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Samenvatting  
Sinds 1 januari 2015 is de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning [Wmo] gedecentraliseerd naar het gemeentelijke niveau. Door deze 

decentralisaties is het effectief vormgeven van beleidsparticipatie steeds belangrijker is geworden. 

Ten eerste is de nadruk op beleidsparticipatie in de sociale wetgeving toegenomen sinds de 

decentralisaties en ten tweede hebben de decentralisaties diverse veranderingen met zich mee 

gebracht die de vraag hebben doen opkomen hoe toekomstbestendig de huidige vormen van 

beleidsparticipatie zijn. Ook de gemeente Lingewaard worstelt met deze vraag en intern heerst het 

idee dat beleidsparticipatie anders, effectiever kan worden ingericht.  

Dit onderzoek analyseert daarom de mate waarin de huidige vormen van beleidsparticipatie effectief 

zijn met als doel aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. Ze focust zich op het sociaal 

domein, aangezien de genoemde decentralisaties binnen dat domein hebben plaatsgevonden. De 

vraagstelling die hierbij hoort is de volgende: wat zijn de succes- en faalfactoren voor een effectieve 

vormgeving van beleidsparticipatie en in hoeverre zijn deze aanwezig in de huidige 

beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard? 

Beleidsparticipatie houdt in dat burgers betrokken zijn bij het “opstellen, uitvoeren en evalueren van 

overheidsbeleid, in het bijzonder gemeentelijk (Wmo-)beleid” (Movisie, 2014a). Er is sprake van een 

effectieve vormgeving van beleidsparticipatie als het de legitimiteit, de kwaliteit en het draagvlak van 

beleid doet toenemen.  

Om de vraagstelling te beantwoorden, is een literatuurstudie gehouden en zijn er interviews 

afgenomen met zowel participanten als ambtenaren. Gebleken is dat de participatieladder gebruikt 

kan worden om aan te tonen hoe effectief een traject is. Daarbij geldt dat trajecten die hoger op die 

ladder eindigen, effectiever zijn. Dat vrijwel alle onderzochte trajecten op de onderste helft van deze 

participatieladder eindigen, duidt er dan ook op dat er nog belangrijke slagen te maken zijn als het 

gaat om de effectiviteit van beleidsparticipatie. De resultaten tonen aan dat de gemeente nog veel 

zelf de macht in handen houdt tijdens de beleidsparticipatietrajecten. Op basis hiervan dient het 

aanbeveling dat de gemeente meer macht afstaat aan haar participanten. Dat houdt onder andere in 

dat ze het beleidsproces meer aan hen overlaat en de uitkomsten van beleidsparticipatie zonder 

meer overneemt in beleid, tenzij dat echt onmogelijk is.  

Is dat onmogelijk, dan dient de gemeente de participanten dat uit te leggen. Momenteel is er vaak 

helemaal geen informatie over waarom input al dan niet wordt overgenomen. En niet alleen 

hierover, maar ook over bijvoorbeeld het vervolgtraject ontbreekt vaak informatie. De resultaten 

hebben dan ook aangetoond dat de informatievoorziening op veel gebieden nog onvoldoende is en 

verbeterd moet worden om beleidsparticipatie effectief te laten zijn. Daarbij is het belangrijk dat de 

gemeente geen aannames doet over wat participanten al weten, maar hen altijd voorziet van alle 

beschikbare informatie over het beleidsproces en het beleidsdocument waar het om gaat. Als je als 

gemeente bang bent participanten te overladen met informatie, kun je ook een deel ervan actief 

naar hen toesturen en in dat deel duidelijk weergeven waar geïnteresseerden verdere informatie 

kunnen vinden.  

Verder is uit het onderzoek gebleken dat beleidsparticipatie toegankelijker moet worden. De 

trajecten op zich zijn voldoende toegankelijk en participanten geven aan dat zij hun mening ten 
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gehore kunnen brengen tijdens de trajecten, maar er ontstaan problemen waar deze momenten er 

niet zijn. Het is dan namelijk moeilijk om contact op te nemen met de gemeente. De gemeente moet 

dit daarom laagdrempeliger maken door bijvoorbeeld de contactgegevens van de verantwoordelijke 

ambtenaar bij elk beleidsstuk te vermelden. Daarbij dient beleidsparticipatie vaker georganiseerd te 

worden. 

Tot slot kan de gemeente een rol spelen in het verbeteren van de infrastructuur tussen betrokken 

actoren. Hoewel dit al grotendeels goed gaat, zijn ook hier kleine verbeteringen mogelijk. Zo kan de 

gemeente stimuleren dat burgers zichzelf onderling meer gaan organiseren door zelf minder 

problemen op te pakken. Daarnaast kan ze de positie van verbinders versterken door bijeenkomsten 

te organiseren waar die verbinders andere organisaties en individuen kunnen ontmoeten. Op deze 

manier kunnen verbinders hun netwerk uitbreiden. Verder moet de gemeente meer erkenning en 

waardering tonen richting verbinders. Dit kan door serieus met hun input om te gaan en op die input 

te reageren. Dan toon je als gemeente namelijk aan dat er naar hen wordt geluisterd. De gemeente 

kan er ook wat meer op hameren dat verbinders belang moeten hechten aan alle drie hun functies: 

het stimuleren van onderling contact bij de achterban, het vertegenwoordigen van hun belangen én 

het geven van onafhankelijk advies. Tot slot dient er meer aandacht te komen voor 

beleidsdeskundigheid bij verbinders.  
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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoek ‘onze nieuwe toekomst: op weg naar effectievere vormen van 

beleidsparticipatie’. Deze titel duidt op de nieuwe toekomst waar alle Nederlandse gemeenten door 

de decentralisaties in het sociaal domein mee te maken krijgen. Deze decentralisaties hebben 

namelijk een aantal veranderingen met zich meegebracht. Hierdoor is de vraag ontstaan hoe 

toekomstbestendig de huidige vormen van beleidsparticipatie zijn en is de druk op een effectieve 

vormgeving van beleidsparticipatie toegenomen. Dit onderzoek biedt de gemeente Lingewaard een 

aantal handvatten om verbeteringen aan te brengen in haar beleidsparticipatietrajecten. Op basis 

daarvan kan de gemeente Lingewaard verder bouwen aan een nieuwe toekomst, een toekomst 

waarin beleidsparticipatie effectiever vorm krijgt dan voorheen. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen teneinde mijn masteropleiding bestuurskunde af te ronden. Na 

de vele onderzoeken die ik heb gedaan binnen diverse organisaties die overheidsbeleid uitvoeren, 

leek het mij boeiend de andere kant eens te onderzoeken, de plaats waar beleid gemaakt wordt. De 

gemeente Lingewaard kon mij een geschikte plaats aanbieden voor een onderzoeksstage. In 

samenwerking met diverse beleidsmedewerkers van die gemeente ben ik tot het onderwerp 

beleidsparticipatie gekomen.  

Beleidsparticipatie lijkt wellicht heel simpel: je geeft burgers een stem in beleid en je bent klaar. Door 

middel van dit onderzoek heb ik echter geleerd dat het niet zo eenvoudig is. Ik heb inzicht verkregen 

in de enorme hoeveelheid factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van 

beleid en het vormgeven van beleidsparticipatie. Aangezien veel van die factoren elkaar op hun beurt 

ook beïnvloeden, is het geheel een stuk complexer dan vooraf verwacht. Zelfs de mate waarin 

gemeentelijke afdelingen met elkaar communiceren, is van invloed op de effectiviteit van 

beleidsparticipatie!  

Dat beleidsparticipatie moeilijk is, heb ik zelf ook aan den lijve ondervonden. Ik heb getracht twee 

bijeenkomsten voor burgers te organiseren, maar deze konden niet doorgaan omdat er te weinig 

aanmeldingen voor waren.  

Kortom, het is niet eenvoudig om beleidsparticipatie effectief vorm te geven. Desondanks hoop ik 

door middel van dit onderzoek een aantal bruikbare handvatten te bieden om dit in de toekomst te 

vergemakkelijken.  

Bij dezen wil ik mijn dank uitspreken aan iedereen die ik voor dit onderzoek mocht interviewen. 

Zonder mijn respondenten had dit onderzoek nooit tot stand kunnen komen. Eveneens een woord 

van dank voor mijn collega’s van het team sociaal beleid en mijn stagebegeleidster Judith Maaskant 

in het bijzonder. Zij hebben mij gedurende het proces inzicht gegeven in de gemeente en mij 

ondersteund bij het vormgeven van dit onderzoek. Eveneens wil ik mijn begeleider vanuit de 

Radboud Universiteit, prof. dr. Brandsen, bedanken voor zijn kritische blik en zijn feedback. Tot slot 

nog een laatste woord van dank aan iedereen uit mijn privésfeer die mij heeft ondersteund met zijn 

of haar tips.  

Mariëlle de Ruijsscher 
Bemmel, 25 september 2015  
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Lijst met afkortingen 
AWBZ    Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
College van B&W  College van Burgemeester en Wethouders 
CBS    Centraal Bureau voor de Statistiek 
CWWB    Stichting Cliëntenraad Wet werk en bijstand  
OECD    Organisation for Economic Co-operation and Development 
Wajong    Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
Wlz    Wet langdurige zorg 
Wmo     Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wob    Wet openbaarheid van bestuur 
WRR    Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
Wsw    Wet sociale werkvoorziening 
Wwb    Wet werk en bijstand 
Zvw    Zorgverzekeringswet  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
“De gemeente verandert, het lokale sociale domein verandert, het gemeentelijk beleid verandert” (de 

Gouw, Meuwese & Sok, 2013, p. 3).  

Sinds 1 januari 2015 is de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning [Wmo] gedecentraliseerd naar het gemeentelijke niveau (Movisie, 

2013). Naar aanleiding van deze decentralisaties is het vormgeven beleidsparticipatie noodzakelijker 

dan ooit tevoren. Hier zijn twee redenen voor aan te duiden. Ten eerste is in alle drie de wetten 

opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening moet vaststellen op welke wijze ingezetenen, in dit 

geval de burgers van gemeente Lingewaard, worden betrokken bij de uitvoering van die wetten. 

Hoewel dit voor de Participatiewet (voorheen de Wet werk en Bijstand) en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning niet volledig nieuw is, is de nadruk op beleidsparticipatie wel toegenomen sinds de 

decentralisaties. Voor de Jeugdwet (voorheen de Wet op de Jeugdzorg) is dit wel een volledig nieuwe 

regeling (Overheid, 2015a).  

Een tweede reden is dat de decentralisaties ertoe leiden dat steeds meer burgers te maken krijgen 

met de gemeente en steeds meer burgers afhankelijk worden van zorg vanuit de gemeente. Verder 

moeten gemeenten fors bezuinigen en wordt het gemeentelijke netwerk complexer doordat er vaker 

regionaal wordt samengewerkt. Deze veranderingen in gemeenten, gemeentelijk beleid en het lokale 

sociale domein roepen vragen op over de vormgeving van beleidsparticipatie. Hoe dienen 

gemeenten in de toekomst vorm te geven aan beleidsparticipatie? Hoe toekomstbestendig zijn de 

huidige vormen van beleidsparticipatie? Bieden de bestaande vormen van beleidsparticipatie 

voldoende mogelijkheden voor burgers en cliënten om hun stem te laten horen? (de Gouw, 

Meuwese & Sok, 2013).  

Met andere woorden, gemeenten hebben nieuwe taken gekregen (Movisie, 2013) en bij het invullen 

van deze taken is het vormgeven van beleidsparticipatie belangrijker geworden (de Gouw, Meuwese 

& Sok, 2013; Overheid, 2015a). Het debat over hoe beleidsparticipatie dient te worden ingericht, 

leeft in gemeenteland nu dan ook meer dan ooit. De gemeente Lingewaard heeft al verschillende 

beleidsparticipatietrajecten georganiseerd. Sommige van deze trajecten zijn gecontinueerd. Echter, 

worstelt ook deze gemeente met de vraag of haar trajecten toekomstbestendig zijn. Onder de 

gemeentelijke medewerkers heerst het idee dat het anders kan, dat beleidsparticipatie effectiever 

kan worden ingericht (Gemeente Lingewaard, 2015a). Er is sprake van effectieve beleidsparticipatie 

indien het doel ervan bereikt wordt (Plat, 2010). Het doel dat de gemeente Lingewaard nastreeft, is 

dat het draagvlak, de legitimiteit en de kwaliteit van beleid toenemen (Gemeente Lingewaard, 

2015a). Van legitiem beleid is sprake als beleid aanvaardbaar is voor burgers in het algemeen en de 

doelgroep van het beleid in het bijzonder (Hoogerwerf et al., in: Edelenbos, 2000). De mensen uit de 

doelgroep worden ook wel cliënten genoemd (Movisie, 2014a). Draagvlak voor beleid wil zeggen dat 

er een “positieve opvatting, houding en/of gedraging ten opzichte van dat beleid bestaat en 

naarmate dat voor meer personen, groeperingen of organisaties geldt” (Hoogerwerf et al.; Pröpper, 

in: Edelenbos, 2000, p. 85). Het verschil met legitimiteit is dat draagvlak duidt op de feitelijke steun 

voor beleid, terwijl beleid legitiem is als de normen en waarden die ermee gemoeid zijn worden 

geaccepteerd. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat burgers ontevreden zijn over het beleid dat de 

gemeente maakt, maar dat ze die besluiten toch aanvaarden omdat ze de betrokken politici zelf 
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gekozen hebben. Er is dan geen draagvlak voor het beleid, maar het beleid is wel legitiem. Er is 

sprake van een hogere beleidskwaliteit indien er een duidelijker beeld is van het probleem waar het 

beleid voor wordt geformuleerd en er tevens betere oplossingen voor dit probleem worden 

gevonden (Edelenbos, 2000).  

De vraag is nu hoe de gemeente Lingewaard de effectiviteit van haar beleidsparticipatietrajecten kan 

verbeteren. Onderzoek naar de succes- en faalfactoren van de huidige vormen van 

beleidsparticipatie is daarom op zijn plaats. De focus ligt hierbij op sociaal beleid. De decentralisaties 

die ertoe hebben geleid dat beleidsparticipatie van toenemend belang is geraakt, hebben namelijk 

plaatsgevonden binnen het sociaal domein (Overheid, 2015a). Het is in het huidige tijdperk daarom 

het meest interessant dit domein te onderzoeken. Op basis van het voorgaande is de volgende 

probleemstelling geformuleerd:  

Doelstelling: inzicht verkrijgen in de succes- en faalfactoren van de huidige 

beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard, teneinde advies te 

geven over het effectiever vormgeven van beleidsparticipatie.  

 

Vraagstelling: wat zijn de succes- en faalfactoren voor een effectieve vormgeving van 

beleidsparticipatie en in hoeverre zijn deze aanwezig in de huidige beleidsparticipatietrajecten in het 

sociaal domein van de gemeente Lingewaard? 

 

Naar aanleiding van de vraagstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich binnen Nederland voorgedaan op het gebied van 

beleidsparticipatie?  

2. Wat zijn volgens de literatuur de succes- en faalfactoren als het gaat om een effectieve 

vormgeving van beleidsparticipatie? 

3. Welke beleidsparticipatietrajecten heeft de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren reeds 

georganiseerd en gecontinueerd binnen het sociaal domein?  

4. In hoeverre zijn de succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie aanwezig in de 

huidige beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard?  

5. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om beleidsparticipatie in het sociaal domein 

van de gemeente Lingewaard effectiever vorm te geven?  

De gemeente Lingewaard geeft aan dat zij nog weinig zicht heeft op de ervaringen van burgers en 

cliënten. Aangezien juist zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het effectief vormgeven 

van beleidsparticipatie, neemt het perspectief van burgers en cliënten een centrale plaats in binnen 

dit onderzoek. Iedereen die burgers en cliënten wil betrekken, moet namelijk denken vanuit hun 

perspectief (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Wat vinden zij van de manier waarop ze 

bij beleid betrokken worden? En in hoeverre verschilt hun beeld van het beeld dat de gemeente 

heeft over haar beleidsparticipatietrajecten? 

1.2 Onderzoeksafbakening  
De vraag is nu wat beleidsparticipatie precies inhoudt. Om hier een antwoord op te geven, wordt 

eerst het begrip burgerparticipatie geanalyseerd. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 

[WRR] (in: Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013, p. 7) stelt dat er sprake is van 
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burgerparticipatie als mensen “zich actief inzetten voor zaken die het eigenbelang overschrijden.” 

Hier zijn drie vormen van te onderscheiden, die elkaar soms overlappen. De eerste vorm is 

maatschappelijke participatie, wat inhoudt dat burgers deelnemen aan de samenleving. Een tweede 

vorm van burgerparticipatie is het maatschappelijk initiatief. Hiervan is sprake indien burgers zelf 

initiatieven nemen en een politiek doel nastreven. Dit doen zij zonder tussenkomst van een overheid 

(Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Een andere gangbare term hiervoor is 

overheidsparticipatie (Movisie, 2014a). Een laatste vorm van burgerparticipatie is beleidsparticipatie 

(Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Beleidsparticipatie wordt ook wel 

burgerparticipatie of inwonersparticipatie genoemd. Binnen dit onderzoek wordt alleen de term 

beleidsparticipatie gebruikt omdat dit de meest gangbare term is. Het houdt in dat burgers 

betrokken zijn bij het “opstellen, uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid, in het bijzonder 

gemeentelijk (Wmo-)beleid” (Movisie, 2014a). Hoewel er meerdere definities van beleidsparticipatie 

in omloop zijn, wordt in dit onderzoek de genoemde definitie van Movisie gehanteerd (2014a). Dit is 

namelijk de definitie die de gemeente Lingewaard zelf ook gebruikt.  

Een begrip dat gerelateerd is aan beleidsparticipatie is cliëntparticipatie. Indien er sprake is van 

cliëntenparticipatie participeren niet alle burgers, maar alleen de cliënten. Zoals vermeld, zijn 

cliënten zijn de doelgroepen voor wie beleid specifiek wordt gemaakt (Movisie, 2014a). Deze vorm 

van participatie is bijvoorbeeld van belang als het gaat over de Jeugdwet of de Participatiewet omdat 

deze wetten niet gelden voor alle burgers, maar alleen voor cliënten van de bijstand of jeugdzorg 

(Overheid, 2015a). Zowel beleidsparticipatie als cliëntparticipatie zijn daarom van belang in dit 

onderzoek. Vanaf hier worden met de term beleidsparticipatie dan ook beide vormen van 

participatie bedoeld. Waar gesproken wordt over burgers, worden zowel burgers als cliënten 

bedoeld.  

1.3 Het gebruik van theorieën 
Behalve dat het noodzakelijk is de huidige vormen van beleidsparticipatie te analyseren om de 

effectiviteit ervan ook in de toekomst te waarborgen (de Gouw, Meuwese & Sok, 2013), brengt een 

effectieve vormgeving van beleidsparticipatie verschillende voordelen met zich mee (Edelenbos, 

2000). In het eerste deel van het theoretisch kader zullen daarom de theorieën aan bod komen die 

deze voordelen beschrijven. In de rest van het theoretisch kader staan de factoren centraal die een 

effectieve totstandkoming van beleidsparticipatie stimuleren, dan wel belemmeren. Begonnen wordt 

met de participatieladder van Arnstein (1969). Deze ladder kan fungeren als indicator om de 

effectiviteit van beleidsparticipatietrajecten te bepalen. De veronderstelling daarbij is dat 

beleidsparticipatietrajecten die hoger op de ladder eindigen effectiever zijn (Arnstein, 1969; 

Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 2007). De ladder houdt daarbij alleen rekening 

met de hoeveelheid macht die de gemeente af staat aan haar participanten. Er zijn echter meer 

factoren die de effectiviteit van beleidsparticipatie beïnvloeden dan de hoeveelheid macht die 

participanten krijgen alleen (Arnstein, 1969). Theorieën over deze factoren komen eveneens aan bod 

in het theoretisch kader.  

1.4 Methode  
Om alle deelvragen en de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is er echter meer nodig dan een 

theoretisch kader alleen. Er is dan ook eerst een beleidskader opgesteld. Hierin wordt uiteengezet 

welke beleidsontwikkelingen zich binnen Nederland hebben voorgedaan op het gebied van 
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beleidsparticipatie. Op basis hiervan wordt antwoord gegeven op deelvraag 1. De informatie hiervoor 

is gezocht in de literatuur.  

De vraag is echter niet alleen hoe beleidsparticipatie zich heeft ontwikkeld, maar ook hoe effectief 

het momenteel is. Om dit te beoordelen, is aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat de 

succes- en faalfactoren zijn als het gaat om een effectieve vormgeving van beleidsparticipatie. Op 

basis hiervan is deelvraag 2 beantwoord. Vervolgens is onderzocht welke beleidsparticipatietrajecten 

de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft georganiseerd en gecontinueerd binnen het 

sociaal domein. Hiermee wordt deelvraag 3 beantwoord. Daarna is door middel van semi-

gestructureerde interviews empirisch onderzocht welke succes- en faalfactoren aanwezig waren in 

die beleidsparticipatietrajecten. Aan de hand hiervan is een antwoord geformuleerd op deelvraag 4. 

De interviews zijn aangevuld met enkele incidentele observaties. De bedoeling was de interviews 

eveneens aan te vullen met focusgroepen, maar vanwege te weinig aanmeldingen konden deze 

focusgroepen niet doorgaan.  

Op basis van de resultaten is vervolgens een advies opgesteld op  basis waarvan de gemeente 

Lingewaard beleidsparticipatie in de toekomst effectiever kan vormgeven. Dit advies vormt het 

antwoord op deelvraag 5. Door het beantwoorden van alle deelvragen is tot slot een antwoord 

geformuleerd op de hoofdvraag.  

1.5 Maatschappelijke relevantie 
Het stellen en beantwoorden van de genoemde deelvragen en hoofdvraag is relevant voor de 

bestuurskunde. Deze discipline richt zich namelijk op het bestuderen van het openbaar bestuur en 

haar beleid. Gemeentelijk sociaal beleid is hier onderdeel van, wat betekent dat dit onderzoek 

bestuurskundig relevant is. Behalve bestuurskundige relevantie heeft dit onderzoek 

maatschappelijke relevantie. Zoals eerder vermeld, is het namelijk steeds belangrijker dat er 

aandacht wordt geschonken aan beleidsparticipatie. Ten eerste komt dit doordat de externe druk op 

het vormgeven van beleidsparticipatie toeneemt als gevolg van de decentralisatie van de Jeugdwet, 

de Participatiewet en de Wmo (Overheid, 2015a; de Gouw, Meuwese & Sok, 2013). Ten tweede 

heerst er onder de medewerkers van de gemeente Lingewaard de wens om beleidsparticipatie in de 

toekomst effectiever vorm te geven (Gemeente Lingewaard, 2015a).  

Kortom, de roep om het vormgeven van beleidsparticipatie klinkt steeds harder. De gemeente 

Lingewaard wil dit effectief doen, maar geeft aan dat ze zelf nog niet weet hoe ze dat kan doen 

(Gemeente Lingewaard, 2015a). Dit onderzoek helpt de gemeente daarbij, aangezien ze heeft 

geresulteerd in een advies om beleidsparticipatie in de toekomst effectiever vorm te geven.  

1.6 Wetenschappelijke relevantie 
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de vormgeving van beleidsparticipatie in het sociaal domein 

van de gemeente Lingewaard. De beleidsparticipatietrajecten die de gemeente binnen dit domein al 

heeft georganiseerd, zijn onderzocht. Dit om te analyseren welke succes- en faalfactoren voor 

effectieve beleidsparticipatie over het algemeen aanwezig waren in die trajecten. Hoewel er reeds 

diverse onderzoeken zijn over de mogelijke succes- en faalfactoren van beleidsparticipatie, is er nog 

vrijwel geen onderzoek naar beleidsparticipatie in de context van de huidige decentralisaties. 

Onderzoek hiernaar is wel van belang omdat de decentralisaties het belang van beleidsparticipatie 
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doen toenemen. Daarbij brengen de decentralisaties veranderingen met zich mee waardoor de 

vormgeving van beleidsparticipatie moet worden heroverwogen (de Gouw, Meuwese & Sok, 2013).  

Dit onderzoek heeft geanalyseerd welke succes- en faalfactoren aanwezig zijn in deze nieuwe context 

en wat er anders zou moeten om beleidsparticipatie ook in de toekomst effectief te laten zijn. 

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de bestaande wetenschappelijke literatuur, hetgeen dit 

onderzoek wetenschappelijk relevant maakt. Hoewel de focus van dit onderzoek op het sociaal 

domein van de gemeente Lingewaard lag, heeft ze algemene nieuwe inzichten opgeleverd over hoe 

gemeenten beleidsparticipatie effectiever kunnen vormgeven.  

1.7 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de beleidscontext van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 

3 bevat een beschrijving van de theorie die bij dit onderzoek gebruikt is. In hoofdstuk 4 wordt de 

methode van het onderzoek beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet welke 

beleidsparticipatietrajecten de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft georganiseerd en 

eventueel gecontinueerd in het sociaal domein. In hoofdstuk 6 wordt op basis van het empirisch 

onderzoek geanalyseerd welke succes- en faalfactoren aanwezig waren bij die 

beleidsparticipatietrajecten. Het onderzoek eindigt met een conclusie en aanbevelingen over hoe 

beleidsparticipatie effectiever vorm kan krijgen in hoofdstuk 7.   
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2. Beleidskader 
“The State exists for the sake of Society, not Society for the sake of the State” (Woodrow Wilson, in: 

Raadschelders, 2003, p. 35).  

Zoals eerder vermeld, is de nadruk op beleidsparticipatie in het sociaal domein de afgelopen jaren 

toegenomen. In dit hoofdstuk wordt de opkomst van beleidsparticipatie stapsgewijs beschreven. 

Begonnen wordt met de ontwikkelingen in nationaal beleid in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 wordt 

de intrede van beleidsparticipatie beschreven als het gaat om gemeentelijk beleid. In paragraaf 2.3 

volgen de ontwikkelingen in gemeentelijk sociaal beleid. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie in 

paragraaf 2.4.  

2.1 Beleidsparticipatie in nationaal beleid 
Nederland is een representatieve of indirecte democratie, wat betekent dat het aan de burgers is om 

een overheid samen te stellen (Michels & de Graaf, 2010; Raadschelders, 2003). Door middel van 

verkiezingen kunnen kiesgerechtigde burgers stemmen voor een volksvertegenwoordiging (Michels 

& de Graaf, 2010). Dit wordt ook wel stemrecht of actief kiesrecht genoemd (Rijksoverheid, n.d.a). 

Daarnaast kunnen burgers met kiesrecht zichzelf verkiesbaar stellen tijdens deze verkiezingen 

(Michels & de Graaf, 2010). Dit wordt passief kiesrecht genoemd (Rijksoverheid, n.d.a).  

Toen de eerste vormen van deze representatieve of indirecte democratie werden ingevoerd in 

Nederland, werd het samenstellen van overheden overgelaten aan een klein aantal rijkere mannen 

(Knippenberg & de Pater, 1988). Het aantal kiesgerechtigden werd gedurende de jaren echter steeds 

groter. Uiteindelijk werd in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd. In 1922 kregen ook 

vrouwen dit algemene kiesrecht. Dit was het begin van onze moderne, liberale democratie. 

Nederlandse burgers kunnen sindsdien invloed uitoefenen op wie er zitting neemt in politieke 

organen. Behalve bij verkiezingen, hadden burgers echter nog geen invloed op beleid. Hierdoor bleef 

hun officiële invloed op de wijze waarop werd bestuurd vrij klein (Edelenbos & Monnikhof, 1998). 

Daarnaast was het onmogelijk te bepalen wat de wens van de meerderheid was bij één specifiek 

thema, aangezien mensen op partijprogramma’s stemden die over tal van thema’s gingen (Michels & 

de Graaf, 2010).  

Later werden directe vormen van democratie steeds belangrijker gevonden (Edelenbos & Monnikhof, 

1998). Dat wil zeggen dat burgers ook rechtstreeks invloed wilden gaan uitoefenen op de inhoud van 

beleid, in plaats van alleen indirect door middel van bijvoorbeeld deelname in politieke partijen of 

door te stemmen bij verkiezingen. Als het gaat om beleidsparticipatie zijn juist die directe vormen 

van invloed van belang (Movisie, 2014a). Burgers gingen inspraak zien als een recht en niet meer als 

een gunst. Het bedrijven van politiek vonden ze niet langer alleen voor de elite, maar voor iedereen. 

Hier waren twee oorzaken voor aan te wijzen. Een eerste oorzaak was dat burgers niet meer alles 

van bestuurders accepteerden. Dit was een gevolg van hun hoger wordende onderwijsniveau, een 

toenemende welvaart en de opkomst van radio en televisie (Edelenbos & Monnikhof, 1998). De 

tweede oorzaak van het toenemende belang dat aan inspraak werd gehecht, was de angst voor en de 

onvrede met de groeiende kloof tussen burgers en de politiek. Deze kloof zou de representatieve 

democratie in gevaar brengen. Er was daarom voortdurend aandacht voor activiteiten die de 

participatie van burgers aan het politieke besluitvormingsproces zouden vergroten (de Vries, 2008). 



  
 

 
 

 

16 

In de jaren zestig werd de eerste mogelijkheid tot inspraak officieel ingevoerd. De directe aanleiding 

daarvoor was Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op basis van deze wet konden burgers namelijk voor 

het eerst tegen overheden protesteren via bezwaarschriftprocedures. Om het gebruik van dit recht 

enigszins in te perken, werd de mogelijkheid tot inspraak gecreëerd (Edelenbos, 2000). Burgers 

konden nu ook buiten de verkiezingen om invloed uitoefenen op de beleidsvorming. In de praktijk 

waren deze eerste vormen van inspraak echter voornamelijk symbolisch en bleef de daadwerkelijke 

invloed van burgers beperkt. Toch zijn er ook mensen die stellen dat de eerste vormen van inspraak 

wel degelijk een functie hadden. Burgers konden nu meepraten over beleid. Ze konden overheden 

confronteren met hun belangen, meningen en opvattingen zodat de overheid deze mee kon nemen 

bij het vormgeven van beleid. Daarnaast kregen overheden de mogelijkheid meer draagvlak voor 

beleid te creëren doordat ze burgers konden voorlichten en beïnvloeden (Edelenbos & Monnikhof, 

1998).  

In de jaren zeventig werd inspraak steeds meer de norm in Nederland. Tevens vond inspraak in een 

steeds vroeger stadium van het beleidsproces plaats. Voor die tijd hadden burgers pas inspraak op 

het moment dat het beleidsplan al vaststond, maar nu kregen ze de mogelijkheid tot inspraak in 

doelstellingen, uitgangspunten en soms zelfs in het maken van een keuze uit alternatieve plannen 

(Edelenbos & Monnikhof, 1998). Verder namen de eisen van openbaarheid van overheden richting 

burgers verder toe doordat de Wet openbaarheid van bestuur [Wob] werd opgericht (van Leeuwen, 

2001). In deze wet is vastgelegd dat overheidsinformatie altijd openbaar moet zijn, behalve als er 

wetgeving is die bepaalt dat de informatie niet geschikt is voor openbaarheid. De Wob waarborgt 

hiermee dat burgers inzicht hebben in overheidshandelen en dat ze kunnen deelnemen aan de 

democratie en aan besluitvorming door overheden (Rijksoverheid, n.d.b).  

Door de economische crisis in het begin van de jaren tachtig kwam de nadruk te liggen op de 

efficiëntie van beleidsvorming en had inspraak minder prioriteit (Edelenbos & Monnikhof, 1998). 

Efficiënt wil zeggen dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt om zoveel mogelijk resultaat te 

behalen (Ensie, n.d.). Inspraak zou te veel kosten opleveren en werd daarom door de politiek aan de 

kant geschoven (Edelenbos & Monnikhof, 1998).  

De politieke aandacht voor inspraak kwam terug in de jaren negentig, toen burgers steeds meer 

kritiek uitten op de overheid. Overheden zouden alleen oog hebben voor hun eigen belang en niet 

voor dat van de burgers. Daarbij waren burgers van mening dat de politiek te ver van de burger af 

stond, waardoor politieke keuzes voor hen onzichtbaar en onnavolgbaar waren. Burgers geloofden 

steeds minder dat de overheid hun visies, belangen en wensen kende en hiernaar handelde. Daarom 

wilden ze graag zelf deze visies, belangen en wensen kenbaar maken. Er kwamen steeds meer 

samenwerkingsverbanden tussen burgers die geïnteresseerd waren in een bepaald onderwerp en 

invloed wilden uitoefenen op dat onderwerp. Burgers bundelden hun krachten steeds vaker, zodat ze 

sterker stonden en meer invloed konden uitoefenen op beleid (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Naast 

kritiek op de overheid, hadden burgers in toenemende mate kritiek op inspraak. Inspraak zou te 

weinig leiden tot interactie tussen burgers en overheden. Vaak werd er alleen informatie 

uitgewisseld, zonder dat dit tot discussie leidde (Edelenbos, 2000).  

Door deze toenemende kritiek en de toenemende mondigheid onder burgers raakte de verhouding 

tussen overheid en burgers verstoord. Dit had twee gevolgen. Enerzijds werden het toezicht, de 

controle en de sturing door de overheid aangescherpt. Anderzijds traden overheden juist verder 
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terug, namen ze afstand en ging ze dereguleren. Waar sprake was van dereguleren, ontstonden 

interactieve beleidsprocessen. Het verschil met inspraak is dat burgers in het geval van een 

interactief proces mee kunnen praten voordat een beslissing wordt genomen, terwijl bij inspraak de 

burger pas na een beslissing de mogelijkheid heeft om input te leveren. Een tweede verschil is dat 

het initiatief voor een interactief proces vaak bij overheden en niet bij de burgers ligt, terwijl bij 

inspraak het initiatief over het algemeen bij de burger ligt (Edelenbos & Monnikhof, 1998).  

Samenvattend zijn de mogelijkheden tot directe democratie in de loop der jaren flink toegenomen 

op nationaal niveau. In de volgende paragraaf wordt beschreven deze nationale ontwikkelingen zich 

hebben vertaald naar het gemeentelijk niveau.  

