen.  
 

- Laat de Stichting Maasheggen Balgoy zich in de volgende bijeenkomst nadrukkelijker profileren. 
Dat is bij deze bijeenkomst eigenlijk onvoldoende gebeurt. 

 
- Laat ook de Stichting Leefbaar Balgoy zich profileren. Zij vertegenwoordigen het dorp en haar 

burgers.  
 
- Houd de bijeenkomst in informele sfeer. Hiermee voorkom je een spanningveld en bereik je het 

meest op het gebied van communicatie, draagvlak en begrip. 
 

- Het hoeft geen hele dag te duren. Een paar uur is ook voldoende om elkaar weer eens de hand te 
schudden.  

 
- Eén spreker die een specifiek onderwerp toelicht, is een goede methode om begrip te krijgen. 

 
- Een nadere kennismaking met de  ZLTO werd door ieder als positief ervaren. Nodig haar de 

volgende bijeenkomst zeker uit 
 
- Nodig een volgende keer de vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal ook uit om het draagvlak 

te vergroten. 
 

- Contactpersonen:  -   Lambert van Beusekom   - Gemeente Wijchen 
- Sjoerd Aertssen   - Stichting Maasheggen Balgoy  
- Rose Stevens    - Stichting Leefbaar Balgoy 
- Arno Roelofs   - ZLTO 
- Arjan Snel    - Staatsbosbeheer 
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3. De werkwijze 
 
Om de uitkomst van de netwerkdag te meten is er een evaluatieformulier opgesteld. Deze is als 
bijlage toegevoegd.  
 
Als parameter wordt een vierpuntsschaal gebruikt:  
 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
We hebben hiervoor gekozen omdat de respondenten moeten kiezen.  De keuze ‘geen menig’ 
ontbreekt hier.  
 
Het formulier is uitgedeeld aan de aanwezigen die het aan het einde van de bijeenkomst hebben 
ingevuld. Enkele personen gingen eerder weg en zij hebben het formulier later ingeleverd of 
toegestuurd via e-mail. Niet alle formulieren zijn retour maar het is niet meer precies te achterhalen 
wie niet want ze zijn anoniem gezonden. 
 
Er zijn 24 personen uitgenodigd. Er waren in totaal 19 personen aangemeld. 
Hiervan hebben er drie zich afgemeld.  
Rico en Jeanette als organisatoren vullen het formulier niet in.  
De dagvoorzitter Dick Blokland en de spreker Joeri Kuis hebben het formulier wel ingevuld maar 
hebben geen direct verband met de Stichting waardoor we deze ook niet meetellen.  
 
Dit houdt in totaal 12 evaluatieformulieren in die meetellen voor het eindresultaat.  
Hiervan zijn 9 formulieren daadwerkelijk ingevuld en teruggegeven.  
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De onderzoeksvraag die we willen meten is: 
 
Heeft de netwerkdag bijgedragen aan meer draagvlak, begrip en een betere communicatie  
omtrent het project ‘Herstel Maasheggen Balgoy’? 
 
Hierin zitten drie begrippen. Wij verstaan hieronder: 
 

- meer begrip  als deelnemers nu ook het standpunt van anderen begrijpen 
      
     

- betere communicatie  als deelnemers na deze bijeenkomst eerder contact zullen 
   opnemen met de andere partijen voor samenwerking  
    

 
- breder draagvlak   als deelnemers nu beter weten wie er allemaal bij het project  

   betrokken zijn 
      
De volgende stellingen op het formulier meten breder draagvlak: 
 
- Ik weet nu beter wie er allemaal bij herstelproject stichting Maasheggen Balgoy betrokken zijn (1). 
- Deze netwerkbijeenkomst is voor herhaling vatbaar (5). 
- Volgende netwerkbijeenkomst georganiseerd door een van de andere partijen,  

kom ik zeker weer (2). 
 
Deze stellingen meten beter communicatie: 

 
- Ik neem door deze netwerkbijeenkomst nu makkelijker contact op met een andere partij (4). 
- Door deze netwerkbijeenkomst zie ik stichting Maasheggen Balgoy als kennispartner (3). 
 
De stellingen voor het meten van meer begrip: 

 
- Ik begrijp nu de standpunten beter van andere belanghebbenden bij het herstel project Stichting 

Maasheggen Balgoy (6). 
- Ik zal bij mijn overweging rekening houden met de standpunten van de andere partijen (7). 
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3.1  De resultaten 
 
Het resultaat van de ingevulde evaluatieformulieren is hieronder weergegeven.  
 

1. Ik weet nu beter wie er allemaal bij herstelproject stichting Maasheggen Balgoy 
betrokken zijn. 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

3 5  1 

 
2. De volgende netwerkbijeenkomst georganiseerd door een van de andere partijen, 
kom ik zeker weer.  

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

5 3 1  

 
3. Door deze netwerkbijeenkomst zie ik stichting Maasheggen Balgoy als kennispartner. 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

1 7 1  ( = als nvt)  

 
4. Ik neem door deze netwerkbijeenkomst nu makkelijker contact op met een andere 
partij. 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

1 7 1  

 
5. Deze netwerkbijeenkomst is voor herhaling vatbaar. 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

6 2 1  

 
6. Ik begrijp nu de standpunten beter van andere belanghebbenden bij het herstel 
project Stichting Maasheggen Balgoy.  

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

2 6 1  

 
7. Ik zal bij mijn overweging rekening houden met de standpunten van de andere 
partijen.  

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

3 6   

 
 
De getallen geven weer hoe vaak voor een keuze is gekozen.  
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Bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een evaluatieformulier voor de netwerkbijeenkomst herstelproject Maasheggen Balgoy.  
Wilt u dit voor ons invullen door uw keuze omcirkelen? 
 
 
8. Ik weet nu beter wie er allemaal bij herstelproject stichting Maasheggen Balgoy betrokken 
zijn. 
 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
9. De volgende netwerkbijeenkomst georganiseerd door een van de andere partijen, kom ik 
zeker weer.  

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
10. Door deze netwerkbijeenkomst zie ik stichting Maasheggen Balgoy als kennispartner. 
 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
11. Ik neem door deze netwerkbijeenkomst nu makkelijker contact op met een andere 
partij. 
 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
12. Deze netwerkbijeenkomst is voor herhaling vatbaar. 

 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
13. Ik begrijp nu de standpunten beter van andere belanghebbenden bij het herstel 
project Stichting Maasheggen Balgoy.  

 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
14. Ik zal bij mijn overweging rekening houden met de standpunten van de andere 
partijen.  

 

Helemaal mee eens Mee eens  Oneens Helemaal mee oneens 

 
 
 
Bedankt voor uw medewerking.  
 
 
 
Rico Ariëns 
Jeanette Huisbrink  


