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SUMMARY IN DUTCH 





SUMMARY IN DUTCH 

De interesse voor participatie van burgers is in de afgelopen jaren sterk toegenomen binnen 

overheden. Burgerparticipatie is een modewoord geworden. Het wordt gezien als een manier 

om de samenleving te betrekken bij het aanpakken van maatschappelijke- en 

overheidsgerelateerde vraagstukken door bijvoorbeeld openbare bijeenkomsten te organiseren 

of een dialoog te initiëren. Daarnaast spelen verschillende maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en toegenomen technologie een 

belangrijke rol in de groeiende interesse voor burgerparticipatie en zorgen ze dat overheden 

naar nieuwe manieren zoeken om deze aan te pakken. Met name op lokaal niveau wordt 

participatie van burgers als een manier gezien om input te verzamelen, middelen te 

mobiliseren en (nieuwe) oplossingen te vinden voor deze ontwikkelingen. Raad, college van 

burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie zien de waarde van participatie in. Ze 

ambiëren de samenleving een rol te geven in deze ontwikkelingen door gebruik te maken van 

de kennis en capaciteit die zij te bieden hebben. Zowel in de praktijk als in de wetenschap 

wordt er steeds meer aandacht besteed aan burgerparticipatie. Desondanks is het nog steeds 

onduidelijk hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Burgerparticipatie is een 

containerbegrip waarbij verschillende definities, methoden en interpretaties worden 

gehanteerd voor hetzelfde fenomeen. Dit leidt tot een variatie in burgerparticipatie op lokaal 

niveau en maakt het lastig om de theoretische kennis hierover te koppelen aan de praktijken 

van vandaag. De variatie in participatie betekent tevens dat gemeenten en wetenschappers 

soms moeite hebben om te begrijpen wat werkt, wanneer, waarom en hoe. Als gevolg hiervan 

is er meer behoefte aan inzicht in de wijze waarop burgerparticipatie wordt ontwikkeld. 

 Dit proefschrift gaat in op deze variatie in burgerparticipatie en onderzoekt de 

praktijken die binnen gemeenten ontstaan wanneer zij participatie organiseren. In het 

bijzonder wordt er onderzocht of er gedeelde patronen kunnen worden ontdekt die belangrijk 

zijn voor degene die burgerparticipatie toepassen (bijvoorbeeld raadsleden, wethouders, 

ambtenaren en burgers). Van deze actoren wordt immers verwacht dat zij dit goed organiseren 

en het begrijpen. Burgerparticipatie in dit onderzoek wordt gedefinieerd als het proces waarbij 

de samenleving actief deelneemt in openbare beslissingen en burgers worden betrokken bij 

taken en diensten van de lokale overheid.  

 Om dit te achterhalen, richt het onderzoek in dit proefschrift zich op de werkpraktijken 

van gemeenten en is het opgebouwd uit vijf empirische studies. Het onderzoek heeft zich 

stapsgewijs ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten na elke empirische studie. Zodoende 



begint dit proefschrift met het onderzoeken van burgerparticipatie in Nederland, gevolgd door 

een onderzoek naar participatie in Denemarken en sluit het af met een onderzoek naar 

burgerparticipatie in Zuid-Afrika. Om dit te realiseren, maakt het onderzoek gebruik van case 

studies om de ervaringen van gemeenten met burgerparticipatie in kaart te brengen en 

daarmee ook de wijze waarop zij het organiseren. Deze case studies zijn met behulp van 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden ontwikkeld. In totaal zijn er zes 

verschillende gemeenten onderzocht in de genoemde landen. De informatie die deze cases 

opleveren maakt het mogelijk om participatie van burgers grondig te onderzoeken.   

 

De eerste studie in dit proefschrift onderzoekt hoe burgerparticipatie is georganiseerd in 

Nederland door vier Nederlandse gemeenten met elkaar te vergelijken. De studie laat zien dat 

er opmerkelijke verschillen zijn in de manier waarop deze gemeenten dit organiseren. Naar 

voren komt dat dit te maken heeft met de mate waarin de betrokken gemeentelijke actoren 

(raadsleden, collegeleden, ambtenaren en burgers) een duidelijk beeld hebben over de 

motivatie om burgerparticipatie in te zetten, de gekozen methoden en de rollen van de 

betrokkenen.  

 

De tweede studie analyseert de invloed die burgerparticipatie heeft op de hoeveelheid 

vertrouwen die burgers hebben in gemeenten. De aanname is dat participatie het vertrouwen 

van burgers in overheden vergroot. Naar voren komt dat het toepassen van directe vormen 

van burgerparticipatie geen effect of een negatief effect heeft op het vertrouwen van burgers 

in hun gemeente. Een mogelijke verklaring is dat degene die actief participeren niet altijd 

geloven dat hun deelname er toe doet, wat kan leiden tot minder vertrouwen. Gemeenten 

moeten daarom blijven reflecteren op het gebruik van burgerparticipatie om de beoogde 

uitkomsten te realiseren.   

 

De derde studie exploreert de rol van organisatiecultuur in de manier waarop gemeenten 

burgerparticipatie organiseren. Met de toegenomen aandacht voor participatie van burgers is 

er ook steeds meer aandacht voor organisatiecultuur in gemeenten. De veronderstelling is dat 

organisatiecultuur een belangrijke rol speelt bij het opzetten hiervan. Het onderzoek biedt 

daarmee inzicht in de context waarbinnen gemeenten participatie organiseren. Naar voren 

komt dat de manier waarop gemeenten burgerparticipatie organiseren in zekere mate is terug 

te zien in de bestaande cultuur van de ambtelijke organisatie van die gemeente. Als gemeente 



is het daarom belangrijk om rekening te houden met de organisatiecultuur van de ambtelijke 

organisatie om burgerparticipatie te blijven ontwikkelen en te organiseren.  