2.2 Beleidsparticipatie in gemeentelijk beleid 
Voor 1851 was er in Nederland grote verscheidenheid in vormen van lokaal bestuur. In 1851 kwam 

hier een einde aan door de invoering van de Gemeentewet van Thorbecke. Sindsdien worden 

gemeenten uniform benaderd en wordt het gemeentebestuur gekozen door de stemgerechtigde 

bevolking van de betreffende gemeente (Knippenberg & de Pater, 1988). Net als de nationale 

overheid waren gemeentelijke overheden in die tijd grotendeels gesloten organen. Ondanks dat het 

gemeentebestuur werd gekozen, waren er maar weinig burgers die invloed konden uitoefenen op de 

gemeente (van Leeuwen, 2001).  

Op gemeentelijk niveau ontstonden de eerste mogelijkheden tot inspraak eveneens in de jaren 

zestig. Voor die tijd waren gemeenteraadsvergaderingen weliswaar openbaar, maar nu gingen ook 

gemeenteraadscommissies steeds vaker in het openbaar vergaderen. Daarbij kregen burgers de 

mogelijkheid om in te spreken op die vergaderingen. Tevens werd in de jaren zestig de mogelijkheid 

ingevoerd om beroep en bezwaar in te dienen tegen gemeentelijke besluiten (van Leeuwen, 2001).  

Door de invoering van de Wob namen ook op gemeentelijk niveau de eisen van openbaarheid toe in 

de jaren zeventig. Desondanks hadden burgers in die tijd nog steeds weinig inzicht in gemeentelijk 

beleid doordat er in die tijd nog veel op nationaal niveau werd geregeld (van Leeuwen, 2001). 

In de jaren tachtig namen de mogelijkheden tot beleidsparticipatie op gemeentelijk niveau toe 

doordat veel wet- en regelgeving vanuit het Rijk gedecentraliseerd werd naar gemeenten. Het idee 

hierachter was dat het efficiënter en effectiever is om lokale problemen lokaal op te lossen. 

Daarnaast zou de kwaliteit van gemeentelijk handelen inzichtelijker worden voor burgers (van 

Leeuwen, 2001). Het beleidsproces zou namelijk dichter bij de burger plaatsvinden. Verder zou er 

meer beleidsparticipatie plaatsvinden omdat het makkelijker zou zijn om betrokken te raken bij 

beleid op lokaal niveau dan bij beleid op nationaal niveau (de Vries, 2008). 

De verwachte positieve effecten die decentralisatie zou hebben op beleidsparticipatie werden 

enigszins teniet gedaan doordat meerdere kleinere gemeenten in dezelfde tijd werden 

samengevoegd. Dit omdat de schaal van deze gemeenten te klein zou zijn om de gedecentraliseerde 

diensten met voldoende kwaliteit aan te bieden. De afstand tussen burgers en gemeentelijke 

overheden bleef hierdoor groot en het beleidsproces bleef beperkt inzichtelijk voor burgers (de 

Vries, 2008). 

Doordat de decentralisaties van de jaren tachtig niet de gewenste gevolgen hadden, klonk de roep 

om hervormingen steeds harder. Eén hervorming die naar aanleiding daarvan heeft plaatsgevonden, 
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was de overgang naar een duaal stelsel aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De afstand 

tussen raadsleden en wethouders nam hierdoor toe en hun taken werden strikt gescheiden. Het idee 

hierachter was dat raadsleden zich minder bezig hoefden te houden met beleidsontwikkeling en 

meer tijd zouden hebben om zich te focussen op het contact met burgers en het organiseren van 

beleidsparticipatie. Raadsleden zouden zich dan ook moeten concentreren op het creëren van meer 

mogelijkheden tot beleidsparticipatie, het betrekken van burgers bij het beleidsproces, het vertalen 

van de wensen van burgers in beleid en het initiëren van politieke debatten. Dit met als doel de 

gemeentelijke overheid meer in overeenstemming met de wensen van haar burgers te laten 

handelen (de Vries, 2008).  

Verder wilde men vernieuwing op politiek, administratief en sociaal gebied. Deze wens leidde tot 

verschillende experimenten in de relatie tussen overheden en burgers. Er werden bijvoorbeeld 

referenda, bijeenkomsten, panels en netwerken georganiseerd. Sommige gemeenten maakten een 

hele show van hun inspraakmomenten en organiseerden theaterstukken of cabaretvoorstellingen. 

Verder werd er geëxperimenteerd met het geven van budgetten aan burgers en participatie door 

middel van ICT. Uit deze experimenten zijn geen structurele hervormingen voortgekomen (de Vries, 

2008). Desondanks is reeds naar voren gekomen dat de mogelijkheden tot beleidsparticipatie ook op 

gemeentelijk niveau de afgelopen jaren flink zijn toegenomen. Ook in gemeentelijke wetgeving is de 

nadruk op beleidsparticipatie toegenomen. Zo is in de nieuwe Gemeentewet van 1994 opgenomen 

dat de gemeenteraad in een verordening dient weer te geven “hoe ingezetenen en andere 

belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken” (Overheid, 

2015b). 

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op gemeentelijk niveau zijn de mogelijkheden tot 

beleidsparticipatie dus toegenomen. In welke mate dit gewenst is, is afhankelijk van het terrein 

waarvoor beleid noodzakelijk is (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Voor relatief eenvoudige en minder 

controversiële vraagstukken is interactieve beleidsvorming minder noodzakelijk. Desondanks is 

interactieve beleidsvorming ook bij die vraagstukken niet meer te vermijden, alleen al omdat de 

overheid geen geld meer heeft om alles zelf te doen (WRR, 2012). Hoewel beleidsparticipatie dus in 

elk domein van belang is, focust dit onderzoek zich op het sociaal domein. De volgende paragraaf 

gaat daarom specifiek over dat domein.  

2.3 Beleidsparticipatie in het gemeentelijk sociaal domein 
Om de ontwikkeling van beleidsparticipatie in het sociaal domein te beschrijven, wordt eerst 

uiteengezet hoe dat domein eruit ziet. Vervolgens wordt beschreven wat de gewenste mate van 

beleidsparticipatie in dit domein is en welke ontwikkelingen zich daarin hebben voorgedaan. 

2.3.1 Decentralisaties naar het gemeentelijk sociaal domein 

Op 1 januari 2015 werden verschillende taken vanuit de Rijksoverheid gedecentraliseerd naar het 

gemeentelijk niveau. Ten eerste werd de Wet op de Jeugdzorg vervangen door de Jeugdwet. 

Hierdoor hebben gemeenten de regie en eindverantwoordelijkheid voor jeugdhulp gekregen. Een 

tweede verandering is dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [AWBZ] volledig verdwenen is. 

Een aantal van de taken die voorheen onder de AWBZ vielen, is per 1 januari 2015 overgeheveld naar 

de Wmo en valt nu onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. De overige taken uit de AWBZ zijn 

overgeheveld naar de Wet langdurige zorg [Wlz] en de Zorgverzekeringswet [Zvw] (Verheij, 2015). De 

Wlz wordt regionaal uitgevoerd door zorgkantoren (Zorgkantoren Coöperatie VGZ, n.d.) en de Zvw 
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via de zorgverzekeraar (Judex.nl, n.d.). Omdat ze niet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid 

vallen, worden beide wetten in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Tot slot is de gemeente 

verantwoordelijk gesteld voor de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand [Wwb] 

in zijn geheel, de Wet sociale werkvoorziening [Wsw] vrijwel in zijn geheel en een deel van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Wajong]. Ook in wetten die nog steeds 

onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid vallen, is het een en ander veranderd (Verheij, 

2015). Deze veranderingen worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat de focus ligt 

op het gemeentelijk niveau. 

2.3.2 Beleidsparticipatie in het gemeentelijk sociaal domein 

De genoemde decentralisaties hebben het debat over beleidsparticipatie in gemeentelijk sociaal 

beleid sterk aangewakkerd. Zoals eerder vermeld, hebben de decentralisaties de vraag doen 

ontstaan hoe toekomstbestendig de huidige vormen van beleidsparticipatie zijn (de Gouw, Meuwese 

& Sok, 2013). Daarnaast is de nadruk op beleidsparticipatie sinds de decentralisaties toegenomen in 

sociale wetgeving (Overheid, 2015a). Dat laatste wordt in de rest van deze paragraaf uitgewerkt. 

In de Wmo werd beleidsparticipatie al sinds de inwerkingtreding in 2007 van belang geacht. In de 

eerste Wmo werd namelijk al vastgelegd dat gemeenten op zoek moesten naar maximaal lokaal 

draagvlak, dat ze lokaal verantwoording dienden af te leggen over hun Wmo-beleid en dat ze dit 

beleid op een transparante manier moesten opstellen. Gemeenten dienden binnen de wettelijke 

kaders het Wmo-beleid verder te ontwikkelen in samenspraak met hun burgers en diens 

vertegenwoordigers. Daarnaast moesten gemeenten diezelfde burgers en vertegenwoordigers 

betrekken bij de uitvoering van beleid en aan hen verantwoording afleggen over het gevoerde beleid 

en de resultaten. Verder is in deze eerste versie van de Wmo al expliciet vastgelegd dat gemeenten 

de behoeften van moeilijk bereikbare doelgroepen eveneens moesten inventariseren (Gilsing, van 

der Gaag & Oudenampsen, 2014). Op basis hiervan konden burgers al sinds de invoering van de Wmo 

participeren in beleid op dit gebied. Op 1 januari 2015 werd hieraan toegevoegd dat de 

gemeenteraad bij verordening moet vaststellen op welke wijze ingezetenen, in dit geval de burgers 

van gemeente Lingewaard, worden betrokken bij de uitvoering van de Wmo. Burgers moeten 

sindsdien voorstellen voor beleid kunnen doen, advies uit kunnen brengen, ondersteuning krijgen om 

hun rol actief te vervullen, deel kunnen nemen aan periodiek overleg, onderwerpen voor dit overleg 

kunnen aandragen en voorzien worden van de informatie die ze nodig hebben om adequaat te 

participeren gedurende dit overleg. Dit zijn allemaal verplichtingen betreffende het organiseren van 

beleidsparticipatie (Overheid, 2015a). 

Voor de Jeugdwet en de Participatiewet dient de gemeente eveneens bij verordening vast te stellen 

op welke wijze ze haar ingezetenen betrekt bij de uitvoering van die wetten. In deze verordeningen 

moet hetzelfde worden vastgelegd als in de hiervoor genoemde verordening voor de Wmo 

(Overheid, 2015a). Voor de Jeugdwet is dit volledig nieuw, voor de Participatiewet niet helemaal. In 

de Wet werk en bijstand, de voorganger van de Participatiewet, was namelijk al vastgelegd dat 

gemeenteraden bijstandsgerechtigden of hun vertegenwoordigers dienen te betrekken bij de 

uitvoering van de Wwb. Deze cliënten van de bijstand of hun vertegenwoordigers moesten al deel 

kunnen nemen aan periodiek overleg, onderwerpen voor dat overleg kunnen aandragen en voorzien 

worden van informatie die zij nodig hadden om adequaat deel te nemen aan dat overleg (Wetboek-

online, n.d.). Op 1 januari 2015 werd hieraan toegevoegd dat burgers zowel gevraagd als ongevraagd 

advies mogen uitbrengen bij besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen op het gebied 
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van de Participatiewet. Daarnaast dienen burgers ondersteund te worden bij de invulling van hun rol 

als participant (Overheid, 2015a). Ook voor de Participatiewet is de nadruk op beleidsparticipatie dus 

toegenomen sinds de decentralisaties van 1 januari 2015.  

De gemeente Lingewaard heeft voor alle drie de genoemde wetten de gewenste verordeningen 

opgesteld. In deze verordeningen heeft zij vastgelegd dat burgers en cliënten vroegtijdig betrokken 

worden bij de voorbereiding van beleid, dat zij hier indien nodig ondersteuning bij krijgen en dat zij 

deel kunnen nemen aan periodiek overleg. Deze verordeningen heeft de gemeente verder 

uitgewerkt in diverse beleidsregels (Overheid, n.d.).  

2.4 Conclusie 
Hoewel Nederland een representatieve (Michels & de Graaf, 2010) of indirecte democratie kent 

(Raadschelders, 2003), heeft ze door de beschreven ontwikkelingen ook een zekere mate van directe 

democratie ontwikkeld (Edelenbos, 2000). Hierdoor kunnen burgers rechtstreeks invloed uitoefenen 

op het beleidsproces (Raadschelders, 2003). Als het gaat om beleidsparticipatie zijn juist die 

rechtstreekse vormen van invloed van belang (Movisie, 2014a).  

Er is aangetoond dat burgers steeds meer mogelijkheden hebben tot beleidsparticipatie. In zowel de 

Wmo als in de Participatiewet en de Jeugdwet is vastgelegd dat beleidsparticipatie vorm moet 

krijgen. De gemeente moet dit organiseren, maar mag de manier waarop ze dat doet zelf bepalen 

(Overheid, 2015a). De vraag is nu hoe effectief de gemeente Lingewaard is in het vormgeven van 

beleidsparticipatie. Om dit te onderzoeken, worden in het volgende hoofdstuk de factoren 

besproken die de effectiviteit kunnen stimuleren of juist kunnen belemmeren.  
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3. Theoretisch kader 
“In the end gebeurt er gewoon wat één wethouder wil en wat het College vervolgens wil” (WRR, 

2012, p. 116).  

Zoals vermeld, hebben de decentralisaties de vraag doen ontstaan hoe beleidsparticipatie ook in de 

toekomst effectief vorm kan krijgen (de Gouw, Meuwese & Sok, 2013; Gemeente Lingewaard, 

2015a). Daarnaast is het van belang beleidsparticipatie effectief vorm te geven omdat dit diverse 

voordelen met zich meebrengt (Edelenbos, 2000). Deze voordelen worden in paragraaf 3.1 

uiteengezet. Echter, zijn er ook wetenschappers die menen dat beleidsparticipatie vooral nadelen 

heeft. De nadelen die zij benoemen, komen aan bod in diezelfde paragraaf. Dat deze nadelen te 

ondervangen zijn, komt hierbij eveneens naar voren. 

In de rest van dit hoofdstuk worden de factoren beschreven die een effectieve totstandkoming van 

beleidsparticipatie stimuleren, dan wel belemmeren. Daartoe wordt in paragraaf 3.2 de 

participatieladder uiteengezet. Deze ladder kan gebruikt worden om verschillende vormen van 

participatie te ordenen. Ook beleidsparticipatie kan door middel van deze ladder geordend worden. 

Daarbij geldt dat naarmate je hoger op de ladder komt, er meer macht wordt afgestaan aan 

participanten (Arnstein, 1969). De veronderstelling hierbij is dat beleidsparticipatietrajecten die 

hoger op de ladder eindigen effectiever zijn (Arnstein, 1969; Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 

2010; Bekkers, 2007). Er zijn echter meer factoren die de effectiviteit van beleidsparticipatie 

beïnvloeden dan de hoeveelheid macht die burgers hebben alleen. Deze factoren worden in 

paragraaf 3.3, 3.4 en 3.5 uiteengezet. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie in paragraaf 3.6.  

3.1 De voor- en nadelen van beleidsparticipatie 
Verschillende wetenschappers, zoals Edelenbos (2000), onderschrijven dat beleidsparticipatie 

voornamelijk voordelen heeft. Dit zijn meer voordelen dan het doen toenemen van de legitimiteit, 

het draagvlak en de kwaliteit van beleid alleen. Alle voordelen komen in deze paragraaf aan bod. 

Desondanks zijn er ook wetenschappers, zoals Michels & de Graaf (2010), die beweren dat 

beleidsparticipatie vooral nadelen oplevert. Dat dit niet zo is, komt eveneens naar voren in deze 

paragraaf.  

3.1.1 Het vergroten van de democratische legitimiteit 

Het eerste voordeel van beleidsparticipatie is dat het de legitimiteit van beleid doet toenemen. Dit 

omdat de representatieve democratie drie nadelen kent. Ten eerste is ze erg vrijblijvend en vaag. 

Mensen kunnen in een representatieve democratie alleen via verkiezingen hun stem uitbrengen. Ze 

stemmen dan op een breed verkiezingsprogramma en kunnen geen specifieke wensen of voorkeuren 

uiten. Doordat de verkiezingsprogramma’s erg breed zijn, is de mate waarin de programma’s 

aansluiten bij de specifieke wensen van kiezers waarschijnlijk beperkt. Een tweede nadeel is dat er in 

Nederland nog nooit een politieke partij is geweest die wordt gesteund door een absolute 

meerderheid van de stemmen. Dat betekent dat er tot nu toe altijd verschillende politieke partijen 

met elkaar moeten samenwerken. Tijdens deze samenwerking kunnen compromissen worden 

gesloten die niet aansluiten bij de wensen van de kiezers. De kans dat de programma’s waar tijdens 

verkiezingen op wordt gestemd zich daadwerkelijk vertalen in beleid is hierdoor klein. Een laatste 

nadeel is dat mensen slechts om de vier jaar hun mening kunnen uiten, terwijl politieke voorkeuren 

vaak eerder al verschuiven en veranderen (Edelenbos, 2000).  
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Dit alles heeft er toe geleid dat er steeds meer kritiek is gekomen op de representatieve democratie. 

Overheden zouden onvoldoende oog hebben voor het belang van burgers en er vooral op gericht zijn 

om zichzelf in stand te houden (Van Kemenade, in: Edelenbos, 2000). Door deze kritiek op het 

huidige stelsel is beleidsparticipatie hier een legitieme aanvulling op. Zoals vermeld, is er namelijk 

sprake van legitimiteit als iets aanvaardbaar is voor burgers in het algemeen en de doelgroep van het 

beleid in het bijzonder (Hoogerwerf et al., in: Edelenbos, 2000). De kritiek duidt erop dat het huidige 

stelsel voor velen niet aanvaardbaar is. Beleidsparticipatie kan de genoemde nadelen ondervangen 

doordat mensen vaker en op specifieke onderwerpen hun mening kunnen uiten (Movisie, 2014a). 

Zoals de Organisation for economic co-operation and development [OECD] (2005) verwoordt, wordt 

er mede dankzij beleidsparticipatie overgegaan op een democratie waar permanent sprake is van 

representatie. Beleidsparticipatie doet daarom geen afbreuk aan de representatieve democratie, 

maar is juist een waardevolle toevoeging. Het laat de legitimiteit van het beleidsproces en het beleid 

dat naar aanleiding daarvan geformuleerd wordt toenemen. Neemt de legitimiteit van beleid niet 

toe, dan is beleidsparticipatie ook niet effectief (Gemeente Lingewaard, 2015a).  

3.1.2 Het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheden 

Een tweede voordeel is dat beleidsparticipatie ertoe leidt dat de kloof tussen burgers en de 

gemeente kleiner wordt. Door burgers direct invloed te geven op de totstandkoming van beleid, 

zullen zij zich namelijk meer met dat beleid identificeren en zich meer betrokken voelen bij het 

orgaan met wie ze dat beleid samen hebben opgesteld. In dit geval is dat de gemeente. Het is 

aannemelijk dat er momenteel nog sprake is van een kloof tussen burgers en gemeenten omdat 

verschillende opiniepeilingen aantonen dat burgers zich niet verbonden voelen met hun gemeente. 

Daarnaast wordt de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen steeds lager. Een dergelijke kloof is 

problematisch omdat het de kans dat mensen misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen doet 

toenemen en naleving van gemeentelijk beleid er minder vanzelfsprekend door wordt. Het invoeren 

van meer vormen van beleidsparticipatie kan hier een oplossing voor bieden (Edelenbos, 2000).  

3.1.3 Het verhogen van het probleemoplossend vermogen 

Verder neemt het probleemoplossend vermogen van de gemeente toe door beleidsparticipatie. 

Beleidsparticipatie stimuleert namelijk interactie met meerdere, diverse groepen burgers waardoor 

er ook meerdere, diverse groepen burgers een stem hebben in beleid. Als gevolg daarvan is er meer 

kennis, deskundigheid en creativiteit aanwezig bij de formulering van beleid. Het probleemoplossend 

vermogen neemt dan toe. Dat betekent dat er betere oplossingen voor gemeentelijke problemen 

worden bedacht. Daarnaast wordt foutief beleid voorkomen doordat beleid niet meer geïsoleerd van 

haar omgeving wordt vastgesteld (Edelenbos, 2000).  

3.1.4 Het verhogen van de beleidskwaliteit  

Als vierde voordeel, en voortvloeiend uit het voorgaande, neemt de kwaliteit van het uiteindelijke 

beleid toe als gevolg van beleidsparticipatie. Door middel van beleidsparticipatie wordt namelijk 

gebruik gemaakt van meer diverse kennis en perspectieven op problemen en oplossingen 

(Edelenbos, 2000). Daarbij worden door beleidsparticipatie ervaringsdeskundigen betrokken bij het 

beleidsproces. De kwaliteit neemt dan verder toe omdat ervaringsdeskundigen ervaring hebben als 

cliënt van de verschillende wetten (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Beleid zal als 

gevolg van hun input beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep en de kwaliteit van beleid 

neemt toe (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Indien dit voordeel niet wordt behaald, dan is 

beleidsparticipatie ook niet effectief (Gemeente Lingewaard, 2015a). 
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Om de beleidskwaliteit daadwerkelijk te doen toenemen, is representativiteit een belangrijke 

voorwaarde. Hoe meer diverse groepen er participeren, hoe meer diverse kennis, deskundigheid en 

creativiteit er namelijk aanwezig is (Edelenbos, 2000; Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013; 

de Vries, 2008). Representativiteit is echter moeilijk te realiseren. Een veel genoemd nadeel van 

beleidsparticipatie is namelijk dat het soms erg veel vraagt van de burgers die deelnemen aan de 

beleidsparticipatietrajecten, de participanten. Zij moeten wederzijds respect hebben en naar elkaar 

kunnen luisteren. Iedereen moet openlijk over alles kunnen redeneren en er moet sprake zijn van 

gelijkheid tussen de participanten. Op deze manier heeft iedereen een gelijke stem en kan iedereen 

een ander overtuigen. Dit waarborgt dat ook de minderheden en individuen gehoord worden. 

Volgens critici is het niet realistisch dit alles te vragen van participanten (Michels & de Graaf, 2010). 

Zeker mensen die beschikken over minder vaardigheden in de vorm van bijvoorbeeld kennis of 

communicatieve capaciteiten blijven vaak achter. Zij raken sneller overvraagd en participeren 

daardoor minder vaak dan mensen met meer vaardigheden (Stavenuiter, Nederland & 

Oudenampsen, 2013). Een hoger opleidingsniveau maakt het bijvoorbeeld makkelijker informatie van 

overheden te verkrijgen en te begrijpen. Hierdoor zijn gemeenten beter inzichtelijk voor hoger 

opgeleiden dan voor lager opgeleiden. Daarnaast hebben hoger opgeleiden door hun 

communicatieve vaardigheden minder moeite met deelname in formele processen (Edelenbos & 

Monnikhof, 1998). De hoger opgeleiden zijn degenen die een hbo of wo diploma hebben. De groep 

lager opgeleiden bestaat uit mensen met een lager of middelbaar voortgezet onderwijs diploma. 

Daartussen zit een middengroep met een havo, vwo of mbo diploma (Bovens, 2006). Behalve de 

lager opgeleiden zijn jongeren en vrouwen kwetsbare groepen als het gaat om beleidsparticipatie 

(Bonoli, 2005; Bovens, 2006). Jongeren zijn degenen die minder dan 25 jaar oud zijn (Centraal Bureau 

voor de Statistiek [CBS], n.d.).  

Het is van belang de kwetsbare groepen wel mee te laten doen omdat de representativiteit van 

beleidsparticipatie positief wordt beïnvloed indien meer verschillende groepen burgers participeren 

(WRR, 2012). Hoewel de gemeente de kennis en communicatieve vaardigheden van mensen niet kan 

beïnvloeden op korte termijn, kan ze toch waarborgen dat beleidsparticipatie effectief is. Volgens 

Hajer (2005) zijn de persoonlijke vaardigheden van mensen namelijk irrelevant, mits de juiste 

factoren aanwezig zijn in de omgeving waarin beleidsparticipatie plaatsvindt. Welke factoren dit zijn, 

wordt besproken in paragraaf 3.3, 3.4 en 3.5. 

Er is echter nog een probleem. Al zijn de groepen die deelnemen aan beleidsparticipatietrajecten 

representatief voor de hele bevolking, dan is er nog de mogelijkheid dat niet iedereen wordt gehoord 

door de gemeente. Dit komt bijvoorbeeld door hetgeen een tirannie van de meerderheid wordt 

genoemd. Dat wil zeggen dat grote groepen vrijwel altijd de overhand hebben, in dit geval 

gedurende beleidsparticipatietrajecten, omdat zij de meerderheid van de deelnemers van die 

trajecten vertegenwoordigen. Hierdoor is het de stem van de meerderheid die gehoord wordt door 

de gemeente. Degenen die het niet eens zijn met de meerderheid worden vaak vergeten of 

genegeerd omdat zij een andere mening hebben en het voor de gemeente moeilijk is ieders mening 

mee te nemen (Pels, 2009). Dat betekent dat zelfs als het lukt een representatieve groep mensen 

deel te laten nemen aan beleidsparticipatietrajecten, de groepen wiens wensen uiteindelijk in beleid 

terecht komen vaak alsnog niet representatief zijn voor de gehele bevolking van een gemeente.  

Dit is problematisch omdat andersdenkende individuen door hun creatieve ideeën de kwaliteit van 

beleid juist kunnen doen toenemen. Beleidsparticipatie is daarmee effectiever als ook de stem van 
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andersdenkenden en niet alleen die van de meerderheid gehoord wordt. Indien er meer mensen zijn 

die hun mening kunnen uiten over eenzelfde onderwerp wordt de kans op consensus wel steeds 

kleiner (Pels, 2009). Consensus is echter niet per se noodzakelijk, als iedereen maar gehoord wordt 

(Hajer, 2005).  

3.1.5 Het vergroten van het draagvlak van beleid 

Een vijfde voordeel van beleidsparticipatie is dat het het draagvlak van beleid doet toenemen. 

Draagvlak duidt op de feitelijke steun voor beleid (Edelenbos, 2000). Dit neemt toe doordat 

betrokkenen door te participeren in het beleidsproces begrip krijgen voor de afwegingen die in dat 

proces worden gemaakt en het beleid dat daarvan het resultaat is (Edelenbos, 2000). Neemt het 

draagvlak niet toe, dan is beleidsparticipatie niet effectief (Gemeente Lingewaard, 2015a). 

3.1.6 Het versnellen van het beleidsproces 

Doordat het draagvlak toeneemt, neemt ook de kans op naleving van beleid toe. Dit is van belang, 

omdat een handhavingsprobleem ontstaat wanneer mensen beleid niet naleven. Verder zullen 

participanten minder weerstand bieden tegen het beleid dat uiteindelijk geformuleerd wordt. Dit 

omdat zij hier zelf aan hebben meegewerkt. De kans op bezwaar of beroep  zal dan ook afnemen. 

Hierdoor zal het beleidsproces sneller gaan en zal de slagvaardigheid van de gemeente toenemen.  

De aanwezigheid van dit voordeel is nog niet met onderzoek aangetoond. Hoewel je in de 

uitvoeringsfase namelijk tijd bespaart, neemt de fase van beleidsvoorbereiding meer tijd in beslag als 

er ook input van burgers gevraagd moet worden. De verhouding tussen de extra tijd die 

beleidsparticipatie kost in de voorbereidingsfase en de tijd die je bespaart tijdens de uitvoering, is 

nog onduidelijk. Daarbij is er eveneens nog geen onderzoek beschikbaar dat aantoont dat er 

inderdaad minder bezwaar en beroep wordt ingediend als er beleidsparticipatie wordt georganiseerd 

(Edelenbos, 2000).  

3.1.7 De voordelen van beleidsparticipatie  

De genoemde voordelen staan met elkaar in verband zoals in figuur 1 (Edelenbos, 2000, p. 89) 

schematisch wordt weergegeven. Indien beleidsparticipatie wordt ingezet om de democratische 

legitimiteit van de gemeente te verhogen, neemt de directe betrokkenheid van burgers toe waardoor 

de kloof tussen burgers en de gemeente kleiner wordt. Door deze toenemende betrokkenheid 

worden meer verschillende percepties, kennis, vaardigheden en ervaringen ingebracht in het 

beleidsproces. Het probleemoplossend vermogen en de kwaliteit van beleid nemen hierdoor toe. 

Doordat mensen betrokken worden in het beleidsproces en doordat de kwaliteit van beleid 

toeneemt, neemt ook het draagvlak toe. Als gevolg van een breder draagvlak vermindert het aantal 

klachten over het beleid en verloopt het beleidsproces vermoedelijk ook sneller (Edelenbos, 2000).  

 

Figuur 1 - De voordelenketen van beleidsparticipatie (Edelenbos, 2000, p. 89) 
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Zoals eerder vermeld, wordt in dit onderzoek beleidsparticipatie als effectief beschouwd indien het 

draagvlak, de legitimiteit en de kwaliteit van beleid toenemen. De andere genoemde voordelen 

worden daarom buiten beschouwing gelaten. Echter, zullen door de beschreven causale verbanden 

alle voordelen worden behaald indien beleidsparticipatie effectief is. De vraag is nu hoe 

beleidsparticipatie effectief kan worden vormgegeven. Om deze vraag te beantwoorden, wordt in de 

volgende paragraaf eerst de participatieladder van Arnstein (1969) beschreven. Deze ladder kan 

gebruikt worden ter indicatie van de effectiviteit van beleidsparticipatietrajecten (Arnstein, 1969; 

Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 2007).  

3.2 De participatieladder 
In 1969 was Arnstein de eerste die verschillende typologieën van participatie indeelde op een ladder. 

In het geval van beleidsparticipatie komt elke trede overeen met een bepaalde hoeveelheid macht 

die burgers hebben in het beleidsproces. De hoeveelheid macht die zij hebben, neemt toe naarmate 

je hoger op de ladder komt. Arnstein (1969) spreekt van macht omdat het volgens hem de 

herverdeling van macht is die het mogelijk maakt dat burgers betrokken worden bij onder andere 

beleidsprocessen. Burgers die voorheen geen macht hadden, kunnen door een herverdeling van 

macht invloed uitoefenen op beleid.  

Zoals reeds, wordt in dit onderzoek verondersteld dat beleidsparticipatietrajecten effectiever zijn 

naarmate ze hoger eindigen op de participatieladder van Arnstein (1969). Deze veronderstelling is 

aannemelijk, want hoe hoger een initiatief eindigt op de ladder, hoe eerder in het proces participatie 

plaatsvindt (Edelenbos, 2000). Het draagvlak voor beleid neemt toe als burgers in een vroeg stadium 

betrokken worden bij de formulering van beleid (Michels & de Graaf, 2010). Dat betekent dat het 

draagvlak voor beleid toeneemt naarmate een initiatief hoger op de ladder eindigt. Verder hebben 

participanten meer inspraak naarmate een initiatief hoger op de ladder eindigt (Arnstein, 1969). 

Inspraak komt zowel het draagvlak als de kwaliteit en de legitimiteit van beleid ten goede. Het oefent 

een positieve invloed uit op het draagvlak, omdat betrokkenen over het algemeen meer begrip 

hebben voor beleid waar zij zelf invloed op hebben uitgeoefend. Verder neemt de kwaliteit van 

beleid toe naarmate er meer inspraak plaatsvindt, omdat hierdoor gebruik gemaakt kan worden van 

meer diverse kennis en perspectieven op problemen en oplossingen (Edelenbos, 2000). Tot slot 

oefent inspraak een positieve invloed uit op de legitimiteit van beleid omdat er meer steun voor het 

beleid komt. Legitimiteit is eveneens afhankelijk van de mate waarin overheden verantwoording 

afleggen over het gevoerde beleid (Bekkers, 2007). Hoe hoger op de ladder een initiatief eindigt, hoe 

meer verantwoording overheden afleggen (Arnstein, 1969). Dit alles maakt het aannemelijk dat de 

effectiviteit van een beleidsparticipatietraject toeneemt naarmate ze hoger op de participatieladder 

eindigt. Een cruciale voorwaarde hierbij is wel dat de gemeente daadwerkelijk macht afstaat aan 

haar burgers opdat burgers daadwerkelijk invloed hebben op beleid. Gebeurt dat niet, dan is 

participatie betekenisloos en eindigen ambitieuze beleidsparticipatietrajecten alsnog laag op de 

participatieladder (Arnstein, 1969).  

3.2.1 De treden van de participatieladder 

De participatieladder van Arnstein (1969) onderscheidt acht verschillende niveaus van participatie en 

non-participatie. Deze worden weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2 - Acht treden op de participatieladder (Arnstein, 1969, p. 217) 

Manipulatie (manipulation) is een vorm van non-participatie waarbij burgers in commissies of 

adviesraden worden geplaatst. Overheden zeggen dat ze die commissies of raden aanstellen om 

informatie te verzamelen, te werken aan de relatie met burgers en steun voor beleid te verwerven. 

Echter, hebben deze raden en commissies in de praktijk geen invloed en wordt alleen de illusie 

gecreëerd dat er naar burgers geluisterd wordt. De raden en commissies worden in werkelijkheid 

gebruikt om burgers over te halen beleid te accepteren. Van daadwerkelijke participatie is daarom 

geen sprake. Manipulatie vindt bijvoorbeeld plaats als een commissie haar handtekening onder een 

beleidsdocument moet zetten zonder dat zij de inhoud van dat documenten kent. Doordat de 

handtekening vereist is, lijkt er sprake te zijn van invloed door de commissie. Echter, krijgt de 

commissie niet alle informatie over dat beleidsplan. Van daadwerkelijke participatie is daarom geen 

sprake. Wel is het zo dat burgers deze symbolische vormen van participatie steeds vaker 

doorhebben, waardoor ze meer inspraak eisen en beleidsparticipatietrajecten alsnog hoger op de 

ladder eindigen (Arnstein, 1969).  

