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Kortomcongres Gent 2015-05-21 : 

Evelien Tonkens over (de problemen bij) participatie 
 
Tijdens het congres "De helden van Kortom" in Gent op 2015-05-21 sprak Evelien Tonkens, hoogleraar 
burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, 
over participatie, en meer specifiek waarom burgerparticipatie zo moeilijk is. U kunt haar presentatie hier 
terugvinden (pdf van 376 kB). Hieronder onze samenvatting: 
 
Pas gepubliceerd (2015-05-19): "De Montessori-democratie - over spanningen tussen burgerparticipatie 
en de lokale overheid" (Evelien Tonkens, Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp & Jante Schmidt): 

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/05/19/montessori-democratie 
http://doedemocratie.net/content/montessori-democratie-spanningen-tussen-burgerparticipatie-
en-de-lokale-politiek  
www.uvh.nl/actueel/nieuws/montessori-democratie-spanningen-tussen-burgerparticipatie-en-de-
lokale-politiek  

 
Evolutie van mee-praten naar mee-doen 

1. inspraak 
2. interactief beleid 
3. doe-democratie. 

 
Vier moeilijk verenigbare motieven: 

1. macht delen : burgers hebben er recht op / gevoel geven 
2. efficiëntie (draagvlak) 
3. ontplooiing (vs. verzuring): "burgerschap moet je leren" 
4. verantwoordelijkheid (soms ook "dan merken ze wel hoe ingewikkeld het is"). 

 
Kwaliteit komt bijna nooit naar voor. 
 
Meerstemmigheid leidt tot 360° & minder missen dus hogere kwaliteit. 
 
Vijf problemen : 

1. macht en invloed 
2. representatie 
3. deskundigheid en ervaring 
4. belangen 
5. efficiëntie. 

 
Efficiëntie? Participatie zou vertragend zijn, maar "de winst zit verderop in het proces", zie boek van 
Herman Van Gunsteren "Vertrouwen in democratie" 

www.hermanvangunsteren.com/node/11 
 
Tijdig informeren : "nù pas komen jullie klagen terwijl we eerder de kans boden". [Stakeholderanalyse & 
open communicatie ; goed communiceren van de compartimentering] 
 
"Vreedzaam ruzie maken" 
 
Quid beleefdheid cf. schelden op internet ? 
 
Het bestuur is niet altijd zo helder qua precies welke invloed / rol wordt gegeven - en hoe noem je dat 
dan en wie haal je erbij. 
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Boek van Archon Fung "Empowered participation - reinventing urban democracy" (2006) 
http://archonfung.net/books/books.html  
http://press.princeton.edu/titles/7762.html 
http://archonfung.net/papers/FungFagottoMinneapolisNRP.pdf  (477 kB) 

 

 De overheid moet structuur geven, in plaats van "laisser faire participatie" te organsieren. Het 
mag niet veel te open of veel te onduidelijk zijn. [Beter nadenken over stakeholders i.p.v. "open 
for all" of "laissez-faire" ?] 

 

 Een goede voorzitter is in staat om verschillende belangen op tafel te leggen, mensen die 
zwijgen te doen spreken. Dat is niet enkel een kwestie van representativiteit. Er is vaak 
verlegenheid bij non-participanten, bv. omdat ze zich niet deskundig genoeg voelen. Het is géén 
non-belangstelling! Er kan ook hier sprake zijn van een soort Matteüseffect of van gentrification 
waarbij welbespraakte mensen de eigen agenda komen verdedigen. Die komt misschien wel uit 
het veld, maar het is niet noodzakelijk de agenda van iedereen. 

 

 Je moet ook zorgen dat wie er niet was, ook kan volgen. [Open communciatie.] 
 
Boek van Hannah Pitkin "The concept of representation" (1967) 

https://books.google.be/books?id=AgUVWLswTNEC&hl=nl  
www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-092514-012354 
http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/  

 
Representatie wordt te vaak gezien als descriptie (= traditioneel sociodemografisch) terwijl je ook kunt 
kijken naar functionaliteit. Lokaal kun je ook erg draaien aan representatie in plaats van louter via 
politieke vertegenwoordiging te werken. Bv. G1000 werkte via loting. 
 
Experiment : loting met ook een beloning zodat ook armere mensen zouden komen. Het aantrekkelijk 
maken. Daarnaar streven heeft niet louter een symbolisch aspect : je krijgt ook een diverser, rijker 
verhaal doordat er inlevingsvermogen, EQ standpunten en gevoelens aan boord worden gehaald. 
 
Gerichter organiseren kan ook, bv. persoonlijk uitnodigen of op locatie gaan. Democratie hoeft niet in het 
gemeentehuis, zeker als je het bv. over jeugdbeleid hebt. [Point of sale.] 
 
Boek van James Scott "Seeing like a state - how certain schemes to improve the human condition have 
failed" (1996) : metis (herwaarderen maar niet als stoplap, zoals in de zorg) vs. techne (eel 
planningsprocessen zijn "van de tekentafel", maar met de lineaal kun je de lokale omstandigheden niet 
binnenhalen, daarvoor is lokale kennis nodig). Cf. de duurzaamheidsgedachte. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seeing_Like_a_State  
http://politicalscience.yale.edu/people/james-scott 
http://www.independent.org/publications/tir/article.asp?a=252   

 
Belangen, cf. NIMBY vs. NIVEA "onder het mom van het algemeen belang". 
 

 Erken het belang van iedereen aan tafel, misken niet dat mensen belangen hebben. 
 

 Spreek niet enkel de consument aan maar ook de burger, vanuit hun burgerschap. Spreek hen 
expliciet aan als burger m.a.w. Bv. "het komt er, we praten niet meer over of het er komt maar 
wel over hoe het er komt" 

 

 Wie zijn de relevante partijen, stakeholders. 
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Boek van Archon Fung & Erik Olin Wright "Deepening democracy - institutional innovations in 
empowered participatory governance" (2003) : er is te veel focus op wanneer iets besloten moet worden, 
maar er valt meer te halen uit wanneer er moet worden gedacht over de implementatie van iets. Dié 
vorm is onderontwikkeld, het is teveel frontloaded. 

http://archonfung.net/books/books.html 
www.versobooks.com/books/169-deepening-democracy  
www.ssc.wisc.edu/~wright/Deepening.pdf  (1,1 MB) 
www.archonfung.net/papers/FungDeepDemocPS.pdf  (137 kB) 

 
Opletten daarom met aanbestedingen die ook zo zijn dat er nadien geen input meer kan zijn ! Je moet 
beter nadenken over wie proactief te benaderen of uitnodigen voor je aanbesteedt. 
 
Met het opkomen van nieuwe vormen van democratie krijgt ook de gemeenteraad een andere rol, bv. 
meer juridisch als beslechter bij conflicten ... maar dat willen ze zelf (nog) niet. 
 
Voorbeelden van goede projecten: 

 Amersfoort 

 Leiden 

 Brazilië. 
 
-- 
 
Zie ook : 
 

http://evelientonkens.nl/  
 

www.socialevraagstukken.nl/site/2014/07/24/misverstanden-over-de-participatiesamenleving/  
 

[Caveat : woord "participatiesamenleving" wordt in Nederland anders begrepen. De vijf 
discussiepunten in het artikel brengen het anderzijds weer binnen perspectief.] 
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