 

De vierde studie onderzoekt hoe een Deense gemeente burgerparticipatie organiseert door de 

ervaringen van een Deense en een Nederlandse gemeente hiermee te vergelijken. In het 

bijzonder onderzoekt de studie een specifieke vorm van burgerparticipatie, co-creatie. De 

studie laat zien dat beide gemeenten een succesvol co-creatie proces hebben ontwikkeld om 

de uitdagingen waarvoor zij staan aan te pakken: de ontwikkeling van een nieuwe buurt en 

bezuinigingen. Naar voren komt dat er drie aspecten zijn waarom dit proces tot successen 

heeft geleid. Deze aspecten zijn: de rationale van de gemeente, ook wel de intrinsieke 

motivatie die rechtvaardigt waarom gemeenten burgers betrekken, het gebruik van 

institutionele designs en het type leiderschap dat aanwezig is binnen de gemeente. Als gevolg 

hiervan worden deze aspecten als belangrijke hefbomen gezien die het proces van 

burgerparticipatie ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van een gedeeld begrip 

over het organiseren van participatie in de onderzochte gemeenten.  

 

In de vijfde en laatste studie is een Zuid-Afrikaanse gemeente onderzocht om te ontdekken 

hoe zij burgerparticipatie organiseren. De resultaten laten zien dat burgerparticipatie in deze 

gemeente wordt georganiseerd door het toepassen van een werkwijze die de behoeften van de 

gemeenschap in kaart brengt, namelijk door het betrekken van een derde partij. Bovendien 

wordt learning leadership als een belangrijke leiderschapsstijl gezien door gemeentelijke 

actoren voor participatie van burgers. Het wordt duidelijk dat dit leiderschap wordt uitgevoerd 

door deze derde partij. Concluderend, vraagt het organiseren van burgerparticipatie in deze 

context de betrokkenheid van een externe partij buiten de gemeente om zodoende een ruimte 

te creëren waarin behoeften van burgers gedeeld kunnen worden.  

 

Uit de verschillende empirische studies blijkt dat gemeenten actief burgerparticipatie 

organiseren. Ze passen verschillende manieren toe om de samenleving te betrekken en 

besluiten soms zelfs om nieuwe manieren uit te proberen, zoals co-creatie. De bevindingen 

laten zien dat gemeenten dit op hun eigen unieke manier doen. Naar voren komt dat dit te 

maken heeft met bepaalde aspecten die belangrijk worden geacht voor het organiseren van 

burgerparticipatie. De gevonden aspecten kunnen worden samengevat in twee categorieën: (1) 

gedragsaspecten, waaronder motivatie, leiderschap en betrokken actoren en (2) 

systeemaspecten, waaronder organisatiecultuur en werkmethoden. Dit houdt in dat de manier 



waarop burgerparticipatie wordt georganiseerd afhankelijk is van de combinatie van deze 

twee categorieën zoals deze zich in de praktijk openbaren. Met andere woorden, de 

verschillen in het organiseren van burgerparticipatie kunnen worden verklaard door de manier 

waarop gedrags- en systeemaspecten worden onthuld in de relevante gemeente en de 

dynamiek die daarmee gepaard gaat. Dit betekent ook dat het organiseren van participatie 

gevolgen heeft voor de gemeente als geheel en kan worden gezien als een interventie binnen 

de organisatie. Bovendien laten de studies zien dat de gevonden aspecten verschillend kunnen 

worden geïnterpreteerd door de gemeentelijke actoren, wat bijdraagt aan verschillen tussen en 

binnen gemeenten in de organisatie van burgerparticipatie. Als zodanig benadrukt het 

onderzoek dat burgerparticipatie in de praktijk verschillende vormen kent. Er bestaat geen 

gedeeld begrip over participatie in gemeenten en daarmee dus ook geen standaard manier. Het 

organiseren van burgerparticipatie wordt beïnvloed door aspecten gerelateerd aan het gedrag 

en het systeem en de manier waarop gemeentelijke actoren deze in de praktijk invullen.  

 

Concluderend laat het proefschrift zien dat het organiseren van burgerparticipatie gemeente 

specifiek is en bepaald wordt door de manier waarop zij dit vormgeven. Dit onderzoek draagt 

daarmee bij aan de puzzel over burgerparticipatie. Er lijkt geen concrete manier te zijn om als 

gemeente participatie te organiseren, maar er zijn wel bepaalde aspecten die de verschillen 

hierin als ook de ontwikkeling ervan helpen te begrijpen. Uiteindelijk biedt dit proefschrift 

meer inzicht in wat de organisatie van burgerparticipatie betekent voor lokale overheden en 

helpt het beoefenaars en wetenschappers die de praktijken hiervan willen verbeteren. Vooral 

omdat participatie van burgers steeds meer wordt gezien als een cruciaal onderdeel van het 

functioneren van gemeenten, is het des te belangrijker om te begrijpen en te weten hoe deze 

gemeenten burgerparticipatie vormgeven om het effectief te organiseren.  

 

 

 
 
 
 
 

 