In het geval van therapie (therapy) is participatie eveneens symbolisch. Overheden nodigen burgers 

uit om te participeren maar onderwerpen hen intussen aan een soort therapie. Dit omdat zij menen 

dat burgers verkeerde ideeën hebben die voortkomen uit het feit dat ze mentaal ziek zijn. De 

overheid overtuigt burgers dan van andere ideeën onder het mom van participatie, zodat burgers 

weer rustig huiswaarts gaan en zich niet meer bemoeien met overheidsbeleid. Burgers krijgen het 

idee actief mee te kunnen doen, maar eigenlijk worden ze ‘genezen’ van hun ideeën. Van 

daadwerkelijke participatie is ook op deze trede daarom geen sprake. Arnstein (1969) illustreert dit 

met een extreem voorbeeld, waarbij een vader zijn zieke baby meenam naar het ziekenhuis. In dit 

ziekenhuis kreeg de vader te horen dat hij het kind suikerwater moest toedienen. Die middag 

overlijdt de baby aan longontsteking en uitdroging. Toen de vader hierover ging klagen bij het 

ziekenhuis werd hij uitgenodigd om diverse therapeutische sessies over kindzorg bij te wonen. Deze 
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sessies werden speciaal georganiseerd voor ouders. Verder onderzoek naar het incident en hoe dit 

soort dingen in de toekomst voorkomen kunnen worden, bleef uit. Er werd tegenover de vader 

gedaan alsof hij inspraak had, maar in werkelijkheid werd hij onderworpen aan therapie zodat hij het 

onderwerp zou laten rusten.  

Informeren (informing) kan een eerste stap zijn naar legitieme participatie (Arnstein, 1969). Dat wil 

zeggen dat dit de eerste vorm van participatie is die voor de participanten zelf aanvaardbaar is 

(Hoogerwerf et al., in: Edelenbos, 2000). Edelenbos (2000) ziet informeren als een eenzijdige relatie 

waarbij overheden informatie geven aan burgers en niet andersom. Volgens hem hebben burgers op 

de trede van informeren geen ruimte om zelf input te leveren. Volgens Arnstein (1969) is er sprake 

van informeren indien de ene partij informatie verschaft aan de andere partij. Hoewel deze 

informatie volgens hem zowel van burgers als van overheden afkomstig kan zijn, ligt de nadruk vaak 

op informatie die overheden verschaffen aan burgers. Informatie die burgers aanbieden aan 

overheden wordt vaak genegeerd door die overheden. Er is over het algemeen dan ook weinig 

ruimte voor onderhandelingen tussen die partijen. Hierdoor hebben burgers nog steeds weinig 

mogelijkheden tot het daadwerkelijk beïnvloeden van beleid. Voorbeelden van eenzijdig informeren 

zijn: het ophangen van posters door overheden en het verschaffen van informatie aan burgers via 

diverse media (Arnstein, 1969).  

Op de trede van raadplegen (consultation) wordt er niet alleen informatie verschaft, maar wordt ook 

de mening van burgers over die informatie gevraagd. Daardoor is er in het geval van raadplegen wel 

sprake van interactie tussen burgers enerzijds en de overheid anderzijds (Arnstein, 1969). Het 

initiatief voor raadplegen ligt altijd bij de overheid en de overheid hoeft zich niet te houden aan de 

input van burgers (Edelenbos, 2000). Er wordt dan ook niet altijd iets met de geleverde input gedaan, 

wat tot ontevredenheid onder de participanten kan leiden (Arnstein, 1969). Er zijn verschillende 

vormen van raadpleging. Zo kunnen overheden individuele burgers raadplegen, maar ook groepen. 

Daarnaast kan er sprake zijn van creatieve raadpleging. Dat wil zeggen dat burgers die over het 

algemeen niet deelnemen aan beleidsparticipatietrajecten worden uitgenodigd om hun mening te 

geven (Movisie, 2012a). Dit zijn bijvoorbeeld kwetsbare groepen als jongeren, vrouwen en lager 

opgeleiden (Bonoli, 2005; Bovens, 2006). Een andere vorm van raadpleging is raadpleging door de 

doelgroep zelf. Hierbij treden één of enkele individuen uit de doelgroep op als tussenpersoon. Zij 

raadplegen anderen uit de doelgroep en spelen de input die daaruit voortkomt door naar de 

betreffende overheid. Tot slot kan raadpleging digitaal gebeuren. Dit wordt raadpleging door e-

participatie genoemd (Movisie, 2012a). Een voorbeeld van raadpleging is het afnemen van surveys 

(Arnstein, 1969). 

Adviseren (placation) betekent dat burgers advies uitbrengen aan overheden (Arnstein, 1969). Dit 

kunnen zij op eigen initiatief doen, maar zij kunnen ook door overheden om advies gevraagd worden. 

Overheden dienen dit advies serieus te nemen en er wordt verwacht dat burgers ten minste een 

reactie ontvangen op hun geleverde input (Edelenbos, 2000). Overheden zijn dan ook meer dan op 

lagere treden gebonden aan de uitkomst van het participatietraject (Edelenbos & Monnikhof, 1998). 

Hoewel de input van participanten op dit niveau nog steeds symbolisch kan zijn, beginnen 

participanten vanaf deze trede echt mee te tellen. De mate waarin hun input wordt meegenomen, is 

afhankelijk van de kwaliteit van de technische ondersteuning die zij krijgen bij het formuleren van 

hun belangen en de mate waarin zij zich kunnen organiseren om voor deze belangen te strijden. 

Adviseren gebeurt bijvoorbeeld als een overheid commissies aanstelt waar burgers zitting in nemen. 
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Deze commissies voorzien de overheid van adviezen. De betreffende overheid bepaalt vervolgens 

zelf in hoeverre ze wat met dit advies doet (Arnstein, 1969).  

Op de trede van coproductie (partnership) onderhandelen burgers en overheden op basis van 

gelijkwaardigheid. Vaak gebeurt dit omdat burgers dit eisen, niet omdat overheden dit willen. Na de 

onderhandelingen liggen er randvoorwaarden vast en kan er vrijwel niet meer van worden 

afgeweken (Arnstein, 1969). De overheid kan alleen afwijken van de uitkomsten van coproductie als 

zij daar een goede motivatie voor heeft (Movisie, 2012b). Van de participanten wordt verwacht dat 

zij verantwoording afleggen aan hun achterban (Edelenbos, 2000). Van coproductie is bijvoorbeeld 

sprake als burgers meewerken aan het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

Dit kan onder andere door overleg in een projectgroep (Veen & Mul, 2011).  

Indien burgers na onderhandelingen met een overheid meer macht krijgen over een bepaald 

beleidsprogramma dan die overheid zelf, dan is er sprake van meebeslissen (delegated power) 

(Arnstein, 1969). De overheid laat de besluitvorming over beleid dan over aan burgers. Haar 

ambtelijk apparaat ondersteunt burgers hierbij. De overheid houdt zich vervolgens aan de resultaten 

van hun besluitvormingsproces, mits die voldoet aan vooraf gestelde randvoorwaarden (Edelenbos & 

Monnikhof, 1998). Indien er bijvoorbeeld instanties worden opgericht waarbinnen niet een overheid, 

maar burgers de ruime meerderheid van de zetels bezitten, dan is er sprake van meebeslissen. Er is 

eveneens sprake van meebeslissen als burgers niet per se in de meerderheid zijn maar wel vetorecht 

hebben (Arnstein, 1969). Dat wil zeggen dat zij door de overheid genomen besluiten kunnen 

verwerpen (Juridisch Woordenboek, n.d.). Om meningsverschillen tussen de betreffende overheid en 

participanten te voorkomen, dient de overheid het proces van meebeslissen zelf op te starten 

(Arnstein, 1969). Er is daarom nog steeds sprake van beleidsparticipatie en niet van een 

maatschappelijk initiatief. Van een maatschappelijk initiatief is pas sprake als burgers zelf initiatieven 

nemen om een politiek doel na te streven (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). 

Op de volgende trede, namelijk de trede van zelfbestuur (citizen control) (Arnstein, 1969), is er geen 

sprake meer van participatie. Op dit niveau bepalen burgers zelf het beleid en voeren ze dit beleid 

zelf uit (Movisie, 2012b). Hierbij hebben zij een dusdanige hoeveelheid macht dat zij zelf de baas zijn 

over een bepaald programma of een bepaalde institutie. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor het 

beleid en management hiervan (Arnstein, 1969). Op deze trede is daarom wel sprake van een 

maatschappelijk initiatief volgens de omschrijving van Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen 

(2013). Eventueel worden er omstandigheden afgesproken waaronder ook buitenstaanders input 

kunnen leveren (Arnstein, 1969). Een voorbeeld van zelfbestuur is de organisatie ‘BOM REVA’ in Den 

Haag. Deze organisatie werd door verschillende burgers opgericht om problemen in de wijk aan te 

pakken, zoals het schoonhouden van diverse straten (BOM REVA, n.d.).  

Tegenwoordig wordt de participatieladder van Arnstein (1969) vaak teruggebracht naar vijf treden, 

zoals door Edelenbos (2000). Manipulatie, therapie en zelfbestuur worden dan niet meegenomen. 

Dit omdat er op deze treden eigenlijk geen sprake is van beleidsparticipatie, maar van symbolische 

participatie (Arnstein, 1969) of van een maatschappelijk initiatief (Stavenuiter, Nederland & 

Oudenampsen, 2013). In dit onderzoek worden de treden van symbolische participatie wel 

meegenomen. Dit omdat beleidsparticipatietrajecten weliswaar ambitieuze mogelijkheden tot 

participatie kunnen vormen maar in de praktijk zo kunnen uitpakken dat ze lager op de ladder 

eindigen dan bedoeld. Dit kan zo ver gaan dat er geen sprake meer is van participatie maar van 
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symbolische participatie. De trede van zelfbestuur wordt niet meegenomen in dit onderzoek. 

Beleidsparticipatietrajecten kunnen namelijk niet vallen onder zelfbestuur, aangezien er in het geval 

van zelfbestuur helemaal geen bemoeienis meer is van de overheid (Movisie, 2012b). Bij 

beleidsparticipatie is deze bemoeienis er wel altijd (Movisie, 2014a).  

3.2.2 Toepassing van de participatieladder 

De participatieladder van Arnstein (1969) biedt een bruikbare typologie om vormen van participatie 

te duiden. Daarnaast illustreert deze het feit dat er verschillende gradaties van participatie zijn. 

Desondanks kent deze ladder ook een aantal nadelen. Deze nadelen zijn allemaal terug te voeren op 

het feit dat de ladder wat simplistisch is. 

Een eerste nadeel is dat de ladder uitgaat van twee homogene groepen: burgers en degenen die de 

macht hebben, de overheden (Arnstein, 1969). De relevante overheid is in dit onderzoek de 

gemeente Lingewaard. Deze gemeente bestaat niet uit een homogene groep actoren. Gemeenten 

bestaan uit verschillende afdelingen en hebben verschillende medewerkers. Dit probleem wordt 

enigszins ondervangen doordat er slechts één beleidsterrein wordt onderzocht, namelijk sociaal 

beleid. Het aantal betrokken gemeentelijke afdelingen wordt hierdoor sterk ingeperkt.  

De participanten vormen eveneens geen homogene groep actoren. In dit onderzoek zijn niet alleen 

burgers in het algemeen, maar specifiek ook cliënten van belang. Zoals reeds eerder vermeld, zijn 

burgers alle inwoners van de gemeente Lingewaard en zijn cliënten de  einddoelgroepen voor wie 

het beleid wordt gemaakt (Movisie, 2014a). In dit onderzoek zijn cliënten degenen die ondersteuning 

ontvangen uit Jeugdwet, Participatiewet of Wmo. Behalve dat er onderscheid is tussen burgers en 

cliënten, bestaan er ook verschillen binnen de groepen burgers en cliënten. Zo zijn er kwetsbare 

groepen burgers en cliënten zoals jongeren, vrouwen en lager opgeleiden. Deze kwetsbare groepen 

participeren over het algemeen minder vaak, bijvoorbeeld omdat zij beschikken over minder 

vaardigheden dan de niet kwetsbare groepen (Bonoli, 2005; Bovens, 2006). Verschillen tussen 

participanten zijn voor dit onderzoek echter minder relevant. Beleidsparticipatie die plaatsvindt in de 

juiste setting kan namelijk altijd effectief zijn, ongeacht de persoonlijke vaardigheden van de 

participanten (Hajer, 2005). Wat die juiste setting is, komt aan bod in de volgende drie paragrafen.  

Een tweede beperking van de participatieladder is dat er in werkelijkheid veel meer verschillende 

niveaus en vormen van beleidsparticipatie bestaan dan deze ladder laat zien. Daarnaast zijn sommige 

beleidsparticipatietrajecten te plaatsen op meerdere treden (Arnstein, 1969). Voor dit onderzoek 

levert dit echter geen problemen op omdat de participatieladder alleen wordt gebruikt ter illustratie 

van de mate waarin beleidsparticipatietrajecten in gemeente Lingewaard effectief zijn. Het is niet de 

bedoeling de exacte gradatie van participatie te bepalen, maar het is de bedoeling te onderzoeken of 

een traject hoog of laag op de ladder eindigt. Trajecten zijn namelijk effectiever indien ze hoger op 

de ladder eindigen (Arnstein, 1969; Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 2007). Dit 

maakt verdere specificatie van de gradaties van beleidsparticipatie irrelevant. 

De ladder is dus een graadmeter om aan te tonen hoe effectief een beleidsparticipatietraject is. Drie 

andere concepten beïnvloeden de mate waarin een beleidsparticipatietraject effectief is. Dit zijn de 

persoonlijke factoren van participanten, de rol die de gemeente aanneemt bij het vormgeven en 

uitvoeren van beleidsparticipatietrajecten en de infrastructuur tussen de betrokken actoren. 

Infrastructuur wil zeggen dat er contacten zijn tussen die actoren (Nederlandse Encyclopedie, n.d.). 
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Deze drie concepten hebben niet allemaal rechtstreeks invloed op de participatieladder, aangezien 

deze ladder alleen rekening houdt met de hoeveelheid macht die burgers hebben (Arnstein, 1969). 

De factoren die niet rechtstreeks van invloed zijn op de positie op de participatieladder worden 

desondanks meegenomen. Deze zijn namelijk eveneens van invloed op de mate waarin een 

beleidsparticipatietraject effectief is. Welke factoren dit zijn, komt aan bod in de volgende drie 

paragrafen. Daarbij wordt begonnen met de persoonlijke factoren in paragraaf 3.3. De rol van de 

gemeente komt vervolgens aan bod in paragraaf 3.4. Hoe de infrastructuur de effectiviteit van 

beleidsparticipatie kan stimuleren, dan wel kan belemmeren, komt aan bod in paragraaf 3.5.  

De effectiviteit van beleidsparticipatie wordt dus breder onderzocht dan de positie op de 

participatieladder alleen. Hierdoor wordt ook de laatste beperking van de participatieladder 

weggenomen. Deze beperking houdt in dat de ladder obstakels die participatie in de weg kunnen 

staan negeert. Dit onderzoek neemt dergelijke obstakels wel mee. Dit is van belang, omdat 

beleidsparticipatie niet effectief kan zijn als er veel van deze obstakels aanwezig zijn (Arnstein, 1969). 

Een voorbeeld van een obstakel is een gebrekkige informatievoorziening. Om welke andere 

mogelijke obstakels het gaat, komt aan bod in de volgende drie paragrafen. 

3.3 Persoonlijke factoren bij de uitvoering 
Er zijn twee persoonlijke factoren te onderscheiden die invloed uitoefenen op de effectiviteit van 

beleidsparticipatie. Dit is ten eerste de toerusting van individuen (WRR, 2012) en ten tweede is dit de 

kosten-baten afweging die mensen maken (Parsons, 1995). 

3.3.1 Individuele toerusting  

Over het algemeen vindt beleidsparticipatie plaats indien de uitdaging waar burgers mee te maken 

krijgen in evenwicht is met hun toerusting. Toerusting bestaat uit zowel de vaardigheden als de 

instrumenten die burgers nodig hebben om te participeren. Is de toerusting in evenwicht met de 

uitdaging, dan is er betrokkenheid. Betrokkenheid leidt er op haar beurt toe dat burgers participeren. 

Is de uitdaging te laag ten opzichte van de toerusting, dan voelen burgers zich niet uitgedaagd en 

worden ze passief. Ze doen dan óf niet mee, óf ze doen mee zonder inzet en plezier zodat 

beleidsparticipatie alsnog niet effectief is. Als de uitdaging te groot is ten opzichte van de toerusting, 

dan participeren burgers niet omdat ze zich overvraagd voelen (WRR, 2012). Dit wordt geïllustreerd 

in figuur 3 (WRR, 2012, p. 131).  

 

Figuur 3 - Basismodel voor betrokkenheid (WRR, 2012, p. 131) 
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De kans op overvraging is groter bij de eerder genoemde kwetsbare groepen, zoals jongeren, 

vrouwen en lager opgeleiden (Bonoli, 2005; Bovens, 2006). De minder kwetsbare groepen van onze 

samenleving beschikken niet alleen over een betere toerusting om te participeren, zij zijn ook meer 

betrokken omdat hun politieke interesse hoger ligt. Zij hebben minder zorgen in hun dagelijks leven 

waardoor zij, eerder dan andere groepen, voldoening halen uit deelname in politieke activiteiten. 

Daarnaast hebben zij ten opzichte van de kwetsbare groepen meer kans om in een omgeving op te 

groeien waar politieke interesse wordt aangemoedigd. Kortom, de minder kwetsbare groepen zijn 

meer betrokken en hebben tevens meer vaardigheden om te kunnen participeren (Hague & Harrop, 

2010). 

Door de beperkte participatie van voornamelijk de kwetsbare groepen ontstaat er een  “participatie-

elite” (Edelenbos & Monnikhof, 1998, p. 34). Deze elite bestaat uit degenen die wel regelmatig 

deelnemen aan beleidsparticipatietrajecten. Het gaat vaak om volwassen, hoger opgeleide mannen 

(Bonoli, 2005; Bovens, 2006). Indien gemeenten niet inspelen op de beperktere toerusting van 

kwetsbare groepen ten opzichte van de participatie-elite, dan ontstaat er een participatieparadox. 

Dit houdt in dat naarmate er meer mogelijkheden voor beleidsparticipatie worden gecreëerd, het 

verschil tussen degenen die participeren en degenen die dat niet doen groter wordt (Hajer, 2005). 

Een dergelijke paradox is problematisch, omdat ze de representativiteit van beleidsparticipatie in 

gevaar brengt. Zoals reeds vermeld, is beleidsparticipatie die niet representatief is ook minder 

effectief (WRR, 2012). Daarnaast hebben juist de kwetsbare groepen het meeste belang bij 

kwalitatief goede dienstverlening en goed beleid (Movisie, 2014b). 

Ondanks dat een participatieparadox problematisch is, kunnen gemeenten op korte termijn weinig 

invloed uitoefenen op de vaardigheden van mensen. Binnen dit onderzoek ligt de focus daarom niet 

op die vaardigheden, maar op het de factoren die de effectiviteit van beleidsparticipatie positief 

beïnvloeden en waar gemeenten wel direct invloed op kunnen uitoefenen. Die factoren kunnen ook 

zorgen voor effectieve beleidsparticipatie, ongeacht de persoonlijke vaardigheden van de 

participanten. Indien de juiste setting er is, kan participatie namelijk altijd effectief zijn, wat die 

persoonlijke vaardigheden ook zijn. Hoe de gemeente precies kan zorgen voor de juiste setting, 

wordt in de rest van dit hoofdstuk besproken.  

3.3.2 Kosten-baten afweging 

Of mensen al dan niet willen participeren, bepalen ze over het algemeen op basis van rationaliteit. 

Dat wil zeggen dat mensen er op gericht zijn hun eigen resultaten te maximaliseren. Rationele 

mensen handelen uit eigen belang en berekenen door middel van een kosten-batenanalyse welk 

alternatief hen het meest oplevert. In dit onderzoek betekent dat dat mensen de kosten en baten 

van beleidsparticipatie berekenen en participeren indien de baten hoger dan de kosten zijn. Mensen 

zijn echter vaak niet volledig rationeel, maar beperkt rationeel. Dit komt omdat ze niet over volledige 

informatie beschikken en onvoldoende vaardigheden hebben om alle beschikbare informatie te 

verwerken. Hierdoor nemen mensen vaak genoegen met een alternatief dat acceptabel is en zijn ze 

niet gericht op het behalen van het maximale resultaat. Hoe meer informatie mensen hebben over 

de kosten en baten van hun handelingsalternatieven, in dit geval van wel of niet participeren, hoe 

rationeler mensen kunnen handelen (Parsons, 1995). Het is voor zowel volledig rationele als voor 

beperkt rationele mensen van belang dat de baten van beleidsparticipatie hoger zijn, of in ieder geval 

in hun ogen hoger lijken dan de kosten. Het is namelijk belangrijk zoveel mogelijk mensen te laten 
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participeren, omdat dit de representativiteit van participatie en daarmee de effectiviteit van beleid 

ten goede komt (WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000).  

Het voorgaande impliceert dat de baten van participatie zo hoog mogelijk dienen te zijn. Het gaat 

hierbij niet om de daadwerkelijke baten, maar om de baten die participanten kunnen overzien, om 

de gepercipieerde baten (Parsons, 1995). Beleidsparticipatie levert baten op indien participanten 

invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat uiteindelijk wordt geformuleerd (Hajer, 2005). 

Aangezien het om gepercipieerde baten gaat, moeten participanten ook weten dat ze invloed 

hebben op dat beleid (Parsons, 1995). Over het algemeen hebben mensen niet het idee dat ze 

invloed hebben. Ze zijn van mening dat participatietrajecten symbolisch zijn en alleen worden 

georganiseerd omdat dit wettelijk verplicht is (Hajer, 2005). Dit is problematisch want als 

participanten het idee hebben dat er niets met hun input gedaan wordt en dat hun inspanningen dus 

geen baten opleveren, dan is de kans groter dat hun kosten-batenanalyse uitmondt in een negatief 

resultaat (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Als gevolg daarvan zullen zij niet participeren (Parsons, 

1995).  

Behalve dat mensen invloed moeten kunnen uitoefenen, moet deze invloed naar hun mening ook 

positieve gevolgen hebben. Mensen die tevreden zijn over het beleid dat gevoerd wordt, zullen 

minder snel participeren omdat zij hier weinig mee te winnen hebben. Ze vinden het goed zoals het 

nu gaat en zien er geen heil in extra inspanningen te leveren om de bestaande situatie te verbeteren 

(Hague & Harrop, 2010). Daarnaast zijn er voor mensen meer opbrengsten te behalen als ze zich 

betrokken voelen bij een beleidsthema. De baten die participatie oplevert zijn in dat geval hoger 

(Edelenbos & Monnikhof, 1998).   

Niet alleen moeten de baten gemaximaliseerd worden, het is ook belangrijk de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Het gaat hier ook om de gepercipieerde kosten en niet om de daadwerkelijke 

kosten. Beleidsparticipatie levert kosten op indien mensen tijd moeten investeren om te 

participeren. Voor de kwetsbare groepen levert beleidsparticipatie meer kosten op dan voor 

degenen die minder kwetsbaar zijn (WRR, 2012). Kwetsbare groepen zoals lager opgeleiden moeten 

namelijk meer moeite doen om te participeren en daardoor meer tijd investeren in 

beleidsparticipatie. Als mensen meer tijd hebben, oefent dit een positieve invloed uit op de mate 

waarin beleidsparticipatie plaatsvindt (Edelenbos & Monnikhof, 1998) en daarmee op de effectiviteit 

van beleidsparticipatie (WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). Als mensen bezigheden moeten 

opgeven om te kunnen deelnemen aan beleidsparticipatietrajecten, dan levert dit namelijk meer 

kosten op. Hoe meer tijd beleidsparticipatie kost, groter de kans is dat mensen andere bezigheden 

moeten opgeven om deel te nemen aan beleidsparticipatie.  

Naar aanleiding van dit hoofdstuk is zijn er twee factoren van belang die de effectiviteit van 

beleidsparticipatie positief beïnvloeden. Dit zijn de baten van beleidsparticipatie, welke bestaan uit 

de invloed die mensen menen te hebben op het uiteindelijke beleid (Hajer, 2005) en de hoeveelheid 

tijd die mensen hebben. Een factor die een negatieve invloed uitoefent op beleidsparticipatie zijn 

kosten in de vorm van tijd (Edelenbos & Monnikhof, 1998).  

3.4 De rol van de gemeente  
Beleidsmakers spelen een cruciale rol in de totstandkoming van effectieve beleidsparticipatie omdat 

zij de ruimte en mogelijkheden tot beleidsparticipatie moeten bieden. Burgers willen en kunnen vaak 
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wel participeren, maar worden daarbij regelmatig belemmerd door beleidsmakers (WRR, 2012). In 

dit geval is de beleidsmaker de gemeente Lingewaard. Welke belemmeringen zij kan opwerpen of 

hoe zij beleidsparticipatie juist kan stimuleren, wordt besproken in deze paragraaf.  

3.4.1 Informatie-uitwisseling 

Voor effectieve beleidsparticipatie is het belangrijk dat gemeenten burgers serieus nemen. Het actief 

uitwisselen van informatie tussen de gemeente enerzijds en participanten anderzijds, is daarom een 

belangrijke succesvoorwaarde om betrokkenheid van participanten (Edelenbos & Monnikhof, 1998) 

en daarmee effectieve beleidsparticipatie te genereren (WRR, 2012). Dat wil zeggen dat de 

gemeente informatie afkomstig van burgers verwelkomt (Edelenbos, 2000). Gemeenten moeten 

participanten een veilige omgeving bieden zodat niet alleen de meerderheid haar stem laat horen, 

maar ook andersdenkende individuen hun mening kunnen uiten. Dit om de eerder beschreven 

tirannie van de meerderheid te voorkomen (Pels, 2009). Op deze manier kan rekening worden 

gehouden met de verschillende perspectieven van de samenleving. In het begin van het proces 

dienen dan ook zoveel mogelijk ideeën te worden ingebracht. Vervolgens moeten deze ideeën en de 

beleidsalternatieven die eruit voortkomen tegen elkaar worden afgewogen en worden getoetst. Pas 

dan kun je komen tot kwalitatief goede uitkomsten van het beleidsparticipatietraject (Edelenbos, 

2000).  

Vervolgens moet de gemeente participanten inzicht bieden in wat er met hun input wordt gedaan en 

waarom (WRR, 2012). Dat betekent dat niet ieders stem uiteindelijk wordt weerspiegeld in beleid. 

Dat is niet erg, mits naar de betrokkenen wordt gecommuniceerd en beargumenteerd wordt waarom 

input wel of niet wordt overgenomen (Hajer, 2005). Zeker wanneer beleidsmakers de input van 

beleidsparticipatie afwijzen, moeten ze open zijn over de reden waarom ze dat doen. Vertrouwen 

van burgers in gemeentebesturen kan namelijk geschaad worden als gemeenten niet open zijn en 

informatie voor burgers achterhouden. Zij zullen dan in de toekomst minder snel participeren 

(Edelenbos & Monnikhof, 1998). Als er minder burgers participeren, neemt de representativiteit en 

daarmee de effectiviteit van beleidsparticipatie af (WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). 

Daarnaast toont het geven van feedback aan dat er echt naar hen wordt geluisterd. Burgers krijgen 

daardoor een positiever beeld van de baten die beleidsparticipatie eventueel kan opleveren (Hajer, 

2005). Evaluatie van participatietrajecten als geheel is eveneens belangrijk. Dit om een goede 

kwaliteit en daarmee de effectiviteit van de trajecten te waarborgen. Tevens leidt dit ertoe dat 

mensen vertrouwen in het traject krijgen en behouden. Het is daarom belangrijk de resultaten van 

deze evaluatie terug te koppelen aan alle betrokken actoren (OECD, 2005). 

Belangrijk in de informatievoorziening is dat de gemeente concreet is over de onderwerpen 

waarover en de mate waarin burgers invloed uit kunnen oefenen. Concreetheid leidt ertoe dat 

mensen weten wat ze kunnen verwachten en is voor participanten belangrijk. Burgers zullen zich 

minder betrokken voelen indien het onduidelijk is waarover zij mee kunnen beslissen. Abstracte 

onderwerpen spreken niet veel burgers aan. Daarbij komt dat burgers bij abstracte onderwerpen 

vaker het idee hebben dat ze weinig te kennis van het thema hebben om te kunnen participeren. De 

bereidheid om te participeren neemt dan eveneens af. De mate waarin burgers invloed kunnen 

uitoefenen moet eveneens concreet zijn. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente niet vooraf alles 

vastlegt. Burgers zullen dan het idee hebben geen invloed meer uit te kunnen oefenen en niet 

participeren (Edelenbos & Monnikhof, 1998).  
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Het geven van informatie is dus belangrijk omdat het leidt tot betrokkenheid. Ook indirect creëert de 

uitwisseling van informatie betrokkenheid onder burgers. Dit omdat beleid en participatieprocessen 

er voor burgers inzichtelijker door worden. Dit is belangrijk, omdat gemeenten vaak gezien worden 

als gesloten organisaties die weinig inzicht bieden in hoe beleid tot stand komt (Edelenbos & 

Monnikhof, 1998). Informatie van gemeenten is ook vaak moeilijk te begrijpen omdat burgers een 

flinke achterstand hebben op die gemeenten als het gaat om beleidsdeskundige kennis (WRR, 2012). 

Betrokkenheid en dus ook de wil om te participeren nemen hierdoor af (de Vries, 2008). Heldere 

informatie en een actieve uitwisseling van informatie zorgen ervoor dat burgers open kunnen 

meepraten over beleid en dat gemeenten inzichtelijker en begrijpelijker worden voor burgers. Het 

bieden van inzicht in beleidsparticipatietrajecten is daarom van belang (Edelenbos & Monnikhof, 

1998). Biedt de gemeente burgers dit inzicht, dan zal de betrokkenheid van burgers dus toenemen. 

Zij zullen daardoor vaker overgaan tot participatie. Dit geldt zeker voor kwetsbare groepen. Omdat 

deze groepen voorheen juist achterbleven, komt dit de representativiteit en daarmee de effectiviteit 

van beleidsparticipatie ten goede (WRR, 2012).  

Samenvattend zijn in deze subparagraaf de volgende succesfactoren voor effectieve 

beleidsparticipatie naar voren gekomen: de gemeente verwelkomt informatie die afkomstig is van 

participanten, de gemeente geeft feedback aan participanten betreffende wat er met hun input 

gebeurt (WRR, 2012), de gemeente evalueert het volledige participatietraject (OECD, 2005), de 

gemeente is concreet over de invloed die participanten kunnen uitoefenen en de gemeente biedt 

participanten inzicht in het beleidsparticipatietraject (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Doet ze dit 

alles niet, dan worden het juist faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie.  

3.4.2 De gemeentelijke cultuur  

Wat verder belangrijk is voor effectieve beleidsparticipatie, is dat er een open en gelijkwaardige 

cultuur heerst. Van een open cultuur is sprake als er ruimte is voor dialoog. Dat betekent dat de 

gemeente participanten niet alleen moet aanhoren, maar dat er ook echt interactie moet 

plaatsvinden (Hajer, 2005). Er is een gelijkwaardige cultuur indien men door te argumenteren en te 

redeneren tot een bepaald resultaat komt, en niet omdat het resultaat gewenst is door een 

hiërarchisch hoger iemand of hiërarchisch hogere instantie. Dat wil zeggen dat de hiërarchische 

positie van actoren niet bepalend is voor het verloop van een beleidsparticipatietraject en de input 

die in het traject naar voren komt. Het gaat er om dat gemeentelijke beleidsmakers en participanten 

een gelijke stem hebben (Edelenbos, 2000). Gemeentelijke beleidsmakers zijn gewend aan een 

hiërarchische aanpak, maar zullen een horizontale aanpak moeten aannemen om beleidsparticipatie 

effectief vorm te geven (WRR, 2012). Dat betekent dat beleidsmakers bereid moeten zijn een deel 

van hun macht over te dragen aan participanten (Edelenbos & Monnikhof, 1998). In de praktijk is 

deze bereidheid er nog maar weinig en bieden beleidsmakers vaak weerstand tegen de herverdeling 

van macht. Zij willen hun eigen macht niet kwijtraken of vertrouwen onvoldoende op de capaciteiten 

van burgers (Arnstein, 1969). Zonder deze open en gelijkwaardige cultuur zal echter de 

representativiteit en daarmee de effectiviteit van beleidsparticipatie afnemen (WRR, 2012; 

Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). 

Wat verder belangrijk is, is een cultuur waarin beleidsparticipatie van belang wordt geacht. Dat 

betekent dat de gemeente bereid moet zijn tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie. Daarnaast moet ze bereid zijn de tijd nemen om de input die eruit voortkomt te 

verwerken (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Verder moet de gemeente niet alleen bereid zijn tijd te 
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investeren in beleidsparticipatie, ze moet dit ook structureel doen. Momenteel wordt de tijd die de 

gemeente moet investeren vaak onderschat door de gemeente zelf. Hierdoor is er te weinig tijd om 

de input van participanten te verwerken. Ondanks dat beleidsparticipatie dan wel plaatsvindt, 

kunnen burgers alsnog geen invloed uitoefenen op beleid (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Hierdoor 

nemen de baten van participatie af. Soms wordt input wel meegenomen, maar raakt het 

beleidsproces erg vertraagd door het gebrek aan tijd van gemeentelijke beleidsmakers. Burgers 

verwachten echter snel resultaat als zij eenmaal input hebben geleverd. Zij begrijpen niet dat het 

soms lang duurt voor dit resultaat er is. Hun betrokkenheid neemt daardoor af met als gevolg dat in 

de toekomst minder beleidsparticipatie plaatsvindt (WRR, 2012). Het is daarom belangrijk tijd te 

investeren in het verwerken van de input van participanten en vertraging zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

Daarnaast is het belangrijk dat deze tijdsinvestering niet eenmalig is, maar blijft gedurende het 

volledige beleidsproces (WRR, 2012). Doorgaans begint het beleidsproces met de signalering van een 

probleem dat dusdanig belangrijk is dat er beleid voor moet komen. Vervolgens wordt onderzocht 

welke instrumenten kunnen worden ingezet om dit probleem op te lossen en wat de gewenste en 

ongewenste effecten van elk instrument zijn. Daarna wordt op grond van deze gegevens een 

beslissing genomen over welke instrumenten ingezet zullen worden. De beleidsontwikkelingsfase is 

hiermee afgerond. Na deze beleidsontwikkeling worden de gekozen instrumenten geïmplementeerd. 

Het beleidsproces wordt afgesloten met een evaluatie. Er wordt dan gecontroleerd in hoeverre het 

probleem is opgelost. Is het probleem niet opgelost, dan vormt dit de input voor een nieuwe 

probleemstelling en begint het beleidsproces opnieuw. Hoewel deze basis vaak hetzelfde is, 

verschillen wetenschappers van mening betreffende uit welke fasen het beleidsproces precies 

bestaat. Sommige wetenschappers voegen fasen toe en anderen laten fasen weg. Tevens is het niet 

zo dat het beleidsproces altijd de verschillende fasen stap voor stap doorloopt. Vaak lopen de fasen 

door elkaar heen of worden er fasen overgeslagen (de Baas, 1995; Hoogerwerf & Herweijer, 2008).  

Als burgers te laat in het proces worden betrokken, zijn veel kaders al vastgesteld en kunnen zij niets 

wezenlijks meer veranderen. Beleidsparticipatie is dan niet effectief (Gilsing, van der Gaag & 

Oudenampsen, 2014). Echter, is beleidsparticipatie niet alleen van belang in de vroege fasen van het 

beleidsproces. Ook in de implementatie- en evaluatiefase is het van belang beleidsparticipatie te 

organiseren (Arnstein, 1969). Daarbij gaat het bij beleidsparticipatie om trajecten van de overheid 

waarbij de burger gevraagd wordt om mee te praten en te denken over beleid bij het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van dat beleid. Het gaat dus niet om slechts één moment in het 

beleidsproces (Movisie, 2014a). Onderzoek van Hajer (2005) toont verder aan dat gemeenten 

loyaliteit kunnen genereren door meerdere inspraakmomenten te creëren omtrent één specifiek 

beleidsthema. Op deze manier blijven burgers langer betrokken.  

Kortom, de juiste cultuur is een voorwaarde voor effectieve beleidsparticipatie. Dat houdt in dat er 

sprake is van openheid en gelijkwaardigheid (Edelenbos, 2000) en dat beleidsparticipatie zodanig van 

belang wordt geacht dat de gemeente er tijd in wil investeren (Edelenbos & Monnikhof, 1998). De 

gemeente moet niet alleen tijd willen investeren, ze moet dit ook structureel doen (Edelenbos & 

Monnikhof, 1998), in elke fase van het beleidsproces (WRR, 2012).  
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3.4.3 De gemeentelijke organisatie  

Tot slot wat betreft de rol van de gemeente, is beleidsparticipatie effectiever naarmate de 

gemeentelijke organisatie beter is ingericht. Dat houdt ten eerste in dat interne verkokering zoveel 

mogelijk wordt tegengegaan. Interne verkokering houdt in dat de communicatie tussen de 

verschillende afdelingen binnen de gemeente dusdanig beperkt is dat zij zich alleen focussen op hun 

eigen afdeling en weinig contact hebben met andere afdelingen (Creusen, 2014). Dit leidt er toe dat 

de organisatie beperkt inzichtelijk is voor burgers. Als gevolg daarvan vinden zij het moeilijk om te 

bepalen waar ze terecht kunnen met hun wensen en ideeën, hetgeen beleidsparticipatie bemoeilijkt 

(WRR, 2012). Is de gemeentelijke organisatie inzichtelijker voor burgers, dan maakt dit 

beleidsparticipatie niet alleen makkelijker, maar neemt ook hun betrokkenheid toe en zullen ze 

eerder participeren in beleid (Edelenbos & Monnikhof, 1998).  

Ten tweede is de gemeentelijke regelgeving een belangrijke bepaler van de interne organisatie. De 

gemeente kan kaders opstellen voor beleidsparticipatie, maar ze moet burgers ook durven loslaten. 

De kaders die de gemeente stelt, moeten voldoende ruimte bieden voor beleidsparticipatie. 

Daarnaast moeten ze ruimte bieden voor maatwerk, zodat rekening gehouden kan worden met de 

verschillende groepen burgers. Tot slot dient regelgeving ruimte te bieden voor het ontstaan van 

informele contacten tussen burgers onderling (Michels & de Graaf, 2010; Arnstein, 1969). Over het 

belang van deze onderlinge contacten volgt meer in paragraaf 3.6.1.  

De gemeentelijke organisatie is dus eveneens een belangrijke bepaler van de effectiviteit van 

beleidsparticipatie. De interne organisatie is de juiste als er zo min mogelijk interne verkokering is 

(WRR, 2012; Edelenbos & Monnikhof, 1998) en regelgeving wordt gehanteerd die geen 

belemmeringen oplegt voor beleidsparticipatie, voor maatwerk of voor het ontstaan van informeel 

contact (Michels & de Graaf, 2010; Arnstein, 1969).  

3.5 Infrastructuur tussen actoren  
Behalve persoonlijke factoren en de rol van de gemeente, oefent ook de infrastructuur tussen de 

verschillende betrokken actoren invloed uit op de effectiviteit van beleidsparticipatie (Bonoli, 2005; 

WRR, 2012). Om welke actoren het gaat en hoe deze infrastructuur eruit moet zien om 

beleidsparticipatie effectief te laten zijn, komt in deze paragraaf aan bod.  

3.5.1 De infrastructuur tussen burgers 

Zoals reeds vermeld, dient de gemeente ruimte te bieden voor het ontstaan van informele contacten 

tussen burgers onderling (Michels & de Graaf, 2010; Arnstein, 1969). Deze contacten zijn van belang, 

omdat burgers elkaar nodig hebben voor het realiseren van gezamenlijke doelstellingen. In een groep 

staan mensen sterker en worden ze eerder gehoord. Op deze manier levert participatie meer baten 

op (Bonoli, 2005). Onderling contact tussen burgers beïnvloedt de effectiviteit van beleidsparticipatie 

nog op een andere manier. Het leidt er namelijk toe  dat mensen betrokken raken bij de rest van de 

samenleving en gewend raken aan actieve participatie in die samenleving. Hierdoor raken ze ook 

meer betrokken bij beleidsthema’s en zullen ze vaker participeren. Zoals reeds is benoemd, is het wel 

belangrijk dat er sprake is van gelijkwaardigheid als dit contact ontstaat. Iedereen moet een gelijke 

stem hebben en iedereen moet open staan voor elkaars verhalen en ideeën (Michels & de Graaf, 

2010).  
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In de  praktijk is er weinig onderling contact tussen burgers. Dit geldt zeker voor de kwetsbare 

groepen zoals vrouwen, jongeren en lager opgeleiden. Dit komt omdat zij vaak onderling verdeeld 

zijn (Bonoli, 2005). Ook in buurten waar de etnische verscheidenheid groot is, bundelen mensen hun 

krachten minder, waardoor er minder invloed wordt uitgeoefend op beleid. In wijken met grote 

etnische verscheidenheid hebben mensen namelijk weinig vertrouwen in elkaar (Putnam, 2007).  

Kortom, onderling contact tussen burgers is een succesfactor voor effectieve beleidsparticipatie 

(Bonoli, 2005; Michels & de Graaf, 2010). Belangrijk is daarbij dat er sprake is van openheid en 

gelijkwaardigheid in dit contact  (Edelenbos, 2000).  

3.5.2 Verbinders  

Verbinders zijn de sleutelfiguren van beleidsparticipatie. Zij verbinden de verschillende betrokken 

actoren aan elkaar. In dit onderzoek zijn die actoren voornamelijk de gemeente en participanten. Om 

hen te kunnen verbinden, dienen verbinders contact te hebben met zoveel mogelijk actoren. De rol 

van verbinder wordt idealiter intern vervuld. Dat wil zeggen dat de verbinder iemand is uit de eigen 

groep, die connecties heeft met een andere groep of afdeling. Indien dit niet mogelijk is, dient 

bijvoorbeeld een frontlijnmedewerker de rol van verbinder op zich te nemen. Diegene fungeert dan 

als externe verbinder (WRR, 2012). Figuur 4 (WRR, 2012, p. 197) illustreert de positie van verbinders. 

De verbinders zijn de zwarte puntjes, die zich bevinden waar verschillende groepen en hiërarchische 

niveaus elkaar raken. De figuur maakt duidelijk dat er niet per se één verbinder is, maar dat er soms 

een keten van verbinders actief is.  

 
Figuur 4 - De positie van verbinders (WRR, 2012, p. 197) 

In dit onderzoek wordt niet de gehele keten van verbinders meegenomen, maar zijn de relevante 

verbinders diegenen die tussen de gemeente en burgers staan. In dit geval is een interne verbinder 

dan iemand die afkomstig is uit de groep burgers en connecties heeft met gemeentelijke 

beleidsmakers. Een voorbeeld van een dergelijke verbinder is iemand die zitting neemt in een 

gemeentelijke adviesraad, zoals de Wmo-adviesraad die veel gemeenten hebben. Deze raad bestaat 

uit burgers en cliënten van de Wmo, die alle burgers van een gemeente vertegenwoordigen en zowel 

gevraagd als ongevraagd advies geven aan die gemeente op het gebied van de Wmo (Klein 

Schiphorst, 2013). Externe verbinders zijn de frontlijnmedewerkers van de gemeente. Denk 

bijvoorbeeld aan wijkagenten (WRR, 2012).  

Verbinders kunnen onderling contact tussen burgers stimuleren. Daarnaast kunnen zij de informatie-

uitwisseling tussen de gemeente en participanten ondersteunen door het contact tussen die twee 

partijen te stimuleren (WRR, 2012). Verder kunnen verbinders de informatie van de gemeente 
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kunnen vertalen voor de achterban de omdat zij vaak wel benodigde beleidsdeskundige kennis in 

huis hebben (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Op deze manieren kunnen burgers zelf 

hun stem laten horen op gemeenteniveau.  

Lukt dat niet, dan kunnen verbinders in ieder geval waarborgen dat er via henzelf contact plaatsvindt 

tussen de gemeente en haar burgers (WRR, 2012). Verbinders kunnen dan zelf de wensen van 

burgers doorspelen naar het gemeenteniveau opdat deze burgers invloed hebben op het 

beleidsproces. Verbinders moeten daarvoor wel  de dialoog met hun achterban aangaan om signalen 

op te pikken over de wensen en meningen die daar spelen. De achterban bestaat uit de burgers die 

door deze verbinders vertegenwoordigd worden. De signalen die verbinders oppikken uit de 

achterban, moeten zij vervolgens doorspelen naar de gemeente. Op deze manier kan de achterban 

via de verbinders haar stem laten horen over bepaalde beleidsthema’s. Nauw contact met een 

representatieve achterban is voor verbinders noodzakelijk, omdat anders niet alle wensen van de 

volledige achterban gehoord worden (Movisie, 2014c). Indien verbinders een groep 

vertegenwoordigen die niet representatief is voor de volledige achterban, kunnen ze dit oplossen 

door contact te zoeken met meerdere actoren. Hoe groter het netwerk waarin verbinders opereren, 

hoe meer signalen verbinders namelijk kunnen oppikken (WRR, 2012). Hoe meer signalen verbinders 

oppikken, hoe breder de achterban die ze kunnen vertegenwoordigen wordt. Dit komt de 

representativiteit (Movisie, 2014c) en daarmee de effectiviteit van beleidsparticipatie ten goede 

(WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). Een voorwaarde hierbij is wel dat het netwerk 

overzichtelijk blijft voor de burger en cliënt. Zoals eerder vermeld, is de gemeentelijke organisatie 

namelijk al ingewikkeld genoeg. Zeker de kwetsbare groepen hebben er moeite mee door te dringen 

in die complexe werkelijkheid. Behalve dat er contact moet zijn met een brede achterban (Movisie, 

2014c), moeten verbinders erkend en gewaardeerd worden door die achterban. Gebeurt dat niet, 

dan ziet men het belang van hun positie niet in en komt deze positie onder druk te staan (WRR, 

2012). 

Om hun vertegenwoordigende functie optimaal te kunnen vervullen, dienen verbinders niet alleen 

een hechte band te hebben met de achterban, maar ook met de gemeente. Op deze manier kunnen  

verbinders namelijk de weg wijzen naar de juiste personen op gemeenteniveau. Zo kunnen 

verbinders burgers een ingang bieden in de gemeente ondanks dat de gemeente soms erg complex is 

voor hen (WRR, 2012). Hebben verbinders geen hechte band met de gemeente, dan klinkt de stem 

van de achterban niet of slechts in beperkte mate door op gemeenteniveau. De gemeente houdt dan 

alsnog geen rekening met de wensen en meningen van die achterban in de formulering van haar 

beleid (Movisie, 2014d). Belangrijk is wel dat gemeenten verbinders serieus nemen, anders wordt 

hun input en daarmee de input van de achterban wel gehoord, maar wordt er niets mee gedaan in 

de uiteindelijke beleidsformulering (Gilsing, van der Gaag & Oudenampsen, 2014). De achterban 

heeft daardoor geen invloed op beleid en de kans dat de kosten-batenanalyse voor hen negatief 

uitpakt wordt groter. Een hogere kwaliteit van de geleverde input en adviezen maakt het 

waarschijnlijker dat verbinders serieus worden genomen (Arnstein, 1969). Deze kwaliteit neemt op 

haar beurt toe naarmate er meer ervaringsdeskundigheid aanwezig is bij verbinders (Gilsing, van der 

Gaag & Oudenampsen). Voor ervaringsdeskundigheid is participatie van cliënten onmisbaar. Cliënten 

hebben namelijk de ervaringsdeskundige kennis en weten wat nodig is in de praktijk. Belangrijk is 

daarom dat verbinders waarborgen dat ze ook de stem van cliënten meenemen. Dit is moeilijk, 

omdat vooral burgers vaak al uit zichzelf participeren en de participatie van cliënten daardoor 



  
 

 
 

 

39 

gemakkelijk vergeten wordt (Hagen, 2015). Cliënten zijn vaak juist de kwetsbare groepen zijn die 

beperkt participeren. Cliënten van de Jeugdwet zijn bijvoorbeeld jongeren, een groep die minder 

vaak participeert. Daarnaast zijn cliënten van de Participatiewet vaker lager opgeleiden (Dagevos, 

2005). Dit is een groep die eveneens beperkt participeert (Bonoli, 2005).  

Behalve een vertegenwoordigende functie hebben verbinders een adviesfunctie. Dat wil zeggen dat 

ze onafhankelijk advies geven aan de gemeente betreffende beleid. In de praktijk ligt de focus vaak 

op de adviesfunctie en verwatert het contact met de achterban. De focus op beleidsdeskundigheid 

neemt toe, ten koste van ervaringsdeskundigheid.  Desondanks zijn zowel de adviestaak als de 

vertegenwoordigende taak van belang en dienen zowel ervaringsdeskundigheid als 

beleidsdeskundigheid aanwezig te zijn bij verbinders (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 

2013).  

Belangrijk is verder dat verbinders ruimte laten voor rechtstreeks contact tussen de gemeente en 

haar burgers. Door middel van rechtstreeks contact kunnen gemeenten namelijk een bredere 

doelgroep bereiken dan via verbinders alleen. Verbinders kunnen weliswaar  ondersteuning bieden, 

in de praktijk blijkt toch dat ook zij vaak weinig mensen bereiken. Zeker degenen in kwetsbare 

posities blijven hierdoor achter (Movisie, 2014c) en het risico op de eerder genoemde 

participatieparadox neemt toe (WRR, 2012). Hoewel verbinders zelf representativiteit dienen te 

waarborgen (Hagen, 2015), is het dus ook van belang dat  zij ruimte bieden voor anderen om deze 

representativiteit verder te garanderen. Ruimte laten voor rechtstreeks contact tussen gemeenten 

enerzijds en haar burgers anderzijds is hiervoor een goede methode (Movisie, 2014c).  

Samenvattend dienen verbinders op de juiste manier ondersteuning te bieden bij het contact tussen 

burgers onderling. Daarnaast hebben verbinders zowel een vertegenwoordigende functie als een 

adviesfunctie. Zij dienen daarom te beschikken over zowel ervaringsdeskundigheid als 

beleidsdeskundigheid (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Verder dienen verbinders 

een representatieve achterban te vertegenwoordigen en nauw contact te onderhouden met zowel 

deze achterban (Movisie, 2014c) als met de gemeente (Movisie, 2014d). Behalve dat er nauw contact 

moet zijn, moeten verbinders ook erkend en gewaardeerd worden door zowel de achterban 

(Movisie, 2014c) als de gemeente (Gilsing, van der Gaag & Oudenampsen, 2014). Tot slot is het van 

belang dat verbinders ruimte laten voor rechtstreeks contact tussen de gemeente enerzijds en 

burgers anderzijds (Movisie, 2014c).   

3.6 Conclusie  
In dit hoofdstuk zijn alle factoren beschreven die een effectieve beleidsparticipatie stimuleren, dan 

wel belemmeren. Het belang hiervan is aangetoond door de voordelen van een effectieve 

vormgeving van beleidsparticipatie te benoemen. Vervolgens is de participatieladder van Arnstein 

(1969) uiteengezet. Deze ladder dient ter indicatie van de effectiviteit van 

beleidsparticipatietrajecten. Drie theoretische concepten zijn van invloed op de mate van 

effectiviteit. Dit zijn de persoonlijke factoren van participanten, de rol van de gemeente en de 

infrastructuur tussen de betrokken actoren. Ondanks dat deze concepten niet allemaal rechtstreeks 

invloed hebben op de positie waar trajecten eindigen op de participatieladder, worden ze wel 

allemaal meegenomen in dit onderzoek. Dit omdat ze allemaal invloed hebben op de effectiviteit van 

beleidsparticipatie. 
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Van de persoonlijke factoren van participanten wordt één dimensie meegenomen, namelijk de 

kosten-batenanalyse die mensen persoonlijk maken. De rol van de gemeente bestaat uit drie 

dimensies. De eerste dimensie is informatie-uitwisseling tussen de gemeente en haar burgers, de 

tweede dimensie is de gemeentelijke cultuur en de laatste is de gemeentelijke organisatie. Het 

laatste theoretisch concept dat in dit onderzoek van belang is, is de infrastructuur tussen alle 

betrokken actoren. Dit concept bestaat uit twee dimensies. De eerste is de infrastructuur tussen 

burgers onderling. Daarnaast kunnen verbinders de effectiviteit van beleidsparticipatie bevorderen 

(WRR, 2012). Zij vormen daarom de tweede dimensie de infrastructuur tussen betrokken actoren.  

Bovenstaande dimensies zijn opgenomen in een conceptueel model in figuur 5. In dit model is 

eveneens weergegeven via welke weg deze dimensies invloed uitoefenen op de effectiviteit van 

beleidsparticipatie.   

 

Figuur 5 - Conceptueel model 

Elk van deze dimensies bestaat uit verschillende indicatoren, welke in de verschillende paragrafen 

van dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen. In het vervolg van dit onderzoek wordt gemeten welk van 

deze indicatoren daadwerkelijk aanwezig waren bij de beleidsparticipatietrajecten van de gemeente 

Lingewaard. Hiertoe wordt eerst de onderzoeksmethode uiteengezet in het volgende hoofdstuk. In 

datzelfde hoofdstuk worden de indicatoren geoperationaliseerd zodat ze in de praktijk onderzocht 

kunnen worden.   
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4. Methodologisch kader 
Nu duidelijk is welke factoren de totstandkoming van effectieve beleidsparticipatie kunnen 

belemmeren of faciliteren, is het de vraag welke van deze factoren aanwezig zijn in de 

beleidsparticipatietrajecten die de gemeente Lingewaard heeft georganiseerd binnen het sociaal 

domein. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke methode wordt gehanteerd om dit empirisch te 

onderzoeken. Daartoe begint paragraaf 4.1 met de uiteenzetting van de onderzoeksstrategie die in 

dit onderzoek wordt gehanteerd. In paragraaf 4.2 wordt besproken welke methoden van 

dataverzameling daarbij gebruikt worden. In paragraaf 4.3 volgt de uitleg voor de keuze van 

onderzoekseenheden. Paragraaf 4.4 beschrijft vervolgens hoe de verkregen data worden 

geanalyseerd en paragraaf 4.5 bevat een beschrijving van de kwaliteit van het onderzoek. In 

paragraaf 4.6 worden de te onderzoeken factoren geoperationaliseerd. Dat wil zeggen dat ze 

meetbaar of waarneembaar worden gemaakt (Swanborn, 1981). Het hoofdstuk eindigt met een 

conclusie in paragraaf 4.7.  

4.1 Onderzoeksstrategie 
Dit onderzoek analyseert de effectiviteit van de beleidsparticipatietrajecten die de gemeente 

Lingewaard de afgelopen jaren heeft georganiseerd en gecontinueerd. Van effectieve 

beleidsparticipatietrajecten is sprake indien ze de kwaliteit, de legitimiteit en het draagvlak van 

beleid doen toenemen (Gemeente Lingewaard, 2015a). De aannemelijke veronderstelling is dat deze 

doelen meer gerealiseerd worden naarmate beleidsparticipatietrajecten hoger op de 

participatieladder eindigen (Arnstein, 1969; Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 

2007). Er wordt daarom onderzocht waar de Lingewaardse beleidsparticipatietrajecten eindigen op 

de participatieladder. Daar deze ladder zoals eerder vermeld alleen rekening houdt met de 

hoeveelheid macht die de gemeente afstaat, (Arnstein, 1969) wordt ze aangevuld met andere 

factoren die de effectiviteit van beleidsparticipatie kunnen stimuleren of juist kunnen belemmeren. 

Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen, zijn al deze factoren te plaatsen onder 

persoonlijke factoren, de rol van de gemeente of de infrastructuur tussen de betrokken actoren. Van 

elke factor wordt onderzocht in welke mate ze aanwezig is of was in de beleidsparticipatietrajecten 

van de gemeente Lingewaard.  

Daar behalve feiten ook percepties een rol spelen in dit onderzoek, wordt een kwalitatief 

onderzoeksdesign gehanteerd. Kwalitatieve methoden bieden namelijk ruimte voor het bestuderen 

van beleidsparticipatie met inachtneming van de aanwezige percepties (Everaert & van Peet, 2006). 

Daarbij is informatie over achterliggende motieven voor participatiegedrag noodzakelijk om te 

verklaren waarom burgers wel of niet participeren. Dit verklaren is noodzakelijk, aangezien 

beleidsparticipatie representatiever en dus effectiever is indien meer mensen participeren (WRR, 

2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn het meest geschikt om 

inzicht te verkrijgen in die motieven (Boeije, 2005). Verder is uit het theoretisch kader gebleken dat 

er een grote hoeveelheid factoren van invloed is op de effectiviteit van beleidsparticipatie. Hieronder 

vallen ook contextuele factoren zoals de gemeentelijke cultuur en de inrichting van de gemeentelijke 

organisatie. Sommige van deze factoren oefenen ook onderling invloed op elkaar uit, hetgeen het 

geheel behoorlijk complex maakt. Kwalitatieve onderzoeksmethoden, en casestudies in het 

bijzonder, bieden de mogelijkheid de effectiviteit van beleidsparticipatie diepgaand en gedetailleerd 

te onderzoeken met inachtneming van de context (Everaert & van Peet, 2006). Dit maakt een 

casestudy het meest geschikt voor de uitvoering van dit onderzoek.  
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Een casestudy houdt in dat één verschijnsel (een case) in zijn geheel wordt onderzocht in de 

natuurlijke omgeving (Boeije, 2005). In dit onderzoek worden er meerdere cases onderzocht, 

namelijk alle beleidsparticipatietrajecten die de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft 

georganiseerd en gecontinueerd binnen het sociaal domein. Aangezien er meerdere cases worden 

onderzocht en vergeleken, is dit onderzoek een vergelijkende casestudy.  

Op basis van een casestudy is analytische generalisatie mogelijk. Dat wil zeggen dat de 

onderzoeksresultaten in verband kunnen worden gebracht met de literatuur die reeds beschikbaar is 

over het onderzochte onderwerp, in dit geval beleidsparticipatie. De onderzoeksresultaten kunnen 

bestaande theorieën verifiëren, maar ook aanvullen en nuanceren. Hierdoor is dit onderzoek niet 

alleen relevant voor het sociaal domein in de gemeente Lingewaard, maar ook voor andere 

domeinen, andere gemeenten en andere organisaties die beleidsparticipatie vorm moeten geven. 

Wat moeilijker is, is statistische generalisatie (Ritske Dankert Ruimte en Wonen, 2013). Statistische 

generalisatie wil zeggen dat de onderzoeksresultaten van een steekproef generaliseerbaar zijn naar 

een populatie (Veenis, 2001). Dat is in dit onderzoek moeilijk, omdat de onderzoeksresultaten die in 

deze gemeente naar voren komen niet per se ook gelden voor andere gemeenten. Daarbij hoeven de 

resultaten uit het sociaal domein niet te gelden voor andere domeinen. Dit is echter niet 

problematisch, omdat statistische generalisatie niet het primaire doel is van dit onderzoek. 

4.2 Dataverzameling 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een literatuurstudie en van interviews. Daarnaast 

worden enkele incidentele observaties gedaan. Het gebruik van meerdere 

dataverzamelingsmethoden wordt methodische triangulatie genoemd en is kenmerkend voor een 

casestudy. Het leidt ertoe dat het verschijnsel beleidsparticipatie vanuit verschillende invalshoeken 

kan worden onderzocht (Boeije, 2005).  

4.2.1 Literatuurstudie 

Dit onderzoek is begonnen met een literatuurstudie. Deze had ten eerste als doel de beleidscontext 

van beleidsparticipatie te beschrijven. Daarbij is eerst de ontstaansgeschiedenis van 

beleidsparticipatie op nationaal niveau uiteengezet. Vervolgens zijn de ontwikkelingen betreffende 

beleidsparticipatie op gemeentelijk niveau beschreven. Geëindigd is met een omschrijving van de 

ontwikkeling van beleidsparticipatie in gemeentelijk sociaal beleid. Dit laatste is het onderwerp van 

dit onderzoek. Een tweede doel van de literatuurstudie was inzicht bieden in de voor- en nadelen van 

beleidsparticipatie. Aan de hand daarvan is het belang van een effectieve vormgeving van 

beleidsparticipatie geïllustreerd. Tot slot bood de literatuurstudie inzicht in de factoren die de 

totstandkoming van effectieve beleidsparticipatie kunnen stimuleren of juist kunnen belemmeren.  

4.2.2 De vormgeving van beleidsparticipatietrajecten  

Nadat de literatuurstudie was afgerond, is informatie verzameld over de beleidsparticipatietrajecten 

die de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft georganiseerd binnen het sociaal domein. Het 

beschrijven van deze trajecten is gedaan door middel van het bestuderen van documenten van de 

gemeente Lingewaard. Voor sommige trajecten zijn er aanvullende interviews gehouden. Om welke 

trajecten het gaat, is terug te vinden in tabel 4 in bijlage I.  

4.2.3 De uitvoering van beleidsparticipatietrajecten  

Het onderzoek eindigt met de beoordeling van de effectiviteit van de beleidsparticipatietrajecten. 

Hiervoor zijn ten eerste interviews gehouden. Deze interviews zijn semigestructureerd, wat inhoudt 
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dat er een handleiding is met onderwerpen die aan bod komen. De exacte invulling van het gesprek, 

zoals de subvragen die gesteld worden en de volgorde waarin de vragen gesteld worden, is 

afhankelijk van het verloop van het gesprek. Op deze manier worden in elk interview dezelfde 

onderwerpen behandeld zodat ze met elkaar vergelijkbaar zijn. Daarnaast is het een flexibele manier 

van interviewen, maar zorgt de lijst met onderwerpen ervoor dat de focus tijdens het gesprek 

behouden blijft (OECD, 2005). De interviewhandleiding die is gebruikt voor ambtenaren is te vinden 

in bijlage II en die voor participanten in bijlage III.  

De bedoeling was de interviews aan te vullen met focusgroepen. Dit omdat participanten in 

focusgroepen kunnen meedenken over de vormgeving van beleidsparticipatie in de toekomst. Een 

focusgroep gaat net iets verder dan het beoordelen van iets alleen (Kwaliteitsinstituut voor de 

gezondheidszorg CBO, 2004). Daar het doel van dit onderzoek is aanbevelingen te doen voor 

beleidsparticipatie in de toekomst, is een focusgroep een bruikbare methode. Een focusgroep wil 

zeggen dat meerdere burgers tegelijkertijd worden uitgenodigd om een discussie te voeren over een 

onderwerp dat vooraf wordt bepaald door de gespreksleider. In dit geval is de gespreksleider de 

onderzoeker. Tijdens de discussie legt de gespreksleider vragen of stellingen voor aan de groep, maar 

zorgt ze dat de onderlinge discussie centraal blijft staan en bepaalt ze niet zelf het verloop van de 

discussie (participatiewijzer, n.d.). Helaas waren er dusdanig weinig aanmeldingen voor de 

focusgroepen dat ze niet door konden gaan. 

Een nadeel van interviews (en focusgroepen) is dat respondenten niet altijd eerlijk zijn over wat ze 

doen en voelen. Daarbij komt dat mensen zich soms niet bewust zijn van gedrag of vergeten hoe ze 

zich hebben gedragen (OECD, 2005). Dit is ten eerste ondervangen door in de interviews naar 

concrete voorbeelden te vragen. Daarnaast zijn er diverse vergaderingen en bijeenkomsten 

bijgewoond. Tijdens deze vergaderingen en bijeenkomsten, ziet de onderzoeker het gedrag dat 

mensen daadwerkelijk vertonen. Hoewel deze incidentele observaties onvoldoende zijn om 

conclusies op te baseren, kunnen ze de onderzoeksresultaten uit de interviews illustreren of er 

vraagtekens bij plaatsen.  

4.3 Selectie van onderzoekseenheden 
Dit onderzoek gaat over de meest recente beleidsparticipatietrajecten die de gemeente Lingewaard 

heeft georganiseerd binnen het sociaal domein. Er is gekozen voor de meest recente trajecten, 

omdat deze nog vers in het geheugen liggen van de betrokken actoren. Daarnaast is een analyse van 

meer recente beleidsparticipatietrajecten relevanter, omdat oudere trajecten vaak al onderzocht en 

bijgesteld zijn. Het onderzoek gaat terug tot 2010, omdat dit het jaar is waarin het vorige College van 

Burgemeester en Wethouders [B&W] en daarmee de vorige Collegeprogramma’s van start zijn 

gegaan. De trajecten van het huidige College en Collegeprogramma worden eveneens meegenomen, 

maar zijn op zichzelf nog te nieuw en te beperkt om een volledig onderzoek op te baseren 

(Gemeente Lingewaard. n.d.). Trajecten die voor 2010 zijn georganiseerd maar nog steeds lopen, 

worden eveneens meegenomen in dit onderzoek. Ze bestaan immers nog steeds en zijn daarmee nog 

steeds relevant.  

Een beschrijving van de beleidsparticipatietrajecten is te vinden in hoofdstuk 5. In totaal gaat het om 

twaalf trajecten, die uiteen lopen van informatiebijeenkomsten tot adviesraden (Gemeente 

Lingewaard, 2014). Indien de documenten van de gemeente Lingewaard onvoldoende inzicht boden 

in de beleidsparticipatietrajecten, zijn er aanvullende gesprekken gehouden. Welke trajecten zijn 
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besproken in een aanvullend gesprek, is terug te vinden in tabel 4 in bijlage I. In diezelfde bijlage is 

een anonieme respondentenlijst opgenomen. De respondenten die voor deze gesprekken zijn 

geselecteerd, zijn de ambtenaren van de gemeente Lingewaard die de diverse trajecten hebben 

georganiseerd en/of uitgevoerd. Zij kunnen namelijk precies vertellen hoe de trajecten eruit zien of 

eruit zagen. Tijdens deze gesprekken ging het alleen om de manier waarop de trajecten zijn 

vormgegeven.  

Om vervolgens de effectiviteit van de beleidsparticipatietrajecten te meten en te beoordelen, is per 

georganiseerd traject een ambtenaar en een participant geïnterviewd. In sommige gevallen hebben 

deze gesprekken geleid tot toevoegingen over de vormgeving van beleidsparticipatietrajecten. Indien 

relevant, wordt dit opgenomen in hoofdstuk vijf. 

De geselecteerde ambtenaren zijn degenen die een rol hebben gespeeld in de vormgeving van de 

beleidsparticipatietrajecten. De geïnterviewde burgers hebben deelgenomen of nemen nog steeds 

deel aan de beleidsparticipatietrajecten. Deze ambtenaren en participanten zijn geselecteerd, omdat 

zij het meeste zicht hebben op hoe het traject verloopt of is verlopen. Daarmee kunnen zij de mate 

waarin de succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie aanwezig zijn of waren het 

beste beoordelen. Sommige ambtenaren zijn of waren verantwoordelijk voor meerdere van de 

relevante beleidsparticipatietrajecten. In dat geval wordt er niet voor elk traject een apart interview 

gehouden, maar worden de trajecten samengepakt in één interview. De participanten  zijn 

geselecteerd aan de hand van de sneeuwbal- of netwerkmethode. Dat wil zeggen dat de 

onderzoeker via de eerste respondenten, de geïnterviewde ambtenaren, namen heeft gekregen van 

burgers die tijdens de trajecten aanwezig waren. Deze burgers zijn vervolgens benaderd voor een 

interview (Boeije, 2005). Een anonieme respondentenlijst van deze interviews is opgenomen in tabel 

5 in bijlage I.  

Aangezien er gebruik wordt gemaakt van diverse onderzoekseenheden, is er sprake van triangulatie 

van onderzoekseenheden. Dit heeft als voordeel dat er meer diverse elementen van het 

beleidsparticipatietraject aan het licht komen (Boeije, 2005).  

Er is ingezet op het organiseren van twee focusgroepen. Dit omdat de eerste twee bijeenkomsten 

vaak de meeste informatie opleveren en er daarna over het algemeen weinig nieuwe inzichten meer 

naar voren komen (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2004). De selectie van 

deelnemers voor de focusgroepen gebeurde op twee manieren. Voor de eerste focusgroep is een 

open uitnodiging in het gemeentenieuws geplaatst, zowel digitaal als in de krant. Voor de tweede 

focusgroep is eveneens de sneeuwbal- of netwerkmethode gebruikt. De burgers die respondent 

waren tijdens de interviews, is gevraagd om namen van andere betrokken burgers, die ons op hun 

beurt weer namen konden geven, enzovoorts. De bedoeling was op deze manier terecht te komen bij 

de moeilijk bereikbare groepen (Boeije, 2005).  

Zoals reeds vermeld, konden de focusgroepen niet doorgaan. Met slechts drie aanmeldingen, was 

het onwaarschijnlijk dat er een discussie op gang zou komen (Kwaliteitsinstituut voor de 

gezondheidszorg CBO, 2004). De weinige deelnemers die zich hadden aangemeld, zijn daarom 

uitgenodigd voor een interview in plaats van deelname aan focusgroepen. Op deze manier hebben zij 

alsnog hun zegje kunnen doen al heeft slechts één van hen hier gehoor aan gegeven. Het interview 

dat met hem is afgenomen, kende dezelfde indeling als de bedoeling was voor de focusgroepen. 
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Deze indeling is tweeledig, aangezien het doel van dit onderzoek tweeledig is. Ten eerste is de 

respondent gevraagd vanuit zijn eigen positie na te denken over of hij de gesignaleerde problemen 

herkent en of hij hier eventueel toevoegingen aan had. Hiermee is het eerste deel van het 

onderzoeksdoel gedekt, namelijk het verkrijgen van inzicht in de aanwezige succes- en faalfactoren 

bij de beleidsparticipatietrajecten van de gemeente Lingewaard. Ten tweede kon hij input leveren 

voor de aanbevelingen waar dit onderzoek in uitmondt. Hiermee is het tweede deel van het 

onderzoeksdoel gedekt. De respondent is opgenomen in de anonieme respondentenlijst in bijlage I. 

De resultaten van zijn interview zijn toegevoegd aan de analyse in hoofdstuk 6.  

Een observatie van en volledig beleidsparticipatietraject was in verband met het tijdsbestek van dit 

onderzoek onmogelijk. Wel zijn er diverse vergaderingen bijgewoond, bijvoorbeeld van de Wmo-

adviesraad en de Stichting Cliëntenraad Wet werk en bijstand [CWWB], en heeft de onderzoeker 

deelgenomen aan diverse interactieve bijeenkomsten. Deze incidentele observaties vormen een 

aanvulling op de interviews. Een overzicht van de bijgewoonde bijeenkomsten is opgenomen in tabel 

6 in bijlage IV.  

4.4 Analyse en verslaglegging 
Tijdens het onderzoek zijn de ontwikkelingen op het gebied van beleidsparticipatie in de gemeente 

Lingewaard bijgehouden door middel van gesprekken met gemeenteambtenaren en het bijwonen 

van de eerder genoemde bijeenkomsten, opgenomen in bijlage IV. De resultaten van het volledige 

onderzoek zijn geanalyseerd en vastgelegd in dit verslag. De analyse heeft plaatsgevonden aan de 

hand van codering. Dat wil zeggen dat fragmenten uit de literatuur en de interviews gelabeld 

werden. Deze labels zijn codes, welke geformuleerd zijn op basis van de operationalisatie die volgt in 

paragraaf 4.6.   

De analyse biedt inzicht in de aanwezigheid van succes- en faalfactoren bij 

beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein in de gemeente Lingewaard. Op basis deze analyse 

zijn aanbevelingen geformuleerd betreffende het effectiever vormgeven van beleidsparticipatie in de 

toekomst. Het doel van dit onderzoek is dan ook de gemeente Lingewaard een advies te geven om 

beleidsparticipatie effectiever tot stand te laten komen. Er is sprake van effectievere totstandkoming 

van beleidsparticipatie indien het draagvlak, de legitimiteit en de kwaliteit van beleid toenemen 

(Gemeente Lingewaard, 2015a).  

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
Twee maatstaven om de kwaliteit van dit wetenschappelijke onderzoek te meten, zijn de validiteit en 

de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een onderzoek is betrouwbaar indien herhaaldelijk meten 

tot eenzelfde uitkomsten leidt. Toevallige of onsystematische fouten dienen te worden voorkomen 

om betrouwbaarheid te  borgen. Dat gebeurt in dit onderzoek op vier manieren. Ten eerste is er 

sprake van triangulatie van methoden omdat informatie is gehaald uit zowel de literatuur als uit 

interviews. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van triangulatie van onderzoekseenheden omdat er 

zowel ambtenaren als burgers zijn geïnterviewd tijdens het onderzoek. Beide vormen van 

triangulatie komen de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede. Ten derde neemt de 

betrouwbaarheid van een onderzoek toe door standaardisatie van de dataverzamelingsmethoden. In 

dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews (zie bijlage II en III). 

Tot slot is de veronderstelling dat toevallige fouten elkaar opheffen indien er voldoende 

waarnemingen worden gedaan. Te positieve antwoorden vallen dan namelijk weg tegen te negatieve 
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antwoorden (Boeije, 2005). Door per traject meer dan één respondent te selecteren, is het aantal 

waarnemingen in dit onderzoek zo groot mogelijk gemaakt.  

Een onderzoek is valide als het meet of verklaart wat de onderzoeker wil meten of verklaren. Indien 

er zich systematische fouten voordoen, schaadt dit de validiteit van het onderzoek. Flexibiliteit 

tijdens de dataverzameling komt de validiteit van een onderzoek ten goede (Boeije, 2005). In dit 

onderzoek is daarom een flexibele manier van data verzamelen gehanteerd. De interviews zijn niet 

volledig gestructureerd, maar semi-gestructureerd. Een andere manier om validiteit te waarborgen is 

door het voorkomen van sociaal wenselijke antwoorden. Dat is in dit onderzoek gebeurd door de 

respondenten te anonimiseren. Hoewel het onderzoek zelf hierdoor valide is, is de externe validiteit 

van dit onderzoek beperkt (Manders, 2014). Dit omdat statistische generalisatie moeilijk is. Zoals 

eerder vermeld, is analytische generalisatie wel mogelijk. Dat wil zeggen dat dit onderzoek theorieën 

kan verifiëren, aanvullen of nuanceren (Ritske Dankert Ruimte en Wonen, 2013).       

4.6 Operationalisatie 
In deze paragraaf worden de theoretische begrippen meetbaar of waarneembaar gemaakt 

(Swanborn, 1981). Er zijn vier begrippen die van belang zijn. De eerste is de participatieladder van 

Arnstein (1969), die een indicatie biedt voor de mate waarin een beleidsparticipatietraject effectief 

is. Drie andere relevante begrippen zijn de persoonlijke factoren, de rol van de gemeente en de 

infrastructuur tussen actoren. Deze begrippen zijn alle drie van invloed op de mate waarin een 

traject effectief is.  

4.6.1 De treden van de participatieladder 

Om vast te kunnen stellen op welke trede van de participatieladder de Lingewaardse 

beleidsparticipatietrajecten zijn te plaatsen, is het van belang deze treden te operationaliseren. Voor 

de treden informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen is dit gedaan op basis 

van Edelenbos (2000). Manipulatie en therapie komen niet voor op zijn versie van de 

participatieladder. Deze treden zijn daarom geoperationaliseerd aan de hand van de uitleg die 

Arnstein (1969) geeft over die treden. In tabel 1 aan het einde van deze paragraaf is de 

operationalisatie van alle treden schematisch weergegeven.  

Edelenbos (2000) gebruikt vijf indicatoren aan de hand waarvan bepaald wordt op welke trede een 

beleidsparticipatietraject eindigt. De eerste indicator is de fase in het beleidsproces waarin 

beleidsparticipatie plaatsvindt. Hoe eerder in het beleidsproces dit gebeurt, hoe hoger een traject 

scoort op de participatieladder (Edelenbos, 2000). Beleid kan al grotendeels zijn bepaald door de 

gemeente. Dat wil zeggen dat beleid al is geformuleerd voorafgaand aan het traject en participanten 

daar alleen nog hun mening over kunnen geven. Participanten kunnen reageren op voornemens als 

het beleid nog niet volledig is geformuleerd, maar de grote lijn wel al is uitgezet voorafgaand aan het 

traject. Als participanten de agenda kunnen meebepalen, bepalen de gemeente en participanten in 

overleg wat er in het beleid komt te staan. De gemeente houdt daarbij wel de overhand. De 

gemeente kan het maken van beleid ook volledig overdragen aan participanten. Zij initieert het 

beleidsproces dan wel, maar laat de rest aan de participanten over.  

En tweede indicator zijn de randvoorwaarden die verbonden zijn aan beleidsparticipatietrajecten. 

Het gaat dan om hoeveel randvoorwaarden er zijn, in hoeverre die vaststaan en door wie ze zijn 

geformuleerd. Hoe meer randvoorwaarden de gemeente zelf formuleert en hoe harder deze 



  
 

 
 

 

47 

randvoorwaarden zijn, hoe lager een initiatief scoort op de participatieladder. Een randvoorwaarde is 

hard indien er niet van kan en mag worden afgeweken (Edelenbos, 2000). De gemeente kan de 

randvoorwaarden volledig zelf bepalen. Er kan dan ook niet van worden afgeweken. Als de 

randvoorwaarden alleen gelden als criteria om de uitkomsten van participatie aan te toetsen, stelt de 

gemeente wel randvoorwaarden op maar kan hier van worden afgeweken. Komen de 

randvoorwaarden tijdens het beleidsparticipatietraject tot stand, dan wil dat zeggen dat er wordt 

overlegd over welke randvoorwaarden er moeten komen. Het kan ook zo zijn dat de gemeente 

helemaal geen randvoorwaarden opstelt.  

De derde indicator is de mate waarin de gemeente het beleidsprobleem definieert. Hoe meer invloed 

participanten hebben op de definitie van het beleidsprobleem, hoe hoger een traject eindigt op de 

participatieladder (Edelenbos, 2000). De gemeente bepaalt het beleidsprobleem volledig zelf als dat 

probleem voorafgaand aan het beleidsparticipatietraject al vastligt in bijvoorbeeld een startnota. De 

gemeente kan het beleidsprobleem ook grotendeels zelf bepalen. Dat wil zeggen dat er voorafgaand 

aan het beleidsparticipatietraject weliswaar al een beleidsprobleem geformuleerd is door de 

gemeente, maar dat participanten hier wel nog invloed op kunnen uitoefenen. Het kan ook zo zijn 

dat participanten een volwaardige rol spelen in het bepalen van het beleidsprobleem. Daarvan is 

sprake als de gemeente het beleidsprobleem bepaalt in overleg met die participanten. De gemeente 

houdt dan wel de overhand in dit overleg. Indien participanten de overhand krijgen in het overleg, 

betekent dat dat het  beleidsprobleem wordt bepaald door participanten in samenwerking met de 

gemeente. Tot slot kan er sprake van zijn dat participanten het beleidsprobleem volledig zelf 

definiëren. Dat wil zeggen dat de gemeente geen input levert in de probleemdefinitie en zich houdt 

aan de definitie van de participanten.  

Een vierde indicator om de plaats op de participatieladder te bepalen is wie de oplossingen voor het 

beleidsprobleem definieert (Edelenbos, 2000). Bepaalt de gemeente de oplossing zelf, dan eindigt 

een traject laag op de participatieladder. De gemeente kan de oplossingen ook slechts grotendeels 

zelf bepalen. Dat wil zeggen dat zij de oplossingen geeft, maar dat participanten hier wel nog iets 

over mogen zeggen. Als participanten een volwaardige rol spelen in het bepalen van de oplossingen, 

dan is er sprake van overleg over de oplossingen waarbij de gemeente de overhand houdt. Als de 

participanten de overhand krijgen in dat overleg, dan bepalen zij de oplossingen in samenwerking 

met de gemeente. Indien participanten de oplossing zelf bepalen, dan oefent de gemeente helemaal 

geen invloed uit op de oplossingen en houdt ze zich aan de oplossingen die participanten aandragen.  

De laatste indicator is de status van de uitkomsten van een beleidsparticipatietraject. Hoe meer de 

gemeente zich committeert aan die uitkomsten, hoe hoger het traject scoort op de participatieladder 

(Edelenbos, 2000). Als participanten geen input kunnen leveren en bepaalt de gemeente wat de 

uitkomsten zijn, dan eindigt een traject laag op de ladder. Het kan ook zo zijn dat participanten wel 

input kunnen leveren, maar de gemeente zich hier niet aan hoeft te houden. Een traject eindigt 

hoger op de ladder als de uitkomsten ervan bindend zijn, mits zij binnen de randvoorwaarden vallen. 

Vallen ze daar buiten, dan mag de gemeente er van afwijken. Een randvoorwaarde is bijvoorbeeld 

dat de politiek het er mee eens moet zijn. Het kan ook zo zijn dat de gemeente de uitkomsten 

onveranderd dient over te nemen. Hoeft de gemeente de uitkomsten daarnaast ook niet te 

bekrachtigen, dan wordt voor deze indicator de hoogst haalbare trede bereikt. Dat de uitkomsten 

niet bekrachtigd hoeven te worden, wil zeggen dat het niet noodzakelijk is dat de gemeente haar 

goedkeuring uitspreekt.  
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Zoals reeds eerder vermeld, wordt de participatieladder vaak teruggebracht tot deze genoemde vijf 

treden, onder andere door Edelenbos (2000). De treden manipulatie en therapie worden vrijwel niet 

(meer) gebruikt en zijn daardoor moeilijker te operationaliseren. In dit onderzoek zijn de treden van 

manipulatie en therapie daarom samengevoegd onder de noemer symbolische participatie. 

Beleidsparticipatietrajecten eindigen in deze categorie indien weliswaar gevraagd wordt aan 

participanten of ze mee willen denken, maar er in de praktijk niet echt naar hen wordt geluisterd. De 

gemeente houdt zich dan niet aan de uitkomsten van beleidsparticipatie. De randvoorwaarden, het 

beleidsprobleem en de oplossing van dat probleem worden dan door de gemeente bepaald. 

Desondanks krijgen participanten wel het idee dat ze input kunnen leveren in het beleid (Arnstein, 

1969). Om te controleren in welke mate de participanten in de Lingewaardse 

beleidsparticipatietrajecten vooraf wisten of ze input konden leveren, zijn aan de operationalisatie 

van Edelenbos (2000) de vragen toegevoegd of participanten vooraf wisten hoeveel invloed ze 

daadwerkelijk zouden hebben en of ze wisten in hoeverre hun input zou worden meegenomen.  

In tabel 1 aan het einde van deze paragraaf is voor elk van de genoemde indicatoren overzichtelijk 

weergegeven wanneer een traject op welke trede eindigt. De vragen die tijdens de interviews aan 

bod zijn gekomen om deze indicatoren te meten, zijn eveneens terug te vinden in tabel 1. De vragen 

zijn ook opgenomen in de interviewhandleidingen in bijlage II en III. De vragen zijn gebaseerd op de 

vragenlijst die Starke (2009) heeft gebruikt in zijn evaluatieve onderzoek naar interactief beleid. Om 

abstracte indicatoren zoals de status van de uitkomsten concreet te maken, is aan die indicatoren de 

vraag toegevoegd hoe die zich in de praktijk uitten. De antwoorden die op de vragen zijn gegeven, 

worden vergeleken met de operationalisatie van de genoemde vijf indicatoren om te bepalen op 

welke trede van de participatieladder een beleidsparticipatietraject thuishoort. Op basis daarvan is 

bepaald op welke trede het traject geplaatst kan worden. Het kan voorkomen dat de 

beleidsparticipatietrajecten van de gemeente Lingewaard op basis van verschillende indicatoren op 

verschillende treden thuishoren. Er is dan gekeken naar welke trede de meeste indicatoren wijzen.  
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Indicator    Fase in het beleidsproces Randvoorwaarden Beleidsprobleem Oplossing Status uitkomsten 

Aandachtspunt om de 

indicator te meten 

- Op welk moment in het 

beleidsproces bent u 

benaderd? 

- Was het toen duidelijk 

voor u hoeveel invloed u 

zou hebben op het 

uiteindelijke beleid? 

 

- Wat waren volgens u 

de randvoorwaarden 

waarmee u rekening 

diende te houden? 

- In hoeverre kon u van 

die randvoorwaarden 

afwijken?  

- Wat is de herkomst 

van eventuele 

randvoorwaarden? 

(door wie zijn ze 

geformuleerd?) 

- Wat waren uw 

mogelijkheden 

tot het definiëren 

van het 

probleem? 

- In het geval van 

overleg tussen de 

gemeente 

enerzijds en 

participanten 

anderzijds: wie 

had de overhand? 

- Wat waren uw 

mogelijkheden tot 

het definiëren van 

oplossingsrichtingen? 

- In het geval van 

overleg tussen de 

gemeente enerzijds 

en participanten 

anderzijds: wie had 

de overhand? 

- In hoeverre heeft 

de gemeente zich 

gehouden aan de 

uitkomsten van het 

proces? Waarin uitte 

zich dat? 

- Wist u van tevoren 

in hoeverre de 

gemeente rekening 

zou houden met uw 

input? 

De treden 

met elkaar 

vergeleken 

Symbolische 

participatie 

Participanten denken 

voorafgaand aan het 

proces dat zij invloed 

hebben, maar hebben 

niet daadwerkelijk 

invloed.  

De randvoorwaarden 

worden door de 

gemeente bepaald. 

Het 

beleidsprobleem 

wordt door de 

gemeente 

bepaald.  

De oplossingen 

worden door de 

gemeente bepaald. 

De uitkomsten 

worden door de 

gemeente bepaald. 

Participanten hebben 

geen gelegenheid om 

input te leveren. 

Informeren  Betrokkenheid van 

participanten komt laat in 

het beleidsproces, als 

beleid al grotendeels is 

bepaald door de 

gemeente. 

De randvoorwaarden 

worden door de 

gemeente bepaald. 

Het 

beleidsprobleem 

wordt door de 

gemeente 

bepaald. 

De oplossingen 

worden door de 

gemeente bepaald. 

De uitkomsten 

worden door de 

gemeente bepaald. 

Participanten hebben 

geen gelegenheid om 

input te leveren.  

Raadplegen Betrokkenheid van 

participanten komt laat in 

De randvoorwaarden 

worden door de 

Het 

beleidsprobleem 

De oplossingen 

worden grotendeels 

De gemeente 

verbindt zich niet aan 
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Tabel 1 - Operationalisatie van de participatieladder 

het beleidsproces. De 

gemeente laat 

participanten reageren 

op voornemens. 

gemeente bepaald. wordt 

grotendeels door 

de gemeente 

bepaald. 

door de gemeente 

bepaald. 

de uitkomsten van 

het proces. 

 

Adviseren Betrokkenheid van 

participanten komt vroeg 

in het beleidsproces. 

Participanten kunnen de 

agenda meebepalen. 

Randvoorwaarden 

worden gebruikt als 

criteria voor toetsing. 

De ideeën van 

participanten 

spelen een 

volwaardige rol in 

het bepalen van 

het 

beleidsprobleem. 

De ideeën van 

participanten spelen 

een volwaardige rol 

in het bepalen van de 

oplossingen. 

De uitkomsten van 

participatie zijn in 

principe bindend. 

Afwijken hiervan kan 

alleen op basis van 

randvoorwaarden. 

Coproduceren Betrokkenheid van 

participanten komt vroeg 

in het beleidsproces. 

Participanten kunnen de 

agenda meebepalen. 

De randvoorwaarden 

komen tijdens het 

beleidsparticipatie-

traject tot stand. 

Het 

beleidsprobleem 

wordt bepaald 

door 

participanten in 

samenwerking 

met de 

gemeente. 

Oplossingen worden 

bepaald door 

participanten in 

samenwerking met 

de gemeente. 

De uitkomsten zijn 

bindend en worden 

onveranderd 

overgenomen door 

de gemeente. 

Meebeslissen Betrokkenheid van 

participanten komt vroeg 

in het beleidsproces. De 

gemeente draagt het 

maken van beleid over 

aan participanten. 

Er worden geen 

randvoorwaarden 

vastgesteld door de 

gemeente.  

Het 

beleidsprobleem 

wordt door 

participanten 

bepaald. 

De oplossingen 

worden door 

participanten 

bepaald. 

De gemeente hoeft 

de uitkomsten niet te 

bekrachtigen. 
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4.6.2 Stimulerende en belemmerende factoren  

De persoonlijke factoren, de rol van de gemeente en de infrastructuur tussen betrokken actoren, 

bestaan elk uit verschillende dimensies. Die dimensies worden op hun beurt onderverdeeld in 

verschillende indicatoren. Die indicatoren zijn in deze paragraaf geoperationaliseerd opdat ze tijdens 

het interview bevraagd konden worden en bepaald kon worden in hoeverre zij aanwezig waren 

tijdens de beleidsparticipatietrajecten van de gemeente Lingewaard. In tabel 2 aan het einde van 

deze paragraaf zijn alle concepten, dimensies, indicatoren en aandachtspunten voor de interviews 

overzichtelijk weergegeven.  

Persoonlijke factoren  

Zoals eerder vermeld, bepalen mensen aan de hand van een kosten-batenanalyse of ze wel of niet 

deelnemen in beleidsparticipatietrajecten (Parsons, 1995). Beleidsparticipatie levert baten op indien 

participanten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op beleid. De kosten bestaan uit de tijd die 

mensen moeten investeren. Participeren in beleid kost namelijk tijd. Als mensen meer tijd hebben, 

oefent dit een positieve invloed uit op de mate waarin beleidsparticipatie plaatsvindt (Edelenbos & 

Monnikhof, 1998). De kosten zijn namelijk lager als mensen geen bezigheden moeten opgeven om te 

kunnen participeren. Hoe meer tijd beleidsparticipatie kost, groter de kans is dat mensen andere 

bezigheden moeten opgeven om deel te nemen aan beleidsparticipatie. De concrete 

aandachtspunten die in de interviews aan bod zijn gekomen om de genoemde kosten en baten te 

meten, zijn gebaseerd op de enquêtes die Edelenbos (2000) heeft opgesteld om interactieve 

beleidsvorming in de Bilt en in Wijnbergen te analyseren. Hoewel zijn vragen soms normatief zijn, is 

dat in dit geval geen probleem omdat het gaat om de kosten en baten die mensen ervaren en niet 

om de daadwerkelijke kosten en baten. Wel is gevraagd waarom mensen deze kosten en baten 

ervaren. Op basis hiervan kan namelijk een advies worden geformuleerd betreffende hoe de 

gemeente de baten kan doen toenemen of de kosten kan doen afnemen.   

De rol van de gemeente 

Het volgende theoretische concept is de rol van de gemeente. Om de effectiviteit van 

beleidsparticipatie te borgen, dient de gemeente te zorgen voor een heldere en continue informatie-

uitwisseling met participanten. Dat wil ten eerste zeggen dat de gemeente de input van participanten 

verwelkomt (WRR, 2012). Logischerwijs uit zich dit in het feit dat participanten de mogelijkheid 

hebben om hun mening te uiten gedurende beleidsparticipatietrajecten, dat zij vanuit de gemeente 

reactie krijgen op hun input ten teken dat deze input ook daadwerkelijk gehoord is en dat hun input 

vervolgens ook wordt meegenomen in het uiteindelijke beleid. Verder dient de gemeente continu 

feedback te geven aan participanten betreffende wat er met hun input gebeurt en waarom (WRR, 

2012). Op basis van de enquête van Edelenbos (2000) is dit geoperationaliseerd als de mate waarin 

de gemeente open is over haar belangen, motieven en overwegingen betreffende het wel of niet 

meenemen van input. Naast feedback over wat er met de input gebeurt, is het van belang dat de 

gemeente het beleidsparticipatietraject als geheel evalueert (OECD, 2005). Dat wil zeggen dat alle 

facetten van het beleidsparticipatietraject aan de orde komen in een evaluatie van de gemeente.  

Behalve dat de gemeente informatie vanuit participanten moet verwelkomen, moet ze zelf ook 

informatie verschaffen. Daarbij dient de gemeente voorafgaand aan de beleidsparticipatietrajecten 

concreet te zijn over de invloed die participanten kunnen uitoefenen. Dat betekent dat ze duidelijk is 

over de onderwerpen waarop participanten invloed kunnen uitoefenen en over de mate waarin 

participanten daadwerkelijk invloed hebben. Dat wil zeggen dat het voor participanten duidelijk 
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moet zijn hoe de gemeente om zal gaan met de uitkomsten van beleidsparticipatie. Vragen hierover 

zijn gebaseerd op de enquête die Edelenbos (2000) gebruikt in zijn onderzoek.  

De gemeente moet participanten ook inzicht bieden in beleid en beleidsparticipatietrajecten 

(Edelenbos & Monnikhof, 1998). Uit onderzoek van Edelenbos (2000) vloeit voort dat inzicht bieden 

in beleid en beleidsprocessen ten eerste inhoudt dat burgers informatie ontvangen voorafgaand aan 

het beleidsparticipatietraject. Deze informatie moet voor hen ook op tijd komen. Daarnaast moet 

ook tijdens het beleidsparticipatietraject de juiste informatie worden verschaft aan participanten. Of 

er sprake was van de juiste informatie, is een normatieve vraag. Daarom is ze aangevuld met de 

vragen waaruit die informatie bestond en of er informatie ontbrak. Verder is gevraagd of de 

respondenten de informatie begrijpelijk vonden. Tot slot is het van belang dat ook tijdens het traject 

de vervolgstappen helder zijn, dus dat participanten bijvoorbeeld weten of er in het vervolg van het 

beleidsproces nog invloed kan worden uitgeoefend. Deze indicatoren zijn vertaald naar 

aandachtspunten voor het interview op basis van de enquêtes van Edelenbos (2000).  

Verder dient de gemeente de juiste interne cultuur en de juiste interne organisatie te hebben. Deze 

twee dimensies gelden altijd. Ze zijn daarom in hun algemeenheid bevraagd, en niet voor de 

specifieke beleidsparticipatietrajecten.  

De juiste cultuur wil ten eerste zeggen dat er sprake is van openheid en gelijkwaardigheid. Dat wil 

zeggen dat er ruimte is voor dialoog (Hajer, 2005). Daarnaast worden besluiten genomen op basis 

van deze dialoog, en niet op basis van wie hiërarchisch gezien de hoogste positie heeft (Edelenbos, 

2000). Dit laatste is gemeten door de vraag wat de doorslag geeft bij het nemen van besluiten. 

Worden besluiten genomen op basis van redeneren en verwelkomt de gemeente input van 

participanten, dan worden deze participanten door de gemeente als gelijkwaardig gezien, zo is de 

veronderstelling die in dit onderzoek is gehanteerd.  

Wat een tweede belangrijk onderdeel is van de juiste cultuur, is dat beleidsparticipatie van belang 

wordt geacht. Dat wil zeggen dat de gemeente bereid is tijd te besteden aan het organiseren van 

beleidsparticipatie en het verwerken van de input die daaruit voortkomt (Edelenbos & Monnikhof, 

1998). Behalve dat de gemeente bereid moet zijn tijd te investeren in beleidsparticipatie, moet ze dit 

ook daadwerkelijk doen. Ze moet structureel tijd vrij maken voor alle facetten van beleidsparticipatie 

(WRR, 2012). De vraag is of de gemeente dit ook daadwerkelijk doet. Verder is het van belang dat 

beleidsparticipatie plaatsvindt in elke fase van het beleidsproces (Arnstein, 1969). Er is daarom ook 

gevraagd of dat in de praktijk gebeurt. 

Behalve de cultuur, dient ook de gemeente de juiste interne organisatie te hebben. Dat wil ten eerste 

zeggen dat interne verkokering zoveel mogelijk wordt voorkomen (WRR, 2012; Edelenbos & 

Monnikhof, 1998). Van interne verkokering is sprake indien gemeentelijke afdelingen beperkt 

communiceren met elkaar (Creusden, 2014). Of communicatie al dan niet beperkt is, is een 

normatieve vraag. Daarom is er ook gevraagd hoe die communicatie dan precies verloopt. Verder is 

er sprake van de juiste interne organisatie als de interne regelgeving geen belemmeringen oplegt 

voor beleidsparticipatie. Daarnaast dient regelgeving ruimte te laten voor informele contacten en 

maatwerk (Michels & de Graaf, 2010; Arnstein, 1969). Er is daarom eerst gevraagd of er regelgeving 

is die überhaupt invloed heeft op beleidsparticipatie. Indien dit het geval was, is gevraagd of deze 
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regelgeving belemmeringen oplegt voor beleidsparticipatie, het leveren van maatwerk of het laten 

ontstaan van informele contacten.  

Waar nodig is voor elk van de genoemde onderwerpen doorgevraagd naar voorbeelden of concrete 

uitingen ervan. Op deze manier speelt normativiteit namelijk minder een rol en wordt  bias in de 

antwoorden zoveel mogelijk voorkomen.     

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

Het derde theoretisch concept is de infrastructuur tussen alle betrokken actoren. Hierbij is ten eerste 

de juiste infrastructuur tussen burgers onderling van belang (Bonoli, 2005; Michels & de Graaf, 

2010). De juiste infrastructuur houdt in dat er onderling contact is tussen burgers (Bonoli, 2005) en 

dat daarbij sprake is van openheid en gelijkwaardigheid (Michels & de Graaf, 2010). Deze openheid 

en gelijkwaardigheid tussen burgers is op dezelfde manier geoperationaliseerd als de openheid en 

gelijkwaardigheid tussen de gemeente en participanten: wordt er naar elkaar geluisterd en wat geeft 

dan de doorslag bij het nemen van besluiten?  

Onderling contact tussen burgers kan ondersteund worden door verbinders (WRR, 2012). Behalve 

het ondersteunen van dit contact hebben verbinders twee hoofdfuncties die beiden even belangrijk 

zijn. De eerste is het behartigen van de belangen van hun achterban en de tweede is het geven van 

onafhankelijk advies aan de gemeente (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Er is daarom 

gevraagd of verbinders beide taken vervullen en of één van de taken overheerst. Omdat verbinders 

zowel een vertegenwoordigings- als een adviesfunctie hebben, dienen zowel ervarings- als 

beleidsdeskundigheid aanwezig te zijn bij verbinders (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 

2013). Om ervaringsdeskundigheid te meten, is aan de respondenten gevraagd of de verbinders 

ervaring hebben met het betreffende beleid. Beleidsdeskundigheid is gemeten op basis van de 

enquête van Edelenbos (2000). Er is gevraagd of de respondenten menen dat verbinders over 

voldoende kennis van beleid beschikken om een bevredigende rol te spelen in 

beleidsparticipatietrajecten.  

Wat belangrijk is voor de functie van verbinders opdat ze hun functies kunnen uitvoeren, is dat ze de 

juiste positie hebben. Dat wil ten eerste zeggen dat zij hecht contact hebben met een 

representatieve achterban (Movisie, 2014c). Er is daarom gevraagd of verbinders een hechte band 

hebben met hun achterban. Omdat dit een normatieve vraag is, is ook gevraagd hoe dit contact dan 

precies verloopt. Of deze achterban representatief is, is moeilijk meetbaar. Wel is gevraagd met 

welke actoren verbinders contact hebben. Hoe meer actoren dit zijn, hoe breder het netwerk waarin 

verbinders functioneren en hoe meer signalen ze kunnen oppikken uit de achterban. Dit komt de 

representativiteit ten goede (WRR, 2012). Om een compleet beeld te krijgen van het netwerk is de 

vraag toegevoegd of de respondenten van mening zijn dat er actoren in dit netwerk ontbreken.  

Om de juiste positie te kunnen bekleden, dienen verbinders niet alleen nauw contact te hebben met 

de achterban, maar ook met de gemeente (Movisie, 2014d). Of dit het geval is, is eveneens een 

normatieve vraag. Er is daarom gevraagd hoe het contact tussen verbinders en de gemeente precies 

verloopt. Zoals eerder vermeld, is het belangrijk de gemeente verbinders serieus neemt. De 

gemeente moet verbinders daarom erkennen en waarderen. Ook de achterban moet erkenning en 

waardering hebben voor haar verbinders (Gilsing, van der Gaag & Oudenampsen, 2014). De mate van 

erkenning door zowel de gemeente als door de achterban is daarom onderzocht in de interviews. 
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Omdat ook dit een normatieve vraag is, is aan de respondenten gevraagd waarin eventuele 

erkenning en waardering zich uit. Tot slot moet er ruimte blijven voor rechtstreeks contact tussen 

burgers en de gemeente (Movisie, 2014c). Er is daarom gevraagd of dit rechtstreekse contact er is. 

Om normatieve antwoorden op deze vraag te voorkomen, is gevraagd hoe het dit contact precies 

verloopt.     

De vragen die de functie en positie van verbinders meten, zijn alleen gesteld indien verbinders 

aanwezig waren tijdens het beleidsparticipatietraject. Waren ze dat niet, dan kan er namelijk ook 

niets worden gezegd over de functies die ze vervulden of de positie die ze hadden. Voorafgaand aan 

het onderzoeken van de functie en positie van verbinders, is daarom gevraagd of deze verbinders er 

überhaupt waren.  

Bovenstaande is samengevat in tabel 2. In bijlage II en III zijn de interviewhandleidingen opgenomen 

die op basis van deze operationalisatie gehanteerd zijn tijdens de interviews.  
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Theoretisch 

concept 

Dimensie Indicator Onderwerpen interview  Punten in de 

interviewhand-

leiding  

Persoonlijke 

factoren  

Kosten-

batenanalyse  

 

Baten (+) Invloed kunnen uitoefenen op beleid (+) 1 

Kosten (-) De hoeveelheid tijd die het 

beleidsparticipatietraject kost (-) 

2 

Tijd hebben (+) 3 

De rol van de 

gemeente 

Een heldere 

informatie-

uitwisseling 

De gemeente verwelkomt informatie 

afkomstig van participanten (+) 

Participanten kunnen hun mening ten 

gehore brengen tijdens 

beleidsparticipatietrajecten (+) 

4 

Participanten krijgen reactie op deze 

mening (+) 

5 

Participanten vinden hun ideeën/belangen 

terug in beleid (+) 

6 

De gemeente geeft continu feedback 

betreffende wat er met de input van 

participanten gebeurt (+) 

De gemeente is open over belangen, 

motieven en overwegingen betreffende het 

wel of niet meenemen van input (+) 

7 

De gemeente evalueert het volledige 

participatietraject (+) 

Alle facetten van het 

beleidsparticipatietraject worden 

geëvalueerd (+) 

8 

De gemeente is concreet betreffende de 

invloed die participanten hebben (+) 

Het is voor participanten duidelijk waarop 

zij invloed kunnen uitoefenen (+) 

9 



     
 

 
 

   

56 

Het is duidelijk in hoeverre participanten 

invloed kunnen uitoefenen (+) 

10 

De gemeente biedt inzicht in het 

beleidsparticipatietraject (+) 

 

Burgers ontvangen informatie voorafgaand 

aan het beleidsparticipatietraject (+) 

11 

De informatie wordt tijdig verstrekt (+) 12 

Tijdens het beleidsparticipatietraject wordt 

de juiste informatie verschaft (+) 

13 

Er ontbreekt informatie (-) 14 

De verstrekte informatie is duidelijk/ 

begrijpelijk (+) 

15 

Het vervolg van het proces is helder (+) 16 

De juiste cultuur Er is ruimte voor openheid en 

gelijkwaardigheid (+) 

 

Er is ruimte voor dialoog/discussie (+) 17 

Besluiten worden genomen op basis van 

deze dialoog, niet op basis van wie 

hiërarchisch hoger staat (+) 

18 

Er heerst een cultuur waarin 

beleidsparticipatie van belang wordt 

geacht (+) 

Er is bereidheid tijd te investeren in het 

organiseren van beleidsparticipatie (+) 

19 

Er is bereidheid tijd te investeren in het 

verwerken van de input van 

beleidsparticipatie (+) 

20 

Structureel tijd maken voor 

beleidsparticipatie (+) 

Er wordt structureel tijd gereserveerd voor 

alle facetten van beleidsparticipatie (+) 

21 & 22 



     
 

 
 

   

57 

Beleidsparticipatie vindt plaats in elke fase 

van het beleidsproces (+) 

23 

De juiste 

gemeentelijke 

organisatie  

De juiste regelgeving (+) Vorm en inhoud van beleidsparticipatie 

worden ondersteund door regelgeving (+) 

24 

Er is ruimte voor beleidsparticipatie (+) 25 

Er is ruimte voor informele contacten (+) 26 

Er is ruimte voor maatwerk (+) 27 

Interne verkokering (-) Er is beperkte communicatie tussen 

afdelingen, zodat zij als afzonderlijke delen 

opereren (-) 

28 

Infrastructuur  

tussen betrokken 

actoren 

De infrastructuur 

tussen burgers  

De juiste infrastructuur tussen burgers 

onderling (+) 

 

Onderling contact tussen burgers (+) 29 

Openheid en gelijkwaardigheid tussen 

burgers (+) 

30 & 31 

Verbinders  Verbinders vervullen de juiste functie (+) Verbinders ondersteunen onderling contact 

tussen burgers (+) 

33 

Verbinders doen zowel aan adviseren als 

aan belangenbehartiging (+) 

34 t/m 36 

Er zijn verbinders met 

ervaringsdeskundigheid en met 

beleidsdeskundigheid (+) 

37 & 38 

Verbinders hebben de juiste positie (+) Verbinders hebben een hechte band met de 

achterban (+) 

39 
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Verbinders staan in contact met een 

verscheidenheid aan actoren (+) 

40  

Er ontbreken actoren in het netwerk van 

verbinders (-) 

41 

Verbinders hebben een hechte band met de 

gemeente (+) 

42 

Verbinders worden erkend/gewaardeerd 

door de gemeente (+)  

43  

Verbinders worden erkend/gewaardeerd 

door de achterban (+) 

44 

Er is ruimte voor contact tussen burgers en 

de gemeente (+) 

45 

Tabel 2 - Operationalisatie succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie 
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4.6.3 Afsluiting  

De interviews zijn afgesloten met de vraag of respondenten zelf nog suggesties hebben om het 

beleidsparticipatietraject te verbeteren. Op deze manier kunnen de respondenten wellicht nog een 

interessante toevoeging geven aan de factoren die uit de literatuur naar voren zijn gekomen.  

4.7 Conclusie 
In dit hoofdstuk is beschreven welke onderzoeksmethoden gehanteerd worden in dit onderzoek. De 

fase van literatuurstudie naar de beleidscontext en naar de succes- en faalfactoren voor effectieve 

beleidsparticipatie is inmiddels afgerond. In het volgende hoofdstuk wordt begonnen met de 

volgende fase, en wordt een beschrijving gegeven van de beleidsparticipatietrajecten die de 

gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft georganiseerd en gecontinueerd binnen het sociaal 

domein.   
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5. Reeds georganiseerde beleidsparticipatietrajecten  
De gemeente Lingewaard heeft de afgelopen jaren verschillende beleidsparticipatietrajecten 

georganiseerd en gecontinueerd in het sociaal domein. Het gaat om diverse 

informatiebijeenkomsten, een bijeenkomst voor het opstellen van de sociale visie Lingewaard 2022, 

een bijeenkomst voor het formuleren van lokaal gezondheids- en Wmo-beleid, een 

keukentafeltournee, een bijeenkomst voor de vormgeving van de keuzenotitie sociaal domein, een 

interactief traject omtrent leerlingenvervoer, de politieke avond, de jeugdbrigade, de Wmo-

adviesraad, de Stichting Cliëntraad Wet werk en bijstand en de klankbordgroepen AWBZ (Gemeente 

Lingewaard, 2014). In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat deze trajecten inhielden of momenteel 

inhouden, te beginnen met alle bijeenkomsten in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 worden de 

participatieraden uiteengezet en in paragraaf 5.3 de evaluaties. Het hoofdstuk eindigt met een 

overzicht van de trajecten en een conclusie in paragraaf 5.4. 

5.1 Bijeenkomsten 

5.1.1 De politieke avond 

Een eerste manier waarop beleidsparticipatie in de gemeente Lingewaard vorm krijgt, is via de 

politieke avond (Lingewaard, n.d.e). Sinds 2007 worden vergaderingen van de gemeenteraad en 

behandelingen van raadsvoorstellen voorbereid op een politieke avond. Hiervoor worden vooraf 

agendapunten vastgesteld door het presidium (de agendacommissie). Leden van de politieke avond 

kunnen voorstellen doen om agendapunten toe te voegen of te schrappen. Deze leden zijn 

afgevaardigden van de gemeenteraadsfracties. Elke fractie vaardigt twee mensen af, waarvan er 

minimaal één een raadslid is (met uitzondering van eenpersoonsfracties). De tweede persoon komt 

uit de achterban van de fracties en wordt door de raad beëdigd. Wie de fracties afvaardigen, kan per 

onderwerp verschillen. Verder zijn de avonden op eigen initiatief voor iedereen toegankelijk 

(respondent 3).  

Sinds april 2015 wordt de politieke avond opgesplitst in twee avonden, namelijk de ambtelijke 

informatieronde en de politieke avond (respondent 3). De ambtelijke informatieronde komt als 

eerste. Hier stellen gemeenteraadsleden inhoudelijke vragen aan de ambtenaren die 

verantwoordelijk zijn voor het betreffende raadsvoorstel. Een vraag voor de ambtelijke 

informatieronde is bijvoorbeeld: klopt het dat er over dit besluit nog geen advies is gegeven door de 

Cliëntenraad? Inwoners hebben geen spreekrecht tijdens de ambtelijke informatieronde, al zijn deze 

avonden wel voor iedereen vrij toegankelijk. De politieke avond is vervolgens bedoeld om de 

raadsleden te informeren over de politieke aspecten van de beleidsstukken. Raadsleden kunnen dan 

politieke vragen stellen aan de wethouder, maar er vindt nog geen politieke discussie plaats. Een 

politieke vraag is bijvoorbeeld: waarom is er over dit besluit nog geen advies gegeven door de 

Cliëntenraad? Op de politieke avond hebben inwoners wel spreekrecht (persoonlijke observatie, 3 

juni 2015). Dat wil zeggen dat inwoners hun standpunt kenbaar kunnen maken, vragen kunnen 

stellen en problemen kunnen voorleggen bij de agendapunten. Daarnaast hebben inwoners aan het 

begin van de avond spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Op de politieke 

avond wordt besloten of een raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad kan of dat er nog 

amendementen of moties moeten worden ingediend (respondent 3). Er wordt nog niet definitief 

besloten over het raadsvoorstel. Dit gebeurt pas in de raadsvergadering, waar indien nodig nog 

discussie wordt gevoerd. Raadsvergaderingen zijn eveneens openbaar voor iedereen, al kunnen 

burgers daar geen input meer leveren (respondent 3).  
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5.1.2 De vormgeving van lokaal gezondheids- en Wmo-beleid 

Voor de vormgeving van lokaal gezondheidsbeleid werd eveneens een beleidsparticipatietraject 

georganiseerd. De basis hiervoor was de ‘Startnotitie nota gezondheidsbeleid 2011-2014 regio 

Arnhem’ (Lingewaard, 2011, p. 4). Regio Arnhem bestaat uit twaalf gemeenten, waar Lingewaard er 

één van is. De andere gemeenten zijn: Overbetuwe, Arnhem, Renkum, Rijnwaarden, Rheden, 

Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg (voor de Gelderse jeugd, n.d.). 

Om de regionale startnotitie te vertalen naar lokaal gezondheidsbeleid, heeft in het voorjaar van 

2011 een aantal gesprekken plaatsgevonden met de werkgroep gezondheidsbeleid van de Wmo-

adviesraad. Voor de beleidsterreinen Wmo, jeugd en sport heeft daarnaast een 

participatiebijeenkomst plaatsgevonden in september 2011. Behalve voor de formulering van het 

lokale gezondheidsbeleid, diende deze bijeenkomst daarmee ook als input voor het formuleren van 

lokaal Wmo-beleid. Tijdens de bijeenkomst werd de input van burgers, van het maatschappelijk veld 

en van zorgverleners gevraagd om op de genoemde gebieden de speerpunten voor de komende 

jaren te formuleren (Lingewaard, 2011). Hiervoor werden door verschillende ambtenaren en een 

externe persoon presentaties gehouden over sport, de Wmo en het gezondheidsbeleid. Na die 

presentaties was er een interactief deel waarin de participanten konden reageren op stellingen die 

vooraf door ambtenaren geformuleerd waren. Deze stellingen haakten aan bij de onderwerpen die 

terug moesten komen in het beleid. Vervolgens konden de aanwezigen stemmen op welke stellingen 

hen aanspraken (respondent 12). 

5.1.3 Sociale visie Lingewaard 2022 

De sociale visie Lingewaard 2022 bepaalt de identiteit van Lingewaard op sociaal gebied tot en met 

2022. Hierin is vastgelegd dat de mens en de manier waarop hij of zij zijn sociale leefomgeving 

beleeft, centraal staat. Daar dit niet meer is dan een richtlijn voor het dagelijks handelen van 

ambtenaren, blijft er ruimte voor de dynamiek van de samenleving (Lingewaard, n.d.b). 

Voor het opstellen van deze visie zijn tussen 2008 en 2010 diverse interactieve bijeenkomsten 

georganiseerd, waar discussies werden gevoerd over verschillende thema’s die op voorhand door de 

gemeente waren bepaald (respondent 2). In 2010 kreeg de gemeente te maken met bezuinigen. 

Hierdoor zag ze zichzelf genoodzaakt concretere doelen voor de kortere termijn te formuleren. De 

formulering van de sociale visie werd aan de kant geschoven en er werd gekozen voor het 

formuleren van sociale ambities door de gemeente zelf. Deze ambities waren concreter en golden 

voor de korte termijn. In 2012 werd de formulering van de sociale visie weer opgepakt. Een circuit 

van inspraak organiseren was toen niet meer haalbaar. Daarom werden de opbrengsten uit oudere 

bijeenkomsten op een nieuwe bijeenkomst ter toetsing voorgelegd aan de aanwezigen. Vervolgens 

zijn die oudere opbrengsten als basis gebruikt voor de sociale visie. Toen de sociale visie eenmaal 

was opgesteld, werd deze ter inzage gestuurd naar alle betrokkenen en konden zij daar nog feedback 

op geven (respondent 2).  

5.1.4 De keukentafeltournee 

Voor elke kern in gemeente Lingewaard is in 2012 een gespreksbijeenkomst georganiseerd in een 

ontmoetingscentrum. Deze bijeenkomsten werden samen keukentafeltournee genoemd. De tour 

dankt haar naam aan de keukentafelgesprekken die tussen 2012 en 2014 zijn gehouden ingeval 

iemand zich aanmeldde bij de afdeling Wmo. Er kwam dan een consulent van de gemeente langs bij 

de betrokkene om zijn of haar situatie te bespreken. Zowel de problemen als mogelijke oplossingen 

hiervoor kwamen aan bod tijdens dat gesprek (Lingewaard, n.d.c).  
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Tijdens de bijeenkomsten van de keukentafeltournee werden burgers geïnformeerd over de manier 

waarop de gemeente Lingewaard in de jaren 2012-2015 vorm wilde geven aan de maatschappelijke 

ondersteuning van burgers. Daarnaast kon de gemeente hier kennis vergaren over hoe burgers over 

dit onderwerp dachten. Verder dienden de uitkomsten van deze bijeenkomsten als input voor het 

Wmo-uitvoeringsplan 2012-2015 (Lingewaard, 2012).  

5.1.5 Keuzenotitie sociaal domein 

Ter voorbereiding op de decentralisatie van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de 

gemeente een keuzenotitie voorbereid. Deze notitie geeft antwoord op vragen als wat de 

decentralisaties betekenen voor burgers en cliënten en hoe de gemeente zich op die decentralisaties 

voorbereidt (Lingwaard, 2013). In het kader van deze keuzenotitie organiseerde Lingewaard in 

november 2013 een bijeenkomst over de ondersteuning op sociaal gebied vanaf 2015 (Gemeente 

Lingewaard, 2014). Op deze bijeenkomst ontvingen de aanwezigen informatie over de hoofdlijnen in 

gemeentelijke keuzes over de uitvoering van zowel nieuwe als bestaande taken op dat gebied. 

Vervolgens konden de aanwezigen reageren op de gemaakte keuzes. Hun reacties waren input voor 

de definitieve notitie (Gemeente Lingewaard, 2015b).  

5.1.6 Informatiebijeenkomsten  

Eind 2014 heeft de gemeente Lingewaard verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd voor 

haar burgers. Deze gingen over jeugd, onderwijs, werk en inkomen. Ze waren bedoeld als 

voorbereiding op de zorg die vanaf 1 januari 2015 anders geregeld zou worden voor jeugd, ouderen, 

mensen met een ziekte of beperking, mensen met een bijstandsuitkering en mensen die vanwege 

een beperking moeilijk werk kunnen vinden. Op de bijeenkomsten ontvingen de aanwezigen 

informatie over wat er voor hen zou veranderen (Lingewaard, n.d.a). Daarnaast konden ambtenaren 

hier met inwoners in contact komen over de decentralisaties om er zo achter te komen hoe inwoners 

over dat onderwerp dachten. Tot slot konden de ambtenaren op deze bijeenkomsten ontdekken wat 

zij al wisten over de decentralisaties en waar nog gaten in hun kennis zaten (respondent 15).  

 5.1.7 Leerlingenvervoer 

Ook op het gebied van leerlingenvervoer heeft eind 2014 een interactieve sessie plaatsgevonden. 

Leerlingenvervoer is door de gemeente bekostigd vervoer van leerlingen die door hun beperking 

en/of levensovertuiging niet zelfstandig naar school kunnen en waarvan hun ouders hen niet kunnen 

brengen en halen (Lingewaard & Overbetuwe, 2014).  

Het Lingewaardse leerlingenvervoer is vormgegeven in samenwerking met de gemeente Overbetuwe 

en in interactie met ouders, scholen, deskundigen en belangstellenden (Lingewaard, n.d.d). Het 

proces begon ermee dat er stellingen over het nieuwe beleid werden geformuleerd. Dit werd gedaan 

door diverse stakeholders onder leiding van een ambtelijk adviseur (respondent 11). De meer dan 

honderd stellingen die zij formuleerden, werden gepubliceerd op een digitaal sociaal platform.  

Belangrijke onderwerpen in die stellingen waren bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van ouders of 

verzorgers, het bieden van ontwikkelingskansen aan jongeren en het leveren van maatwerk. 

Gedurende twee weken kon iedere belangstellende reageren op deze stellingen (Lingewaard, n.d.d). 

Vervolgens heeft de gemeente met werkgroepen bekeken welke stellingen geschrapt zouden 

worden. Als meer dan 80% van de mensen het met de stelling eens was, dan bleef de stelling staan. 

Was minder dan 50% het ermee eens, dan werd de stelling geschrapt. Als tussen de 50% en de 80% 

het met de stelling eens was, dan kwam er discussie over in die werkgroepen. Na de discussie zijn de 

stellingen aangescherpt en toegestuurd naar de doelgroep, zodat zij ook nog eens konden reageren. 
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De stellingen die toen overbleven zijn bediscussieerd tijdens een zogenoemde Ervariumsessie. Hier 

konden de aanwezigen discussie voeren over de overgebleven stellingen en nogmaals stemmen op 

de stellingen die ze belangrijk vonden (respondent 11). Belangrijke thema’s waren toen: 

zelfredzaamheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid, ontwikkelingskansen, maatwerk en de organisatie 

en financiën (Lingewaard, n.d.d). De stellingen die na de bijeenkomst overbleven waren input voor 

een beleidsnotitie over het leerlingenvervoer (respondent 11).  

5.2 Participatieraden 

5.2.1 Stichting Cliëntraad Wet werk en bijstand 

De gemeente Lingewaard heeft na de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 de Cliëntenraad 

Wwb opgericht. De leden van de Cliëntenraad Wwb zijn vertegenwoordigers van de doelgroep. De 

doelgroep bestaat niet alleen uit burgers die toentertijd onder de Wwb en nu onder de 

Participatiewet vallen, maar ook uit mensen die zich hierbij betrokken voelen. Op basis van dit laatste 

kan iedereen zich vrijwillig aanmelden voor de Cliëntenraad. Een nieuw lid wordt door de leden van 

de Cliëntenraad voorgedragen aan het College. Het College besluit vervolgens over de benoeming. 

Verder is er een gemeentelijk ambtenaar aangesteld als ambtelijk contactpersoon. Die ambtenaar 

ziet erop toe dat de Cliëntenraad in staat is haar taken te vervullen. Daarbij zorgt die ambtenaar voor 

een efficiënt verloop van de communicatie tussen de gemeente en de Cliëntenraad (respondent 4).  

De Cliëntenraad is een formeel orgaan, dat is aangesteld om te voldoen aan de wettelijke 

inspraakverplichting die was vastgelegd in de Wwb  (respondent 4). De Cliëntenraad behartigt de 

belangen van cliënten en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies op het gebied van de 

Participatiewet aan het College van B&W, aan gemeenteraadsleden en aan politieke partijen. Hierbij 

werkt de Cliëntenraad samen met cliëntenraden uit omringende gemeenten, de Wmo-adviesraad, 

een belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten met de naam ‘Stichting de 

Tussenstroom’, de Voedselbank, parochiale charitatieve instellingen, etc. (Stichting Cliëntenraad Wet 

werk en bijstand, 2015).  

5.2.2 De Wmo-adviesraad 

In gemeente Lingewaard is de Wmo-adviesraad al sinds 2007 een belangrijke actor in de vormgeving 

van beleidsparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (respondent 1). Alle 

burgers van de gemeente Lingewaard en niet alleen cliënten kunnen zitting nemen in deze raad. Hier 

is voor gekozen omdat alle burgers afhankelijk kunnen worden van maatschappelijke ondersteuning 

(Gemeente Lingewaard, 2015c). Voor de werving van de leden heeft de gemeente een profielschets 

opgesteld en een sollicitatieprocedure in gang gezet. Een gemeentelijke sollicitatiecommissie heeft 

vervolgens besloten wie van de sollicitanten zitting mocht nemen in de raad. Sinds de aanstelling van 

de eerste raad stellen de leden zelf vacatures op indien zij dat nodig achten. Tijdens een sollicitatie 

worden zij vervolgens bijgestaan door de ambtelijk secretaris Wmo-adviesraad. Dit is de 

gemeentelijke ambtenaar die als contactpersoon tussen de raad en de gemeente fungeert. Indien 

zowel de raad als de ambtelijk secretaris een sollicitant geschikt achten voor de vacature, dragen ze 

hem voor aan de gemeente en wordt hij benoemd door het College (respondent 1). Voor burgers die 

geen zitting hebben in de raad, zijn de vergaderingen wel openbaar toegankelijk. Dit geldt ook voor 

de verslagen van die vergaderingen en de adviezen die worden uitgebracht (Lingewaard, n.d.f).  

Het instellen van een Wmo-adviesraad is niet verplicht en het advies van de raad is niet bindend 

(Klein Schiphorst, 2013). Wel is het een raadscommissie die op basis van de Gemeentewet, artikel 84, 
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lid 1, een formele plaats heeft aan de overlegtafel van de gemeente (Overheid, 2015b). De raad geeft 

dan ook, zowel gevraagd als ongevraagd, schriftelijk, formeel advies. Dit doet ze over onderwerpen 

die het gemeentelijk Wmo-beleid betreffen. Specifiek adviseert ze het College over de manier 

waarop de gemeente invulling kan geven aan de in de Wmo vastgelegde verplichting burgers te 

betrekken bij beleid. Daarnaast zorgt ze voor het behartigen van de belangen van burgers die zijn 

aangewezen op maatschappelijke ondersteuning (Lingewaard, n.d.f).  

5.2.3 De jeugdbrigade 

De twaalf gemeenten uit regio Arnhem, waar gemeente Lingewaard er één van is, zijn in 2013 samen 

gestart met het project ‘De Brigade’ (voor de Gelderse jeugd, n.d.). De brigade levert informeel 

advies op maat op het gebied van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en/of hulpverlening aan 

verstandelijk gehandicapten (Sociaal domein regio Arnhem, 2014).  

Naast deze regionale jeugdbrigade kent Lingewaard een eigen, lokale jeugdbrigade. Deze is opgericht 

naar aanleiding van het een breed maatschappelijk debat (respondent 1). Dit breed maatschappelijk 

debat is in september 2013 gehouden en ging over de inrichting van gemeentelijk jeugdzorgbeleid 

(Lingewaard, 2013). Het doel van het debat was een beeld vormen van hetgeen er na de 

decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015 op de gemeente af zou komen. De vraag hoe 

jeugdzorg voortaan het beste georganiseerd kon worden, stond daarbij centraal. Tijdens de 

bijeenkomst werd er per tafel met vertegenwoordigers uit de verschillende doelgroepen (zoals 

cliënten, maar ook zorgaanbieders) gediscussieerd over twee vragen. De eerste was welke 

problemen je zelf, binnen je eigen netwerk op kunt lossen en welke juist niet. De tweede vraag ging 

over hoe het professionele netwerk ondersteunend kan zijn en wat je nodig hebt om je eigen vraag 

centraal te stellen. De uitkomsten van dit debat golden als input voor het gemeentelijk beleidsplan 

betreffende jeugdzorg.  

Zoals reeds vermeld, heeft de gemeente Lingewaard op basis van deze interactieve bijeenkomst een 

lokale jeugdbrigade samengesteld. Deze brigade gaf advies over de vormgeving van jeugdbeleid, ter 

voorbereiding van de decentralisatie van de Jeugdwet. Inmiddels is de decentralisatie een feit, maar 

de brigade bestaat nog steeds. Zij geeft nu advies betreffende jeugdzorg als de gemeente hier om 

vraagt en ze kan de gemeente informeren over relevante zaken gericht op het bieden van jeugdhulp. 

In tegenstelling tot de regionale brigade, is deze lokale brigade een informeel orgaan (respondent 5).  

5.2.4 Klankbordgroepen AWBZ 

In februari 2014 is een bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding van de decentralisatie van de 

AWBZ. Mede op basis van deze bijeenkomst, maar ook via bijvoorbeeld het gemeentenieuws op 

basis waarvan mensen zich konden aanmelden, zijn er informeel twee klankbordgroepen opgericht. 

Eén groep bestond uit vrijwilligers en mantelzorgers en de andere groep bestond uit professionals. 

Hoewel het vooraf niet de bedoeling was deze groepen te splitsen, is dit op wens van de leden van 

de groepen al aan het begin van het proces gebeurd. Het stimuleren van cliënten om zitting te 

nemen in de klankbordgroepen bleek in de praktijk moeilijk. Uiteindelijk werden er drie cliënten 

gevonden die apart van de andere twee klankbordgroepen hun standpunt kenbaar wilden maken. Er 

zaten ook gemeenteambtenaren bij de klankbordgroepen, maar zij maakten geen deel uit van die 

groepen (respondent 6).   

Er werden vijf bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de gemeente per bijeenkomst bepaalde over 

welke onderwerpen er werd gesproken. Dat er vijf bijeenkomsten zouden zijn was vooraf 
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afgesproken, maar er werd ook afgesproken dat de klankbordgroepen indien nodig betrokken 

zouden worden bij de thema’s die daarna nog zouden volgen. De klankbordgroepen zijn daarom nog 

niet opgeheven, maar ze zijn niet meer actief (respondent 6). Samen boden de klankbordgroepen de 

gemeente inzicht in de wensen en ideeën van de doelgroepen van de AWBZ. Op deze manier 

verwachtte de gemeente haar ondersteuning beter te kunnen aansluiten bij de vraag van cliënten 

(Lingewaard, n.d.g). De input van de klankbordgroepen werd dan ook gebruikt als input voor de 

formulering van gemeentelijk beleid op het gebied van de AWBZ (respondent 6).  

5.3 Evaluaties 

5.3.1 Evaluaties Wmo 

Een laatste vorm van beleidsparticipatie in de gemeente Lingewaard zijn de 

klanttevredenheidsonderzoeken. Gemeenten hebben op basis van de Wmo de verplichting jaarlijks 

te evalueren hoe cliënten van deze wet het gemeentelijke Wmo beleid waarderen (Gemeente 

Lingewaard, 2015c). De gemeente Lingewaard geeft deze klanttevredenheidsonderzoeken vorm op 

verschillende manieren. Vóór de decentralisaties maakte ze over het algemeen gebruik van een 

kwantitatieve enquête, waarbij onderwerpen elke drie à vier jaar terugkwamen. Zo kon de gemeente 

evalueren of ze al dan niet was verbeterd ten opzichte van de vorige keer. Een uitzonderingsjaar was 

2012, toen werd gekozen voor een kwalitatieve methode. Er is toen een groepsgesprek gehouden 

met twee groepen cliënten. Met hen is gesproken over alle onderwerpen die de Wmo betreffen, 

vanaf het moment dat de cliënt een probleem meldde bij de gemeente tot aan de oplossing 

(respondent 19).  

Sinds de decentralisaties heeft de gemeente Lingewaard deze verplichting verder uitgewerkt en 

heeft ze in haar verordening maatschappelijke ondersteuning vastgelegd dat ze overgaat op 

cliëntervaringsonderzoeken. Deze onderzoeken dienen niet alleen ter evaluatie van de waardering 

van de Wmo, maar ook ter evaluatie van medezeggenschapsregelingen en klachtregelingen 

(Gemeente Lingewaard, 2015c). In 2015 is dan ook niet gebruik gemaakt van een kwantitatieve 

enquête, maar van een benchmark. Op basis daarvan kon de gemeente Lingewaard zichzelf 

vergelijken met andere gemeenten (respondent 19). 

De uitkomsten van de evaluaties worden gepubliceerd en gerapporteerd aan de minister. Verder 

kunnen ze leiden tot wijzigingen in beleid (Overheid, 2015a). 

5.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de beleidsparticipatietrajecten beschreven die de gemeente Lingewaard de 

afgelopen jaren heeft uitgevoerd of nog steeds uitvoert binnen het sociaal domein. Een overzicht is 

weergegeven in onderstaande tabel: 
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Beleidsparticipatietrajecten Datum start traject 

Bijeenkomsten 

De politieke avond Oktober 2007 

De vormgeving van lokaal gezondheids- en 
Wmo-beleid 

September 2011 

Sociale Visie Lingewaard 2022 2012 

Keukentafeltournee 2012 

Keuzenotitie sociaal domein November 2013 

Informatiebijeenkomsten Eind 2014 

Leerlingenvervoer Eind 2014 

Participatieraden 

Stichting Cliëntenraad Wwb 2004 

De Wmo-adviesraad 2007 

De jeugdbrigade September 2013 

Klankbordgroepen AWBZ Februari 2014 

Evaluaties 

Evaluaties Wmo 2008 

Tabel 3 - de beleidsparticipatietrajecten van de gemeente Lingewaard 

Nu de beleidsparticipatietrajecten die de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft 

georganiseerd en uitgevoerd bekend zijn, is het tijd voor de laatste fase van dit onderzoek. Deze fase 

houdt in dat de mate van effectiviteit van de beschreven trajecten beoordeeld wordt aan de hand 

van de factoren die in hoofdstuk 3 beschreven zijn. Deze beoordeling en de aanbevelingen die op 

basis van deze beoordeling naar voren komen om beleidsparticipatie effectiever te organiseren, 

staan centraal in de rest van dit onderzoek.   
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6. Analyse interviews 
In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd welke succes- en faalfactoren over het algemeen aanwezig 

waren bij de beleidsparticipatietrajecten binnen het sociaal domein van de gemeente Lingewaard. 

Hierbij komt eerst de participatieladder aan bod in paragraaf 6.1. De persoonlijke factoren volgen in 

paragraaf 6.2 en de rol van de gemeente in 6.3. De infrastructuur tussen de betrokken actoren wordt 

geanalyseerd in paragraaf 6.4. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie in paragraaf 6.5. De 

resultaten zijn per beleidsparticipatietraject weergegeven in bijlage V. 

Voor vrijwel elk traject zijn een ambtenaar die betrokken was bij het traject en een burger die aan 

het traject heeft deelgenomen geïnterviewd. Een anonieme lijst met alle respondenten is 

opgenomen in bijlage I. Omdat er geen presentielijst is bijgehouden op de bijeenkomst voor lokaal 

gezondheids- en Wmo-beleid en omdat de evaluaties Wmo anoniem zijn, zijn voor deze trajecten 

geen burgers geïnterviewd. Sommige interviews zijn aangevuld met een incidentele observatie. Dit 

geldt voor de interviews over de politieke avond en de Cliëntenraad Wwb. Een overzicht van alle 

bijgewoonde bijeenkomsten is opgenomen in bijlage IV. 

6.1 De participatieladder 

6.1.1 Fase in het beleidsproces  

De meerderheid van de respondenten is van mening dat beleidsparticipatie plaatsvond op het 

moment dat beleid al grotendeels was bepaald door de gemeente, of op het moment dat er 

voornemens waren waar participanten op konden reageren. Burgers zeggen bijvoorbeeld dat het 

beleid al “zo’n beetje was vastgesteld” (respondent 16) of dat de bijeenkomst plaatsvond “op het 

moment dat het vastlag” (respondent 9). Dat betekent dat er op basis van deze indicator vrijwel altijd 

sprake was van informeren of raadplegen. Alleen in het geval van de jeugdbrigade konden de 

participanten de agenda meebepalen en was er vroeg in het proces sprake van participatie. In het 

geval van de jeugdbrigade zou daarom sprake zijn van adviseren of coproduceren. Dit geldt echter 

maar voor één van de dertien onderzochte trajecten, wat betekent dat participatie over het 

algemeen laat in het proces plaatsvond.  

In sommige gevallen is er zelfs geen sprake van participatie, maar van symbolische participatie. Dit 

omdat participanten voorafgaand aan het proces dachten dat ze input konden leveren, terwijl dit 

niet zo was. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om de keukentafeltour. De inwoner die hierover 

is geïnterviewd spreekt zelfs van “volksverlakkerij” en noemt de bijeenkomst “geraffineerd.” Volgens 

hem wilde de gemeente geen input, maar wilde ze aftasten wat er leefde bij de bevolking en hoe 

sterk beleidsparticipatie kon zijn (respondent 19). Bij de politieke avond, de bijeenkomst voor de 

sociale visie en de bijeenkomst voor de keuzenotitie zijn er verschillen tussen wat burgers zeggen en 

wat ambtenaren zeggen. De geïnterviewde burgers geven aan dat zij vooraf dachten dat ze input 

konden leveren, maar dat uiteindelijk bleek dat beleid al grotendeels vaststond op het moment van 

de bijeenkomsten. De input die zij nog konden leveren, viel in de praktijk tegen. De ambtenaren zijn 

het hier niet mee eens. Zij beamen dat burgers laat in het proces betrokken werden, op het moment 

dat beleid al grotendeels was bepaald door de gemeente, maar volgens hen hadden de participanten 

dit van tevoren kunnen weten.  

6.1.2 Randvoorwaarden 

Bij de meeste beleidsparticipatietrajecten zijn de respondenten het er over eens dat er 

randvoorwaarden waren die door de gemeente werden opgesteld. Op basis hiervan zijn die trajecten 
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te plaatsen op de trede van informeren of raadplegen. Genoemde randvoorwaarden zijn 

bijvoorbeeld dat je niet te lang mocht doorpraten over je persoonlijke situatie (bij onder andere de 

bijeenkomst voor lokaal gezondheids- en Wmo-beleid), dat je als lid van de CWWB of de Wmo-

adviesraad politiek onafhankelijk moet zijn, dat je beperkt werd in je spreektijd en dat je geen 

politieke standpunten naar voren mocht brengen (op de politieke avond). Twee bijeenkomsten zijn 

te plaatsen onder adviseren, omdat de randvoorwaarden daar volgens de respondenten werden 

gebruikt als criteria voor toetsing. Dit zijn de bijeenkomst voor de sociale visie en de bijeenkomst 

voor lokaal gezondheids- en Wmo- beleid.  

Over diverse trajecten zijn de respondenten het niet eens. Zowel bij de keukentafeltournee als de 

bijeenkomst voor de keuzenotitie sociaal domein en de jeugdbrigade zijn de burgers van mening dat 

er geen randvoorwaarden zijn opgesteld door de gemeente. Deze trajecten zouden op basis daarvan 

onder meebeslissen vallen. Dit is een hoge trede die volgens de ambtenaren in geen enkel geval 

werd bereikt. Volgens de ambtenaar waren er bij de keukentafeltournee namelijk wel 

randvoorwaarden die vooraf waren opgesteld door de gemeente. Op basis daarvan is dit traject te 

plaatsen onder informeren of raadplegen. Voor de bijeenkomst voor de keuzenotitie waren er ook 

randvoorwaarden geformuleerd door de gemeente, maar daar konden de participanten van 

afwijken. Voor deze indicator was er daarom sprake van adviseren tijdens dit traject. In het geval van 

de jeugdbrigade waren er volgens de brigadeleden ook randvoorwaarden, maar kwamen die pas 

tijdens het traject tot stand. Dat betekent dat er sprake was van coproduceren.  

6.1.3 Beleidsprobleem  

Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat het beleidsprobleem voorafgaand aan het traject al 

gedefinieerd was door de gemeente of door een hogere instantie. Vaak vormden de decentralisaties 

van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet het beleidsprobleem. Van een andere basis voor 

het beleidsprobleem was bijvoorbeeld sprake bij de vormgeving van lokaal gezondheids- en Wmo-

beleid. Hier is het beleidsprobleem vastgesteld naar aanleiding van regionale onderzoeken, die 

aantoonden waar de problemen op dit gebied lagen in gemeente Lingewaard (respondent 12).  

Wat de aanleiding ook was voor de gehanteerde definitie van het beleidsprobleem, participanten 

hadden hier over het algemeen weinig tot geen invloed op. Vrijwel alle trajecten zijn voor deze 

indicator daarom te plaatsen op de trede van informeren. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de 

Cliëntenraad Wwb en de evaluaties Wmo. Beide respondenten die zijn geïnterviewd over de CWWB 

zijn van mening dat het over het algemeen de gemeente is die de problemen aandraagt, maar dat de 

CWWB wel ook zelf problemen kan aandragen. Voor de evaluaties Wmo geldt dat de vragen en 

antwoordcategorieën vastliggen, waardoor er weinig ruimte is voor het inbrengen van eigen 

problemen. Enige ruimte is er echter wel. De beleidsproblemen worden in beide gevallen dus 

grotendeels, maar niet volledig door de gemeente bepaald. Beide trajecten zijn daarom te plaatsen 

onder raadplegen. Geen enkel traject eindigt hoger dan de trede van raadplegen. Dat betekent dat 

de invloed die participanten hebben op de definitie van het beleidsprobleem in ieder geval in de 

onderzochte trajecten beperkt is.  

6.1.4 Oplossingen 

Bij de helft van de beleidsparticipatietrajecten werden de oplossingen grotendeels bepaald door de 

gemeente. De participanten konden vaak alleen nog reageren op en toevoegingen doen aan beleid 

dat reeds door de gemeente was opgesteld. Deze trajecten zijn voor de indicator oplossingen 
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daarom te plaatsen onder raadplegen. In het geval van de politieke avond en de 

informatiebijeenkomsten meent de ambtenaar weliswaar dat de oplossingen grotendeels door de 

gemeente werden bepaald, maar zijn de geïnterviewde burgers het hier niet mee eens. Zij stellen dat 

de oplossingen volledig door de gemeente werden bepaald. Waar de burgers menen dat er sprake 

was van informeren voor deze indicator, menen de ambtenaren dat er sprake was van raadplegen. 

Bij de bijeenkomst voor de keuzenotitie en de keukentafeltournee zijn de respondenten het erover 

eens dat de oplossingen in hun geheel door de gemeente werden bepaald. Op basis hiervan zijn deze 

trajecten te plaatsen onder informeren. Het traject omtrent leerlingenvervoer en de jeugdbrigade 

zijn volgens de respondenten juist een trede hoger te plaatsen dan raadplegen, namelijk op de trede 

van adviseren. Dit omdat er nog geen beleid was opgesteld door de gemeente en de ideeën van 

participanten een volwaardige rol speelden in het bepalen van de oplossingen. Er waren alleen 

richtlijnen voor oplossingen waar volgens de participanten zelf niet eens mee werd gewerkt (in het 

geval van de jeugdbrigade) of stellingen met oplossingsrichtingen waar buiten ook nog alles gezegd 

kon worden (bij het leerlingenvervoer). De gemeente besloot uiteindelijk wel wat er werd 

overgenomen van de oplossingen die de participanten aandroegen, wat betekent dat de gemeente 

nog steeds de overhand hield in het bepalen van de oplossingen.  

6.1.5 Status uitkomsten  

Het merendeel van de beleidsparticipatietrajecten is op basis van de status van de uitkomsten te 

plaatsen onder raadplegen. De respondenten geven aan dat participanten weliswaar input konden 

leveren, maar dat de gemeente zich hier niet aan verbond. De ambtenaar die over de evaluaties 

Wmo heeft gesproken, zegt over die vorm van beleidsparticipatie bijvoorbeeld dat het een “verplicht 

nummertje” aan het worden is, waar de gemeente zelf weinig meerwaarde aan hecht. Wel streeft de 

gemeente er naar de evaluaties in de toekomst anders vorm te geven, opdat er meer belang aan 

wordt gehecht (respondent 19). Een participant zegt over de bijeenkomst voor de sociale visie: “zoals 

wel vaker werden wij meer in termen van legitimatie gebruikt” (respondent 16). Dergelijke 

uitspraken tonen aan dat er weinig input wordt overgenomen. Volgens de respondenten die spraken 

over de politieke avond moet je dan ook een breder traject volgen dan het bijwonen van een 

bijeenkomst alleen als je daadwerkelijk invloed wil hebben (respondent 7 & 17). Een andere 

ambtenaar zegt dat de gemeente wel overneemt wat ze kan. Als je beleidsparticipatie organiseert 

“dan moet je luisteren. Je kunt niet zeggen van, ja weet je, leuk idee, doen we niet.” Volgens 

verschillende ambtenaren is het echter moeilijk om uitkomsten altijd over te nemen. Zo ben je 

gebonden aan een bepaalde tijd, aan budget en aan wet- en regelgeving (respondent 4). Daarbij kan 

het voorkomen dat de politiek wat anders wil dan wat er uit beleidsparticipatietrajecten naar voren 

komt.  

Alleen bij de keukentafeltournee geven beide respondenten aan dat de participanten helemaal geen 

input konden leveren, wat betekent dat er sprake was van informeren. Er is één traject waar de 

respondenten het niet eens zijn, namelijk de informatiebijeenkomsten. De inwoner zegt hierover dat 

ze geen gelegenheid had om input te leveren, terwijl de ambtenaar van mening is dat dit wel kon 

maar dat de gemeente zich niet aan die input verbond. Slechts één traject is hoger te plaatsen dan 

raadplegen, namelijk onder adviseren. Dat is het traject betreffende leerlingenvervoer. Hier kon de 

gemeente alleen afwijken van de input van participanten op basis van randvoorwaarden. Geen van 

de onderzochte trajecten is hoger te plaatsen dan adviseren.  
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De burger die spreekt over de beleidsparticipatietrajecten in het algemeen is van mening dat 

ambtenaren wel open staan voor input van inwoners, maar uiteindelijk toch doen wat ze zelf willen. 

Hij is dan ook “moe” van al zijn pogingen tot beleidsparticipatie (respondent 27).  

Kortom, afwijken van de uitkomsten van de beleidsparticipatietrajecten was bij elk traject mogelijk, 

zij het in sommige gevallen makkelijker dan in andere.  

6.1.6 Positie op de participatieladder 

Voor vrijwel alle indicatoren valt het merendeel van de trajecten onder raadplegen. De uiteindelijke 

plaats op de participatieladder is voor de meeste trajecten dan ook raadplegen. Hier zijn wel diverse 

uitzonderingen op. Er is één traject dat lager op de ladder staat. Dit is het traject van de 

informatiebijeenkomsten, dat valt onder informeren. Eén traject, namelijk de keukentafeltournee, 

scoort nog lager en belandt op de trede van symbolische participatie. Slechts één traject scoort hoger 

dan raadplegen. Dit is de jeugdbrigade, die te plaatsen is onder adviseren.  

Echter, zijn niet alle trajecten eenduidig op de participatieladder te plaatsen. Zo vallen de 

klankbordgroepen AWBZ volgens de ambtenaar precies tussen raadplegen en informeren. Op basis 

van het gesprek met het lid van deze klankbordgroepen is er sprake van raadplegen. Verder is de 

politieke avond op twee treden te plaatsen. Op basis van wat de geïnterviewde burger hierover zegt, 

is dat traject namelijk te plaatsen onder een andere trede (informeren) dan op basis van wat de 

ambtenaar zegt (raadplegen). Verder is het bij diverse trajecten de vraag of er niet meer sprake was 

van symbolische participatie dan van informeren of raadplegen. Dit omdat participanten vooraf 

dachten dat ze invloed konden leveren, terwijl dit in de praktijk tegenviel of onbekend is hoeveel 

invloed ze gehad hebben. Dit geldt voor de bijeenkomst voor de sociale visie, de politieke avond en 

de bijeenkomst voor de keuzenotitie. Opvallend hierbij is dat op basis van de antwoorden van 

burgers vaker dan op basis van de antwoorden van ambtenaren gezegd kan worden dat er misschien 

sprake was van symbolische participatie. 

Ondanks deze onenigheid, blijft de positie op de ladder relatief laag in het geval van vrijwel alle 

trajecten. Slechts één traject eindigt in de bovenste helft van de participatieladder.  

6.2 Persoonlijke factoren   

6.2.1 Kosten-batenanalyse 

Op de vraag of de onderzochte beleidsparticipatietrajecten baten hebben opgeleverd, is geen 

eenduidig antwoord te geven. Zoals eerder vermeld, wordt gesproken van baten indien de 

participanten invloed konden uitoefenen op beleid (Hajer, 2005). De ambtenaren zijn allemaal van 

mening dat deelname aan de trajecten baten heeft opgeleverd, al verschilt de mate waarin. Bij de 

bijeenkomst voor de sociale visie, het leerlingenvervoer, de jeugdbrigade, de CWWB en de 

klankbordgroepen AWBZ stellen de ambtenaren zonder meer dat participanten invloed konden 

uitoefenen op beleid. Andere ambtenaren geven aan dat er op basis van participatie niets wezenlijks 

wordt veranderd of dat in theorie invloed kan worden uitgeoefend door participanten, maar dat die 

invloed in de praktijk tegenvalt. Verder konden participanten op de informatiebijeenkomsten niet 

direct invloed uitoefenen op beleid, maar werd hun input wel meegenomen. Volgens de ambtenaar 

is dit “vanzelfsprekend”, waardoor participanten ook wel wisten dat ze invloed hadden (respondent 

15). Andere ambtenaren betwijfelen deze vanzelfsprekendheid en vragen zich af in hoeverre 

participanten weten dat ze invloed gehad hebben. Dit zijn de ambtenaren over de 
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keukentafeltournee, de bijeenkomst voor lokaal gezondheids- en Wmo-beleid, de bijeenkomst voor 

de keuzenotitie en de evaluaties Wmo.  

De geïnterviewde participanten zijn negatiever en stellen in slechts drie gevallen dat ze invloed 

konden uitoefenen op beleid. Deze gevallen zijn het traject omtrent leerlingenvervoer, de 

jeugdbrigade en de CWWB. Drie andere participanten, degenen die spraken over de 

klankbordgroepen AWBZ en de bijeenkomsten voor de sociale visie en de keuzenotitie, vermoeden 

weliswaar dat ze invloed konden uitoefenen, maar weten dit niet zeker omdat er geen feedback over 

is geweest. In het geval van de politieke avond en de Wmo-adviesraad konden de participanten 

weinig invloed uitoefenen. Volgens beide respondenten die spraken over de politieke avond hadden 

participanten daar misschien te hoge verwachtingen van, waardoor het leek alsof ze helemaal geen 

invloed hadden. Zij zeggen ook dat er wellicht een breder traject gevolgd dient te worden om 

wezenlijk invloed uit te kunnen oefenen op beleid. Bij twee trajecten hadden de participanten 

helemaal geen invloed volgens henzelf. Dit zijn de informatiebijeenkomsten en de 

keukentafeltournee. De respondent die over beleidsparticipatie binnen de gemeente Lingewaard in 

het algemeen heeft gesproken, zegt dat hij de moed al heeft opgegeven omdat participeren toch 

geen zin heeft. Ook hij meent dat beleidsparticipatie geen baten oplevert.  

De hoeveelheid tijd die een beleidsparticipatietraject kost, loopt sterk uiteen van een kwartier voor 

het invullen van de evaluaties Wmo tot wekelijks een aantal uur voor deelname in een 

participatieraad. De participatieraden vragen de meeste tijd van participanten. Hoeveel tijd dit 

precies is, verschilt per raad en per functie die de leden van de raden vervullen. Zo is een voorzitter 

van de Cliëntenraad of de Wmo-adviesraad meer tijd kwijt dan een ‘gewoon’ lid van de 

klankbordgroepen AWBZ. Bij de meeste bijeenkomsten hadden de participanten vrijwel geen tijd 

nodig aan voorbereiding of nazorg. Alleen de burgers die zijn geïnterviewd over de bijeenkomst voor 

de keuzenotitie en de informatiebijeenkomsten spreken dit tegen. Zij waren respectievelijk een uur 

en een dag kwijt aan voorbereiding. De participant die sprak over de politieke avond stelt dat de 

hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan voorbereiding afhankelijk is van hoe bekend je bent met het 

onderwerp waar een bijeenkomst over gaat. Hij zegt verder dat inspreken op een politieke avond 

weliswaar niet zoveel tijd kost, maar dat je een veel uitgebreider traject moet volgen als je wezenlijk 

invloed wil uitoefenen. De ambtenaar beaamt dit.  

Hoewel de meeste respondenten van mening zijn dat deelname aan beleidsparticipatietrajecten niet 

zoveel tijd kost, zegt het merendeel van hen dat de tijd die het kost toch een belemmering kan zijn 

om deel te nemen. Een reden die hier regelmatig voor genoemd wordt, is dat mensen andere 

verantwoordelijkheden hebben in de vorm van werk of een gezin. Alleen de ambtenaar die heeft 

gesproken over de bijeenkomst voor lokaal gezondheids- en Wmo-beleid, de participant die is 

geïnterviewd over de bijeenkomst voor de keuzenotitie en alle respondenten die zijn geïnterviewd 

over de jeugdbrigade en de klankbordgroepen AWBZ geven aan dat burgers wel tijd hebben om te 

participeren. De leden van de jeugdbrigade geven echter ook aan dat er iemand gestopt is als 

brigadelid, omdat hij hier geen tijd meer voor had. Hoewel de tijd voor deze respondenten zelf 

wellicht geen probleem was, blijkt hieruit dat het dat voor anderen wel kan zijn.  
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6.3 De rol van de gemeente 

6.3.1 Een heldere informatie-uitwisseling  

Vrijwel alle respondenten geven aan dat het mogelijk was om je mening te uiten tijdens de trajecten 

waar zij over spraken. Alleen de ambtenaar die sprak over de evaluaties Wmo stelt dat je niet altijd je 

mening kon uiten als participant. Dit omdat je was gebonden aan vooraf geformuleerde vragen en 

antwoordcategorieën. Verder zeggen de participanten die hebben gesproken over de bijeenkomsten 

voor de sociale visie, de keuzenotitie, het leerlingenvervoer, de politieke avond en de jeugdbrigade 

dat je weliswaar je mening kon uiten, maar dat niet iedereen dit ook deed omdat de grootse en 

formele setting hier een belemmering voor vormde. De participant die over de politieke avond heeft 

gesproken kan zich bijvoorbeeld indenken dat mensen de gemeenteraad “moeilijk”, “lastig” en 

“ingewikkeld” vinden (respondent 17). De geïnterviewde brigadeleden benoemen dat er mensen zijn 

die zich wellicht geremd voelden doordat er “mensen die wat betekenen” voor hen zaten (zoals 

wethouders en ambtenaren) (respondent 24). Andere respondenten die zeggen dat participanten 

hun mening wel konden uiten maar dit niet altijd deden, zijn de ambtenaar die heeft gesproken over 

de keuzenotitie en de ambtenaar die over de informatiebijeenkomsten heeft gesproken. Zij dragen 

hier echter geen reden voor aan. De ambtenaar die sprak over de bijeenkomst voor de sociale visie 

benoemt verder dat de beschikbare tijd een beperking kon vormen om je mening te uiten, omdat 

“alles in één avond moest gebeuren.” Desondanks meent ook hij dat iedereen wel zijn of haar zegje 

heeft kunnen doen (respondent 8). Ook over de politieke avond is gezegd dat sprekers beperkt 

waren in hun tijd. Of het gebrek aan tijd een probleem is dat door meer respondenten wordt erkend, 

dat is niet te achterhalen. In de andere interviews is dit namelijk niet ter sprake gekomen.  

De meeste respondenten stellen dat er vanuit de gemeente reactie kwam op de meningen die geuit 

werden tijdens de trajecten. Soms was dit alleen een algemeen verslag aan het einde van het traject, 

maar meestal werd er ook op individuele vragen en opmerkingen gereageerd. Slechts twee 

respondenten stellen dat er niet altijd reactie kwam vanuit de gemeente. Dit zijn de burger die zich 

heeft uitgelaten over het leerlingenvervoer en de ambtenaar die over de bijeenkomst voor de 

keuzenotitie heeft gesproken. De burgers vonden de gegeven reacties soms wel “ontoereikend” 

(respondent 15), “vooral excuses om zaken niet over te nemen” (respondent 23) of “niet concreet 

genoeg” (respondent 24). Dit was respectievelijk bij de informatiebijeenkomsten, de bijeenkomst 

voor de keuzenotitie en de keukentafeltournee. De participant die sprak over de keukentafeltournee 

vindt dat de gemeente over het algemeen alleen reageert als het haar uit komt. De participant die 

aanwezig was bij de informatiebijeenkomsten geeft verder aan dat er buiten de georganiseerde 

momenten om vaak helemaal niet op vragen wordt gereageerd. Wel verschilt dit volgens haar per 

ambtenaar. De burger die over beleidsparticipatie in het algemeen heeft gesproken, zegt ook dat het 

soms maanden duurt voor mensen reactie krijgen op hun vragen.  

Wat betreft het terugvinden van de input van participanten in het uiteindelijke beleid, zijn de 

ambtenaren positiever dan de burgers. Onder de ambtenaren is vrijwel iedereen van mening dat de 

input is overgenomen. De meeste van hen zeggen dat participanten dit konden weten doordat er 

verslagen naar hen zijn toegestuurd, doordat er persberichten zijn geplaatst of doordat zij het 

nieuwe beleid konden inzien. Diverse ambtenaren voegen hier wel aan toe dat vaak niet expliciet 

kenbaar is gemaakt wat er naar aanleiding van beleidsparticipatie veranderd is, dat de wijzigingen 

niet direct herkenbaar zijn of dat beleid wel is gewijzigd maar niet radicaal. Slechts één ambtenaar 

meent dat de ideeën en belangen van participanten niet zijn overgenomen. Dit is de ambtenaar die 
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sprak over de Wmo-adviesraad. Onder de burgers is er slechts één respondent die zeker weet dat er 

input is overgenomen, namelijk de burger die gesproken heeft over de jeugdbrigade. Er zijn ook 

slechts twee burgers die menen dat de input van participanten niet is overgenomen. Dit zijn de 

burgers die gesproken hebben over de keukentafeltournee en de informatiebijeenkomsten. Andere 

burgers weten niet of niet zeker wat er met hun input is gebeurd. Er is bij de meeste trajecten dan 

ook geen expliciete feedback geweest over wat er uiteindelijk is overgenomen van die input. De 

burgers vermoeden wel dat er iets met hun input gedaan is. Zo zegt de burger die over de 

bijeenkomst voor de sociale visie heeft gesproken dat dat “ongetwijfeld zo is” (respondent 22). 

De gemeente is niet altijd open over de reden waarom ze input al dan niet overneemt. Alleen de 

burgers die het gehad hebben over de participatieraden menen dat de gemeente hier open over was. 

De leden van de klankbordgroepen AWBZ en van de jeugdbrigade voegen hier aan toe dat dergelijke 

feedback er alleen tijdens het traject was. Er is geen algemene feedback geweest over wat er 

uiteindelijk met de input is gebeurd en om welke redenen. De ambtenaar die over de jeugdbrigade 

heeft gesproken beaamt dit. Andere ambtenaren die menen dat de gemeente open was over de 

reden waarom ze input al dan niet meeneemt, waren degenen die gesproken hebben het 

leerlingenvervoer, over de Wmo-raad en de CWWB. Wat betreft de evaluaties wordt er doorgaans in 

een collegebesluit opgenomen waarom er wel of niet iets met de aandachtspunten gebeurt. Op deze 

manier wordt ook aan burgers kenbaar gemaakt waarom er al dan niet iets met de input gebeurt.  

De meeste burgers weten niet of er binnen de gemeente een evaluatie is geweest van het 

beleidsparticipatietraject. Degenen die er een uitspraak over doen, zijn de burgers die gesproken 

hebben over de Wmo-adviesraad en de jeugdbrigade. Beiden menen dat er geen evaluatie is 

geweest. De ambtenaren die hier iets over zeggen, menen vrijwel allemaal dat er wel een evaluatie is 

geweest. Hoewel dit niet altijd een formele evaluatie was, is het beleidsparticipatietraject ten minste 

intern besproken. Alleen in het geval van de sociale visie en de klankbordgroepen AWBZ is er 

helemaal geen evaluatie geweest.  

Volgens de respondenten was het in ongeveer de helft van de gevallen duidelijk op welke 

onderwerpen zij invloed konden uitoefenen. Participanten die beweren dat het onvoldoende 

duidelijk was, zijn degenen die spraken over de bijeenkomst voor de sociale visie, de bijeenkomst 

voor de keuzenotitie, de keukentafeltournee en de politieke avond. Verder plaatsen diverse 

respondenten kanttekeningen bij de mate waarin vooraf bekend was over welke onderwerpen 

participanten konden spreken. Zo was in het geval van de CWWB is wel bekend waarop de 

participanten invloed konden uitoefenen, maar dit kwam volgens beide respondenten door de 

ervaring van de leden van de CWWB en niet omdat het formeel gecommuniceerd werd. Verder 

meent de ambtenaar die over de sociale visie heeft gesproken dat duidelijk is gecommuniceerd 

waarover de bijeenkomst zou gaan, maar hij zegt ook dat mensen misschien andere verwachtingen 

hadden. Veel andere ambtenaren menen dat het duidelijk was wat de onderwerpen van het 

beleidsparticipatietraject waren. Alleen de ambtenaren over de evaluaties Wmo en de 

keukentafeltour ontkennen dat het duidelijk was.  

Verder was het voor de participanten niet duidelijk in welke mate zij invloed zouden hebben op basis 

van de trajecten. Uitzonderingen daarop waren de trajecten voor de sociale visie en het 

leerlingenvervoer. De ambtenaren menen vrijwel allemaal dat het wel bekend was in hoeverre 

participanten invloed hadden. Sommige ambtenaren erkennen wel dat er niet meer is gezegd dan 
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dat de input meegenomen zou worden. Andere ambtenaren menen dat participanten wel wisten in 

welke mate ze invloed hadden maar dat dit niet expliciet is vermeld. Eén ambtenaar zegt 

bijvoorbeeld dat participanten wisten dat niet alle input kon worden meegenomen, omdat dit 

“logisch” is (respondent 12). Slechts één ambtenaar ontkent dat duidelijk was in hoeverre de input 

zou worden overgenomen. Dit is de ambtenaar die sprak over de Wmo-adviesraad.  

Met uitzondering van de burgers die over de keukentafeltour en de politieke avond hebben 

gesproken, zijn alle burgers van mening dat er informatie beschikbaar was voorafgaand aan de 

trajecten. Wel moesten ze dit in het geval van de informatiebijeenkomsten en de bijeenkomst voor 

de keuzenotitie zelf opzoeken. De burger die sprak over de sociale visie stelt dat het over het 

algemeen zo is dat je zelf je informatie moet opzoeken. Hij weet niet meer of dat ook gold voor zijn 

gevolgde traject. De ambtenaar over de politieke avond zegt ook dat er vooraf informatie 

beschikbaar was, maar dat participanten dit zelf moesten opzoeken. Verder weet niet iedere 

ambtenaar of de informatie die vooraf beschikbaar was ook voldoende was, omdat er in sommige 

gevallen bewust voor is gekozen mensen niet te overladen met informatie. Meer informatie was dan 

vaak eventueel beschikbaar via internet of het gemeentenieuws. Volgens de brigadeleden ontving de 

jeugdbrigade voorafgaand aan de eerste bijeenkomst geen informatie. In het vervolg van het traject 

gebeurde dit wel voorafgaand aan elke bijeenkomst. Alleen bij de keukentafeltournee en de politieke 

avond ontvingen de burgers volgens henzelf helemaal geen informatie vooraf.  

De respondenten menen vrijwel allemaal dat ze de informatie voorafgaand aan de 

beleidsparticipatietrajecten tijdig ontvingen. Respondenten die vonden dat de informatie 

voorafgaand aan het traject niet op tijd was, zijn de ambtenaar die sprak over de sociale visie en de 

burgers die spraken over de informatiebijeenkomsten, de politieke avond en de klankbordgroepen 

AWBZ. Deze laatste respondent stelt wel dat de informatie alleen in uitzonderingsgevallen iets te 

dicht op de bijeenkomst werd verzonden. De ambtenaar over de klankbordgroepen zegt dat ze van 

de participanten als feedback heeft gekregen dat de verslagen achteraf soms wat eerder verstuurd 

mochten worden. Volgens haar was de informatie voorafgaand aan het traject dus wel tijdig, maar 

de informatie na afloop niet altijd.  

De ambtenaren die het zich nog herinneren zeggen allemaal dat tijdens het traject de juiste 

informatie werd verschaft. De burgers zijn hier wat negatiever over. Sommige van hen plaatsen 

kanttekeningen, zoals dat alleen soms de juiste informatie wordt verschaft (richting de Wmo-raad), 

dat de informatie door het gebruik van sheets niet toegankelijk was voor bijvoorbeeld blinden en 

dyslectici (tijdens de informatiebijeenkomsten) of dat de gemeente onvoorbereid was (in het geval 

van de bijeenkomst voor de keuzenotitie). Het is niet duidelijk wat het gevolg was voor de 

informatievoorziening van het feit dat de gemeente onvoorbereid was. Twee burgers zijn volledig 

ontevreden over de informatievoorziening tijdens het traject. Dit zijn de burgers die over de politieke 

avond en de keukentafeltournee hebben gesproken. De laatste zegt zelfs: “ik vond het helemaal 

slecht. Ik was er chagrijnig van” (respondent 26). Eén burger zegt dat ambtenaren over het algemeen 

vaak verkeerde informatie geven omdat ze onkundig zijn. Daarbij vond hij de ambtenaren gedurende 

de beleidsparticipatietrajecten die hij heeft bijgewoond onprofessioneel door die onkunde: “ze 

weten gewoon niet hoe het hoort en werkt binnen een gemeente” (respondent 27). Het is 

onduidelijk of dit ook geldt voor de informatievoorziening tijdens de onderzochte trajecten omdat 

deze respondent spreekt over beleidsparticipatie in het algemeen. Verder zijn sommige 

respondenten van mening dat er dingen ontbraken in de informatievoorziening. Eén ambtenaar zegt 
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hierover dat je ook tijdens het traject mensen niet wil overladen met informatie en een ander zegt 

dat er een spanningsveld is tussen wat je wilt en wat je kunt vertellen.  

Het merendeel van de burgers stelt dat de informatie die de gemeente verschafte onduidelijk was. 

Dit kwam bijvoorbeeld doordat een bepaalde basiskennis vereist was om het te begrijpen. Eén 

burger noemt het zelfs “een groot probleem” dat informatie voor participanten niet altijd begrijpelijk 

is (respondent 22). Een andere burger zegt hierover dat de gemeente de media onvoldoende of 

onjuist gebruikt. Ze gebruikt saaie krantenpagina’s in plaats van enthousiasmerende teksten die ook 

digitaal terug te vinden zijn. Slechts drie burgers zijn positief over de duidelijkheid van de informatie. 

Zo vond de burger die over de bijeenkomst voor de keuzenotitie is geïnterviewd de informatie wel 

duidelijk, maar zegt hij ook dat er wel veel jargon werd gebruikt. De burger die lid is van de 

klankbordgroepen AWBZ stelt ook dat er soms jargon werd gebruikt, maar de gemeente gaf altijd 

uitleg indien iets niet duidelijk werd gevonden. De burger die over het leerlingenvervoer heeft 

gesproken is de enige die zonder kanttekeningen stelt dat de informatie duidelijk was. Onder de 

ambtenaren is het andersom: slechts één van hen zegt dat de informatie niet duidelijk was. Dit is de 

ambtenaar die heeft gesproken over de politieke avonden. De andere ambtenaren zijn positief over 

de duidelijkheid van de informatie of weten niet of de informatie duidelijk was. De ambtenaren die 

het niet weten zijn degenen die spraken over de informatiebijeenkomsten, de bijeenkomst voor het 

lokale gezondheids- en Wmo-beleid, de bijeenkomst voor de keuzenotitie en de CWWB. Deze laatste 

ambtenaar geeft wel aan dat ze er hard aan werkt om de begrijpelijkheid van de informatie te 

verbeteren. 

Tot slot wat betreft de informatie-uitwisseling, was het vervolgproces, het proces dat na het 

beleidsparticipatietraject gevolgd zou worden, voor de participanten zelf vaak niet helder. 

Uitzonderingen hierop zijn de trajecten voor de sociale visie, die voor het leerlingenvervoer en de 

klankbordgroepen AWBZ. Wederom hebben de ambtenaren een wat positievere mening dan de 

participanten. De meerderheid van hen meent dat het vervolgtraject wel helder was of dat er in 

ieder geval afspraken over zijn gemaakt. De ambtenaar die sprak over de informatiebijeenkomsten 

stelt wel dat participanten het vervolgproces weliswaar kennen, maar dat het niet expliciet vermeld 

is. De ambtenaren die zijn geïnterviewd over de keukentafeltournee, de Wmo-adviesraad, de 

jeugdbrigade en het leerlingenvervoer stellen dat het vervolgproces vooraf niet helder was voor 

participanten. Wel gaf de gemeente in de laatste twee gevallen continu een terugkoppeling over de 

gemaakte stappen.  

6.3.2 De juiste cultuur  

Vrijwel alle respondenten menen dat er tijdens de trajecten ruimte was voor dialoog en discussie. De 

enige uitzondering hierop zijn de respondenten die spraken over de politieke avond. Desondanks zijn 

er door verschillende respondenten kanttekeningen geplaatst bij de mogelijkheid tot dialoog en 

discussie. Zo stellen beide respondenten over het leerlingenvervoer dat er meer discussie plaatsvond 

tussen de participanten onderling dan tussen participanten enerzijds en de gemeente anderzijds. 

Verder zegt de burger die aanwezig was bij de bijeenkomst voor de keuzenotitie dat er weliswaar 

discussie was, maar dat deze werd ingeperkt door de gemeente. Geen enkele respondent is van 

mening dat er besluiten werden genomen op basis van deze dialogen en discussies. In alle gevallen 

nam de gemeente zelf de beslissingen. Dit deed ze na afloop van de momenten waarop 

beleidsparticipatie plaatsvond. Ruimte voor openheid was er dus, maar ruimte voor 
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gelijkwaardigheid was er minder. Wel meent de meerderheid van de respondenten dat de input uit 

de trajecten werd meegenomen in deze beslissingen.  

Als het gaat om de vraag of de gemeente bereid is tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie, zijn niet de ambtenaren maar juist de burgers positiever. Slechts één burger die 

zijn mening hierover uit, vindt dat de gemeente hier niet toe bereid is. Dit is de burger die bij de 

keukentafeltournee aanwezig was. Desondanks ziet ook hij deze bereidheid toenemen. Burgers 

moeten volgens hem dan wel zelf het initiatief nemen tot beleidsparticipatie. Verschillende 

ambtenaren plaatsen kanttekeningen bij de bereidheid van de gemeente om tijd te investeren in het 

organiseren van beleidsparticipatie. De ambtenaren die spraken over het leerlingenvervoer en de 

sociale visie menen bijvoorbeeld dat de gemeente er nog aan moet wennen dat het organiseren van 

beleidsparticipatie steeds vaker nodig is. De ambtenaar die sprak over de politieke avond stelt dat de 

gemeente graag zelf de touwtjes in handen houdt en de ambtenaar die is geïnterviewd over de 

Wmo-adviesraad zegt dat de gemeente nog weinig bereid is tot het organiseren van 

beleidsparticipatie. Eén ambtenaar meent dat de gemeente helemaal niet bereid is om tijd te 

investeren in het organiseren van beleidsparticipatie. Dat is de ambtenaar die sprak over de 

Cliëntenraad.  

Hoewel het volgens verschillende ambtenaren moeilijk is de input die uit beleidsparticipatietrajecten 

naar voren komt te verwerken, is de gemeente volgens de meerderheid van de respondenten wel 

bereid hier tijd in te investeren. Slechts een paar respondenten heeft hier negatieve opmerkingen 

over. Zo worden informatiebijeenkomsten volgens de ambtenaar die hierover is geïnterviewd vaak 

als doel op zich gezien. De ambtenaar over lokaal gezondheids- en Wmo-beleid betwijfelt of de 

gemeente bereid is tijd te investeren in het verwerken van de input van beleidsparticipatie. De 

ambtenaar over de CWWB vindt deze bereidheid onvoldoende. Onder de burgers is er één die zegt 

dat de bereidheid hier tijd in te investeren nog beperkt is. Hij zegt echter ook dat die bereidheid 

steeds meer toeneemt. Dit is degene die sprak over de keukentafeltournee. Een andere burger zegt 

dat de politiek soms in de weg zit. Ambtenaren willen de input uit beleidsparticipatietrajecten dan 

wel verwerken, maar de politiek werkt dit tegen door de input terzijde te schuiven of tegenstrijdige 

besluiten te nemen. Soms doen ze dit zelfs pas een aantal jaar nadat input van burgers is verzameld. 

Ze nemen hun input dan eerst over, maar schuiven het jaren later toch terzijde. Ook de leden van de 

jeugdbrigade raden aan de politiek al vanaf het begin van het beleidsparticipatietraject te betrekken, 

omdat ze anders gaat tegenwerken. Door de politiek vanaf het begin te betrekken, ziet ze dat het 

gaat om de wensen van gebruikers en zal ze die wensen minder snel terzijde schuiven. Een andere 

participant zegt dat de gemeente wel open staat voor input vanuit burgers, maar dat ambtenaren 

vooral gericht zijn op het eigen belang en niet op het belang van burgers. Eén participant meent dat 

de bereidheid de input uit beleidsparticipatietrajecten te verwerken helemaal afwezig is. Dit is de 

participant die sprak over de bijeenkomst voor de keuzenotitie.  

De respondenten zijn dus overwegend positief over de bereidheid van de gemeente om tijd te 

investeren in beleidsparticipatie. Desondanks is er slechts één respondent die van mening is dat er 

ook structureel tijd wordt gereserveerd voor alle facetten van beleidsparticipatie. Dit is de burger die 

lid is van de jeugdbrigade. Andere burgers menen dat dit niet structureel gebeurt. Zij geven hier 

verschillende argumenten voor. Zo kun je volgens de burger die gesproken heeft over de 

informatiebijeenkomsten buiten de georganiseerde momenten om weinig invloed uitoefenen. De 

gemeente doet ook vaak dingen zonder burgers te betrekken, aldus de burger die over de 



     
 

 
 

77 

keukentafeltour heeft gesproken. Volgens de participant die sprak over de politieke avond moeten 

burgers vaak zelf het initiatief nemen door gebrek aan tijd vanuit de gemeente. Ook de ambtenaren 

plaatsen allemaal kanttekeningen bij de mate waarin structureel tijd wordt gereserveerd voor alle 

facetten van beleidsparticipatie. De ambtenaar over de informatiebijeenkomsten zegt bijvoorbeeld 

dat de gemeente nog te veel vanuit zichzelf denkt en dat het nog te veel met de keuzes van 

individuele ambtenaren te maken heeft of het wel of niet wordt georganiseerd. Daarnaast zegt de 

ambtenaar over de Wmo-adviesraad dat beleidsparticipatie soms weinig doordacht wordt. Gebrek 

aan tijd is een reden die vaak wordt aangedragen, net als de waan van de dag waarin het organiseren 

van beleidsparticipatie nog geen gemeengoed is. 

Volgens de respondenten vindt beleidsparticipatie voornamelijk plaats in de fase van 

beleidsvoorbereiding en is er weinig opvolging. Eén burger zegt hierover: “… zoals de gemeente 

meestal werkt: het wordt vastgesteld en we horen er nooit meer wat van” (respondent 14). Drie 

respondenten voegen hieraan toe dat beleidsparticipatie vaak te laat in de voorbereiding plaatsvindt. 

Beleid is dan al opgesteld door de gemeente. Deze respondenten zijn de ambtenaren die spraken 

over de CWWB en de Wmo-adviesraad, en de burger die aanwezig was op de 

informatiebijeenkomsten. De leden van de jeugdbrigade en de ambtenaren die spraken over de 

bijeenkomst voor lokaal gezondheids- en Wmo beleid en de klankbordgroepen AWBZ stellen dat 

burgers soms ook in latere fasen worden betrokken. Dit gebeurt dan op onderdelen en niet meer in 

grote groepen. De ambtenaren die zijn geïnterviewd over de politieke avond en het 

leerlingenvervoer stellen dat burgers soms bij de evaluatie worden betrokken, maar niet altijd. De 

burger die aanwezig was op de bijeenkomst voor de sociale visie en het lid van de klankbordgroepen 

AWBZ zeggen hetzelfde. Volgens de burger die sprak over de bijeenkomst voor de keuzenotitie wordt 

er voornamelijk geparticipeerd in de fase tussen beleidsvoorbereiding en uitvoering in. De burger die 

sprak over de keukentafeltournee zegt dat je in elke fase kunt participeren in beleid, mits je als 

burger daar zelf het initiatief toe neemt. Twee andere burgers stellen als enige respondenten zonder 

meer dat ze in elke fase kunnen participeren. Dat zijn de burgers die spraken over de CWWB en de 

politieke avond.  

6.3.3 De juiste gemeentelijke organisatie 

Vrijwel alle respondenten stellen dat er geen regels zijn die het organiseren van beleidsparticipatie in 

de weg staan. Daarnaast is er volgens degenen die hier iets over zeggen altijd ruimte voor het 

organiseren van informeel contact en maatwerk. Of het altijd gebeurt, is een tweede. Alleen de 

ambtenaar die sprak over de sociale visie meent dat er formele inspraakverordeningen zijn die het 

organiseren van beleidsparticipatie kunnen belemmeren. Deze regels perken volgens hem ook 

ruimte voor informeel contact en maatwerk wat in. Desondanks blijft het volgens hem mogelijk 

beleidsparticipatie en informeel contact te organiseren en maatwerk te leveren.   

Hoewel het positief is dat er geen regels zijn die beleidsparticipatie in de weg staan, geven 

verschillende respondenten aan dat er helemaal geen regels zijn die gaan over beleidsparticipatie. 

Slechts vier van hen, namelijk de ambtenaren over de sociale visie, de politieke avonden, de Wmo-

adviesraad en de klankbordgroepen AWBZ zeggen dat hier regels over zijn. De andere ambtenaren 

zeggen dat er geen harde regels zijn of weten het niet. Zo wordt er gezegd: “we hebben een 

inspraakverordening, denk ik” (respondent 12). Eén ambtenaar geeft aan het door het gebrek aan 

regels afhankelijk wordt van de persoonlijke voorkeuren van ambtenaren of beleidsparticipatie al 

dan niet georganiseerd wordt. Ook de burgers weten over het algemeen niet of er regels zijn 



     
 

 
 

78 

betreffende beleidsparticipatie. Slechts één van hen stelt dat dit het geval is, namelijk degene die lid 

is van de Wmo-adviesraad.  

Het merendeel van de respondenten is van mening dat de gemeente niet inzichtelijk is voor haar 

burgers. De meerderheid van hen meent dan ook dat de communicatie tussen de gemeentelijke 

afdelingen slecht is of in ieder geval verbeterd kan worden. Een probleem is dat het per ambtenaar 

verschilt in hoeverre er intern wordt gecommuniceerd en dat communicatie tussen afdelingen nog 

geen automatisme is. De vele personeelswisselingen vormen eveneens een oorzaak voor de beperkte 

communicatie tussen de afdelingen. Volgens de ambtenaar die sprak over de klankbordgroepen 

AWBZ wordt er intern weliswaar gecommuniceerd, maar worden daarbij te weinig knopen door 

gehakt. Afdelingen communiceren wel volgens haar, maar niet over het juiste. Slechts één 

respondent stelt zonder kanttekeningen dat de communicatie die plaatsvindt tussen de 

gemeentelijke afdelingen niet beperkt is. Dat is de ambtenaar die over de informatiebijeenkomsten 

heeft gesproken.  

6.4 Infrastructuur tussen betrokken actoren  

6.4.1 De infrastructuur tussen burgers  

De respondenten stellen dat er contact is tussen burgers onderling. Wel zeggen de meeste van hen 

dat dit contact beperkt is of dat dit contact alleen tot stand komt als aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan. Zo moet er een bepaald belang zijn alvorens mensen onderling contact zoeken, moet 

er een onderwerp zijn dat veel mensen raakt, moet het een leuk onderwerp zijn of moeten zaken 

binnen de gemeente echt niet goed gaan. Zelfs als aan deze voorwaarden wordt voldaan, blijft het 

onderlinge contact vaak beperkt tot een kleine groep burgers. Volgens de ambtenaar die heeft 

gesproken over de AWBZ klankbordgroepen moet je als gemeente daarom ook “niet meer bewegen 

totdat de buitenwacht in beweging komt” (respondent 16). Als je als gemeente niks meer doet, gaan 

burgers zich vanzelf wel onderling organiseren. De burger die over beleidsparticipatie in het 

algemeen heeft gesproken, meent dat je dit contact kunt stimuleren door de actieve burgers te 

activeren, enthousiasmeren en uit te nodigen om te participeren. Zij kunnen vervolgens fungeren als 

verbinders die contact opnemen met de achterban. Alleen de ambtenaren die gesproken hebben 

over de informatiebijeenkomsten, de keukentafeltournee en de bijeenkomst voor de keuzenotitie 

sociaal domein stellen zonder kanttekeningen dat burgers zichzelf onderling wel organiseren. 

Gedurende de onderzochte beleidsparticipatietrajecten was er sprake van openheid en 

gelijkwaardigheid tussen de participanten. Slechts één burger geeft aan dat er een voorzitter is die 

zich tijdens het traject soms autoritair moet opstellen. Of er over het algemeen gelijkwaardigheid is 

tussen burgers in het geval van onderlinge organisatie, is niet duidelijk naar voren gekomen in de 

interviews. De weinige respondenten die hier een uitspraak over doen, stellen dat deze 

gelijkwaardigheid er is, mits burgers een gezamenlijk doel, eenzelfde probleem of dezelfde ideeën 

hebben. Zo zegt de burger die gesproken heeft over de sociale visie dat er niet tot besluiten wordt 

gekomen als er onderling niet dezelfde ideeën heersen. Ook andere respondenten stellen dat 

participanten vooral opkomen voor hun eigen belangen. Zo lang die belangen niet botsen, ontstaan 

er ook geen problemen wat betreft het open staan voor andermans mening. Beslissingen kunnen dan 

eensgezind worden genomen. De burger die lid is van de CWWB zegt dan ook dat je iedere groep 

participanten een eigen podium moet geven. Doe je dat niet, dan gaan belangen botsen en gaat één 

belang overheersen. Het voorbeeld dat hij noemt is dat de CWWB en de Wmo-adviesraad elk een 
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eigen podium moeten houden. Hij zegt hierover: “hou het apart, maar ga wel een 

samenwerkingsverband aan” (respondent 8).  

In het geval dat burgers zich onderling organiseren, lijkt er dus sprake te zijn van gelijkwaardigheid. 

Het probleem is hier dat de mate waarin burgers zichzelf onderling organiseren beperkt is. 

6.4.2 Verbinders 

Bij het merendeel van de beleidsparticipatietrajecten waren verbinders aanwezig. Vaak maakten die 

verbinders deel uit van groepen of organisaties en werkten ze niet als individuen. Ook de meeste 

onderzochte participatieraden, namelijk de jeugdbrigade, de Wmo-adviesraad en de CWWB, 

fungeerden als verbinders. De klankbordgroepen AWBZ waren volgens de ambtenaar geen 

verbinders, maar volgens het lid van die groepen waren ze dat wel. Andere verbinders waren mensen 

die spraken namens de vakbond FNV en Lingewaard Sport (op de politieke avond), het KBO Bemmel-

Doornenburg en de SP (bij de bijeenkomst voor de sociale visie) en het wijkplatform (bij de 

keukentafeltour). Bij de bijeenkomst voor lokaal gezondheids- en Wmo-beleid waren er geen 

verbinders, maar wel partners in de uitvoering. Dit waren professionele- en vrijwilligersorganisaties 

zoals het onderwijs, huisartsenposten en de Stichting Welzijn Lingewaard. Deze organisaties waren 

niet direct contactpersoon tussen burgers en de gemeente, al kunnen ze hier wel een rol in spelen. 

Eén van de respondenten, namelijk degene die over beleidsparticipatie in het algemeen heeft 

gesproken, is zelf een verbinder. In tegenstelling tot de andere verbinders is hij niet verbonden aan 

een groep of organisatie. Hij vertegenwoordigt migranten door bij de uitvoering van beleid zijn stem 

te laten horen als die migranten ergens tegenaan lopen.  

De meningen zijn verdeeld over in hoeverre de genoemde verbinders onderling contact tussen 

burgers stimuleren. De Wmo-raad nodigt bijvoorbeeld wel eens burgers uit voor een symposium, 

waardoor onderling contact kan ontstaan. Verder zijn de respondenten die spraken over het KBO 

Bemmel-Doornenburg en het wijkplatform van mening dat het een functie was van die verbinders 

om contact tussen burgers te stimuleren. Desondanks is het geen functie die bij elke verbinder 

duidelijk aanwezig is. Over de Wmo-raad en de jeugdbrigade zijn de meningen verdeeld en de 

klankbordgroepen AWBZ hadden deze functie helemaal niet volgens beide respondenten. Over de 

overige verbinders worden geen uitspraken gedaan betreffende of ze deze functie wel of niet 

vervullen.  

De meeste van de genoemde verbinders doen zowel aan belangenbehartiging als aan advisering, al 

overheerst vrijwel altijd één van deze functies. Waar burgers in de meeste gevallen 

belangenbehartiging als hoofdtaak van een verbinder zien, zien ambtenaren juist de adviserende 

functie vaak als hoofdtaak. Bij de klankbordgroepen AWBZ is het geven van advies zelfs de enige taak 

volgens de ambtenaar. Slechts bij één verbinder zijn beide functies even belangrijk volgens de 

respondenten. Dit is de Cliëntenraad Wet werk en bijstand. Er is één tegenstrijdigheid te ontdekken 

in de antwoorden die burgers en ambtenaren geven. Waar de ambtenaar de adviesfunctie namelijk 

vindt overheersen bij de jeugdbrigade, vinden de leden van de brigade juist de vertegenwoordigende 

functie het belangrijkst.  

De meeste verbinders hebben zowel ervaringsdeskundigheid als beleidsdeskundigheid, al overheerst 

ook in dit geval vaak één van de twee. In de meeste gevallen is dat ervaringsdeskundigheid. Volgens 

de ambtenaar die heeft gesproken over de bijeenkomst voor de sociale visie, hadden de aanwezige 

verbinders zelfs helemaal geen beleidsdeskundigheid. De verbinders hier waren de Wmo-adviesraad 
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en de SP. Ook de ambtenaar die over de Wmo-adviesraad heeft gesproken, zegt dat die raad 

weliswaar deskundig is, “maar niet op het gebied van de Wmo” (respondent 13). Echter, zijn niet alle 

respondenten het eens op dit punt. De ambtenaar en de burger die spraken over de keuzenotitie en 

de burger die sprak over de Wmo-adviesraad zeggen namelijk dat de Wmo-raad wel 

beleidsdeskundigheid bezit.  

De benoemde verbinders hebben voor zover de respondenten dat weten over het algemeen een 

hechte band met hun achterban. Alleen bij de Wmo-adviesraad twijfelen de respondenten of dit zo 

is, maar daar wordt aan gewerkt volgens de respondent die lid is van die raad. Bij Lingewaard Sport 

wil de respondent niet per se spreken van een hechte band, maar hij stelt dat er wel duidelijke, 

wederzijdse afspraken zijn. De ambtenaar die spreekt over de jeugdbrigade en de burger die spreekt 

over het KBO stellen dat het contact tussen de verbinders en hun achterban trapsgewijs verloopt. 

Dat wil zeggen: via één of meerdere andere instanties naar een brede achterban. Geen enkele 

respondent die hier iets over zegt, is van mening dat er vanuit de achterban geen erkenning en 

waardering is voor de verbinders. 

Ook over de erkenning en waardering vanuit de gemeente zijn de respondenten positief. Eén burger 

noemt het contact tussen Lingewaard Sport en de gemeente zelfs “uitermate goed” (respondent 17) 

en het lid van de CWWB zegt: “de samenwerking is geweldig” (respondent 8). De burger die over de 

keukentafeltournee heeft gesproken, zegt wel dat de gemeente liever geen tegenspraak heeft. 

Verder zeggen diverse respondenten dat er meer erkenning is voor belangengroepen dan voor 

adviesorganen. De ambtenaar over de sociale visie stelt dat dit komt doordat de belangengroepen 

alleen een bepaald belang vertegenwoordigen en je met adviesorganen “een beetje in elkaars 

vaarwater” komt (respondent 8). Slechts twee ambtenaren menen dat er meer erkenning en 

waardering moet komen voor de verbinders die zij noemen. Dit zijn de ambtenaren die hebben 

gesproken over de Wmo-adviesraad en de CWWB. De meerderheid van de respondenten stelt ook 

dat de genoemde verbinders een hechte band hebben met de gemeente. Ook dit contact verloopt in 

één geval wel trapsgewijs, namelijk bij KBO Bemmel-Doornenburg. Slechts één respondent, de 

burger die over de klankbordgroepen AWBZ heeft gesproken, meent dat er nog wel sprake is van een 

afstand tussen de gemeente en de verbinders. De verbinders waren in dat geval de 

klankbordgroepen zelf.  

De meeste van deze verbinders staan in contact met een verscheidenheid aan actoren. Door diverse 

respondenten zijn hier wel kanttekeningen bij geplaatst. Zo meent één burger dat het netwerk van 

de Wmo-adviesraad vooral professioneel is. Een andere burger heeft een kanttekening bij het KBO 

geplaatst, omdat het contact met de achterban daar vooral trapsgewijs verloopt. Een andere burger, 

degene die sprak over het wijkplatform, stelt dat er weliswaar een breed netwerk is maar dat dit 

netwerk niet één geheel is: “allemaal druppels en je kunt het geheel niet overzien” (respondent 25). 

De burger die sprak over de klankbordgroepen AWBZ meent dat die klankbordgroepen helemaal niet 

in contact staan met een verscheidenheid aan actoren. Hij mist echter ook geen actoren in het 

netwerk van de klankbordgroepen. Alle andere burgers geven aan wel actoren te missen in het 

netwerk van de verbinders die zij noemen. Een oorzaak die hiervoor is genoemd door het lid van de 

CWWB, is dat niet iedereen met zijn of haar verhaal naar een verbinder durft te stappen. Alle 

ambtenaren die iets zeggen over de verbinders die door hen zijn benoemd, menen ook dat de 

netwerken waar die verbinders in functioneren nog mogen worden uitgebreid. De ambtenaren zijn 

het meest negatief over het netwerk van de Wmo-raad. Eén ambtenaar stelt bijvoorbeeld ook dat 
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het netwerk van de Wmo-adviesraad nog vooral professioneel is en een andere ambtenaar meent 

dat de Wmo-adviesraad helemaal niet in contact staat met een verscheidenheid aan actoren. Wel is 

deze raad bezig haar netwerk uit te breiden.   

Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat er ondanks de aanwezigheid van verbinders ruimte 

blijft voor rechtstreeks contact tussen de gemeente en haar burgers. Echter, plaatsen de meeste van 

hen hier wel een kanttekening bij. Zo zeggen verschillende burgers dat dit rechtstreekse contact 

laagdrempeliger moet worden, dat de gemeente nog te ver weg staat, dat ze zichzelf nog te centraal 

stelt en dat de gemeente er moeite mee heeft te kantelen richting de burger. Over het algemeen is 

de afstand tussen de gemeente en burgers dus nog te groot. De ambtenaar die sprak over de CWWB 

stelt dat de lijntjes met inwoners duidelijker moeten worden. De inwoner die sprak over de 

bijeenkomst voor de keuzenotitie stelt dat ook de lijntjes tussen de gemeente en de instellingen met 

wie ze samenwerkt wat korter mogen worden. Tot slot zou er volgens de ambtenaar die sprak over 

de politieke avond meer interactie moeten komen tussen ambtenaren en mensen die specifiek bij 

beleid betrokken zijn. Eén respondent is van mening dat er momenteel helemaal geen opening is 

voor rechtstreeks contact met de gemeente. Als mensen al contact met de gemeente kunnen 

opnemen, wordt er volgens hem weinig vervolg aan gegeven en horen mensen daarna soms 

maanden niks. Daarbij komen individuen vaak niet verder dan de ambtenaar en kunnen ze niet 

wezenlijk invloed uitoefenen op basis van dit contact. Eén ambtenaar zegt in haar interview dat dit 

komt door gebrek aan tijd. Zij heeft simpelweg geen tijd om alle individuele burgers te woord te 

staan. Daarbij is dit volgens haar ook niet in het algemeen belang.  

6.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de interviews geanalyseerd. In deze analyse is aan bod gekomen welke succes- 

en faalfactoren over het algemeen aanwezig waren in de beleidsparticipatietrajecten in het sociale 

domein van de gemeente Lingewaard. Naar aanleiding daarvan kan nu een antwoord worden 

geformuleerd op deelvraag 3: in hoeverre zijn deze succes- en faalfactoren aanwezig in de huidige 

invulling van beleidsparticipatie in het sociaal beleid van de gemeente Lingewaard? 

 

Wat ten eerste opvalt in deze analyse, is dat vrijwel alle beleidsparticipatietrajecten relatief laag op 

de participatieladder eindigen. Dit duidt erop dat de trajecten niet effectief zijn. Trajecten zijn 

namelijk effectiever zijn naarmate ze hoger op de participatieladder eindigen (Arnstein, 1969; 

Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 2007).  

Verder zijn er diverse succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie aan bod gekomen in 

dit hoofdstuk. Deze zijn allemaal te plaatsen onder persoonlijke factoren, de rol van de gemeente of 

de infrastructuur tussen de betrokken actoren. Hoewel deze factoren de effectiviteit van 

beleidsparticipatie beïnvloeden, hebben ze niet allemaal rechtstreeks invloed op de positie waar 

trajecten eindigen op de participatieladder. De ladder houdt namelijk alleen rekening met de 

hoeveelheid macht die participanten hebben (Arnstein, 1969).  

Wat betreft de kosten batenanalyse, is als succesfactor naar voren gekomen dat er weinig kosten in 

de vorm van tijd verbonden waren aan de onderzochte beleidsparticipatietrajecten. Desondanks 

konden de kosten volgens de meerderheid van de respondenten een belemmering vormen omdat 

participanten deze tijd niet hadden. Daarnaast hebben de participanten weinig baten ervaren.  
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Tijdens de onderzochte trajecten werd de informatie afkomstig van participanten verwelkomd door 

de gemeente. Dat wil zeggen dat participanten tijdens de trajecten in staat werden gesteld hun 

mening te uiten, hier vrijwel altijd reactie op kregen en dat hun input regelmatig werd meegenomen 

in de beleidsvorming. Van dit laatste zijn participanten echter niet altijd op de hoogte. Vaak was er 

ook geen feedback over waarom input wel of niet werd overgenomen. Een succesfactor is dat het 

merendeel van de beleidsparticipatietrajecten intern geëvalueerd wordt, zij het niet altijd op formele 

wijze. Een faalfactor daarbij is dat participanten hier niet van op de hoogte zijn.  

De gemeente was verder onvoldoende concreet betreffende de invloed die participanten hadden op 

basis van de beleidsparticipatietrajecten. Dat wil zeggen dat de gemeente ten eerste niet concreet 

was over de onderwerpen waar participanten invloed op konden uitoefenen en ten tweede niet over 

wat er met hun input ging gebeuren.  

Als het gaat om de mate waarin de gemeente haar participanten inzicht biedt in de 

beleidsparticipatietrajecten, is ze op de goede weg. Voorafgaand aan de meeste trajecten was er 

informatie beschikbaar en volgens vrijwel alle respondenten kwam deze informatie op tijd. In 

sommige gevallen moesten de participanten wel zelf op zoek naar de informatie. De respondenten 

zijn eveneens positief over de informatie die tijdens de trajecten werd verschaft, al geven sommige 

van hen ook aan dat er dingen ontbraken in de informatievoorziening. Verder zeggen voornamelijk 

de participanten zelf dat de verschafte informatie niet altijd duidelijk was en dat hen geen inzicht 

werd geboden in het proces dat na de trajecten gevolgd zou worden om tot beleid te komen.  

In vrijwel alle onderzochte trajecten was er ruimte dialoog en discussie. Desondanks werden 

besluiten in geen van de trajecten op basis daarvan genomen. Het hiërarchisch hoogste orgaan, de 

gemeente, hakte achteraf de knopen door. Wel deed ze dat vermoedelijk met inachtneming van de 

input uit de trajecten. 

Een succesfactor betreffende de gemeentelijke cultuur is dat beleidsparticipatie van belang wordt 

geacht. De grote meerderheid van de respondenten meent namelijk dat de gemeente bereid is om 

tijd te investeren in beleidsparticipatie en in het verwerken van de input die eruit naar voren komt. 

Desondanks wordt er volgens vrijwel alle respondenten nog niet structureel tijd gemaakt voor alle 

facetten van beleidsparticipatie. Beleidsparticipatie wordt onvoldoende georganiseerd en vindt vaak 

alleen plaats in de voorbereidende fase van het beleidsproces. In de rest van het beleidsproces 

gebeurt het niet of weinig. 

Hoewel het een succesfactor is dat er geen regels zijn die beleidsparticipatie, informeel contact en 

maatwerk belemmeren, is het een faalfactor dat er zelfs geen richtlijnen zijn over beleidsparticipatie 

die ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Een andere faalfactor in de interne organisatie van de 

gemeente is dat de communicatie tussen gemeentelijke afdelingen vermoedelijk beperkt is. De 

gemeentelijke organisatie is ook niet inzichtelijk is voor burgers.  

In de onderzochte trajecten was er vrijwel altijd sprake van gelijkwaardigheid tussen de 

participanten. De weinige respondenten die een algemene uitspraak doen, stellen dat er ook sprake 

is van gelijkwaardigheid indien burgers zichzelf organiseren buiten dergelijke trajecten om. De 

faalfactor hierbij is dat burgers zichzelf slechts in beperkte mate organiseren. Eventueel kunnen 

verbinders een rol spelen in het stimuleren van onderling contact tussen burgers, maar gebleken is 

dat ze die rol nog niet echt oppakken.  
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Hoewel de genoemde verbinders over het algemeen zowel onafhankelijk advies geven als de 

belangen van de achterban behartigen, overheerst meestal één van deze functies. Daarnaast 

overheerst bij de meeste verbinders ervaringsdeskundigheid en is beleidsdeskundigheid beperkt 

aanwezig. 

Succesfactoren in de positie van de genoemde verbinders zijn dat de band met de achterban over het 

algemeen hecht is en dat de achterban erkenning en waardering heeft voor deze verbinders. Ook de 

band met de gemeente is hecht, maar er mag vanuit de gemeente wat meer erkenning en 

waardering komen voor de verbinders. Hoewel de verbinders in contact staan met verschillende 

actoren, ontbreken er vaak wel nog actoren in hun netwerk. 

Een laatste succesfactor is dat verbinders ruimte laten voor rechtstreeks contact tussen de gemeente 

enerzijds en haar burgers anderzijds. Wel dragen diverse respondenten andere oorzaken dan de 

positie van verbinders aan waardoor de ruimte voor rechtstreeks contact wordt ingeperkt. Deze 

komen er voornamelijk op neer dat de afstand tussen de gemeente en haar burgers nog vrij groot is.   

Op basis van deze analyse kan een aantal conclusies worden getrokken en een aantal aanbevelingen 

worden geformuleerd. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk.  
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7. Conclusie 
De doelstelling van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de succes- en faalfactoren van de huidige 

beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard. Dit met als doel een 

advies te formuleren voor het effectiever vormgeven van beleidsparticipatie in de toekomst. De 

bijbehorende vraagstelling was de volgende: wat zijn de succes- en faalfactoren voor een effectieve 

vormgeving van beleidsparticipatie en in hoeverre zijn deze aanwezig in de huidige 

beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard?  

In paragraaf 7.1 wordt aan de hand van de in de inleiding opgestelde deelvragen een antwoord 

geformuleerd op deze hoofdvraag. In paragraaf 7.2 wordt er op de bevindingen gereflecteerd. In 

paragraaf 7.3 volgt de wetenschappelijke reflectie van het onderzoek. Daarin wordt benoemd wat dit 

onderzoek heeft bijgedragen aan de wetenschap over beleidsparticipatie en worden er suggesties 

geformuleerd voor vervolgonderzoek. Het hoofdstuk eindigt met een aantal aanbevelingen aan de 

gemeente Lingwaard op basis waarvan beleidsparticipatie in de toekomst effectiever kan worden 

vormgegeven.  

7.1 Bevindingen  

7.1.1 Beleidsontwikkelingen op het gebied van beleidsparticipatie 

De eerste deelvraag van dit onderzoek luidde als volgt: welke beleidsontwikkelingen hebben zich 

binnen Nederland voorgedaan op het gebied van beleidsparticipatie? Deze subparagraaf geeft daar 

antwoord op.  

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de mogelijkheden tot beleidsparticipatie in Nederland 

over de jaren heen zijn toegenomen (Edelenbos, 2000). In het begin van de twintigste eeuw konden 

burgers alleen indirect invloed uitoefenen op nationaal beleid, door middel van actief en passief 

kiesrecht (Michels & de Graaf, 2010; Rijksoverheid, n.d.a). Inmiddels kunnen burgers ook direct 

invloed uitoefenen op beleid (Edelenbos, 2000). In het geval van directe invloed wordt gesproken van 

beleidsparticipatie (Raadschelders, 2003). De eerste formele vormen van directe democratie waren 

de mogelijkheden tot inspraak die werden ingevoerd in de jaren zestig. In de jaren daarna werden de 

inspraakmogelijkheden uitgebreid en sinds de jaren negentig bestaan er op nationaal niveau 

mogelijkheden voor interactieve beleidsprocessen (Edelenbos, 2000).  

Eenzelfde ontwikkeling is te onderscheiden op gemeentelijk niveau. Ook daar ontstonden de eerste 

formele inspraakmogelijkheden in de jaren zestig van de twintigste eeuw (van Leeuwen, 2001). Later 

die eeuw is de nadruk op beleidsparticipatie toegenomen. Zo hoefden raadsleden zich door de 

invoering van een duaal stelsel minder bezig te houden met de beleidsontwikkeling. Het idee 

daarachter was dat raadsleden zich daardoor meer konden focussen op het contact met burgers en 

het organiseren van beleidsparticipatie (de Vries, 2008). Daarnaast is in gemeentelijke wetgeving de 

nadruk op beleidsparticipatie toegenomen. In de nieuwe Gemeentewet van 1994 is bijvoorbeeld 

opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening dient weer te geven “hoe ingezetenen en andere 

belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken” (Overheid, 

2015b). 

In het gemeentelijk sociaal domein is de nadruk op beleidsparticipatie eveneens toegenomen en nog 

steeds aan het toenemen. Zo is met de decentralisaties van 1 januari 2015 in zowel de 
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Participatiewet als de Wmo en de Jeugdwet opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening moet 

vaststellen op welke wijze burgers worden betrokken bij de uitvoering van die wetten. Voor de 

Jeugdwet (voorheen de Wet op de Jeugdzorg) is deze regeling volledig nieuw. Voor de Wmo en de 

Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand) niet meer helemaal, maar de regeling is wel 

uitgebreid sinds de decentralisaties van 1 januari 2015 (Overheid, 2015a).  

7.1.2 Succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie 

De mogelijkheden tot beleidsparticipatie zijn dus toegenomen. De vraag is nu hoe de gemeente 

Lingewaard ook in de toekomst effectief vorm kan blijven geven aan beleidsparticipatie. De tweede 

deelvraag geeft daar een antwoord op. Deze vraag luidt als volgt: wat zijn volgens de literatuur de 

succes- en faalfactoren als het gaat om een effectieve vormgeving van beleidsparticipatie? 

Of beleidsparticipatie al dan niet effectief is, is mede te bepalen aan de hand van de 

participatieladder van Arnstein (1969). Elke trede komt daarbij overeen met een bepaalde 

hoeveelheid macht die burgers hebben in het beleidsproces. Hoe hoger op de ladder een traject 

eindigt, hoe meer macht burgers hebben tijdens dat traject (Arnstein, 1969). De veronderstelling die 

daarbij in dit onderzoek is gehanteerd, is dat beleidsparticipatietrajecten effectiever zijn naarmate ze 

hoger op de ladder eindigen (Arnstein, 1969; Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 

2007).  

Diverse factoren zijn van invloed op de effectiviteit van een beleidsparticipatietraject. Deze zijn te 

plaatsen onder persoonlijke factoren, de rol van de gemeente of de infrastructuur tussen betrokken 

actoren. Ondanks dat deze factoren de effectiviteit van een traject beïnvloeden, hebben zij niet 

allemaal rechtstreeks invloed op de participatieladder. Die ladder houdt namelijk alleen rekening met 

de hoeveelheid macht die participanten hebben (Arnstein, 1969). Ook de factoren die niet 

rechtstreeks invloed hebben op de ladder, zijn in dit onderzoek wel meegenomen aangezien ook zij 

van invloed zijn op de mate waarin een beleidsparticipatietraject effectief is.  

Van de persoonlijke factoren zijn alleen de dimensies meegenomen die de gemeente op korte 

termijn kan beïnvloeden. Dit is er één, namelijk de kosten-batenanalyse die mensen persoonlijk 

maken. Aangezien mensen (beperkt) rationele wezens zijn, wordt verondersteld dat zij participeren 

indien deze kosten-batenanalyse uitmondt in een voor hen positief resultaat (Parsons, 1995). 

Daarvan is sprake als de gepercipieerde kosten lager zijn dan de gepercipieerde baten. Dit is relevant, 

aangezien beleidsparticipatietrajecten effectiever zijn naarmate er meer mensen aan deelnemen 

(WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). In dit onderzoek is gesproken van baten indien het 

voor participanten mogelijk was om door middel van beleidsparticipatie invloed uit te oefenen op 

het beleid dat uiteindelijk werd geformuleerd. Er is gesproken van kosten indien participanten tijd 

moesten investeren om te participeren, terwijl ze die tijd eigenlijk niet hadden. 

Als het gaat om de rol die de gemeente speelt gedurende beleidsparticipatietrajecten, is het ten 

eerste belangrijk dat ze zorgt voor heldere informatie-uitwisseling tussen zichzelf enerzijds en 

burgers anderzijds. Dat betekent onder andere dat de gemeente informatie die afkomstig is van 

participanten verwelkomt (Edelenbos, 2000). Daarnaast dient de gemeente participanten continu 

feedback te geven betreffende wat er met hun input gebeurt (Hajer, 2005). Verder dient ze het 

volledige traject te evalueren (OECD, 2005). Belangrijk in de informatie-uitwisseling is ook dat de 

gemeente concreet is betreffende de invloed die participanten hebben (Movisie, 2014c) en dat ze 

participanten inzicht biedt in de beleidsparticipatietrajecten (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Een 
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heldere informatie-uitwisseling maakt dat beleid en beleidsprocessen inzichtelijker worden, met als 

gevolg dat de betrokkenheid van burgers toeneemt (Hajer, 2005). Betrokkenheid laat op haar beurt 

de effectiviteit van beleidsparticipatietrajecten toenemen omdat er meer mensen gaan participeren 

(Michels & de Graaf, 2010; WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000). Daarnaast kan een continue, 

heldere informatie-uitwisseling de kosten-batenanalyse positief beïnvloeden omdat participanten 

hierdoor merken dat er naar hen wordt geluisterd. De gepercipieerde baten nemen dan toe (Hajer, 

2005).  

Ten tweede als het gaat om de rol van de gemeente, is het een succesfactor als de gemeente de 

juiste cultuur heeft. Ze dient er tijdens beleidsparticipatietrajecten voor te zorgen dat er sprake is van 

een open en gelijkwaardige cultuur (Edelenbos, 2000). Dit komt namelijk de representativiteit en 

daarmee de effectiviteit van beleidsparticipatie ten goede (WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 

2000). Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente bereid is tijd te investeren in beleidsparticipatie 

en dit ook daadwerkelijk doet (Edelenbos & Monnikhof, 1998). De juiste cultuur kan behalve de 

representativiteit van beleidsparticipatie ook de kosten-batenanalyse van participanten positief 

beïnvloeden. Dit omdat structureel tijd investeren in beleidsparticipatie ertoe leidt dat er meer tijd 

wordt genomen voor het verwerken van de input die uit beleidsparticipatie naar voren komt (WRR, 

2012).  

Tot slot wat betreft de rol van de gemeente, oefent de inrichting van de gemeentelijke organisatie 

invloed uit op de effectiviteit van beleidsparticipatie. Als het gaat om beleidsparticipatie is er sprake 

van de juiste organisatie indien interne verkokering zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verder dienen 

de kaders die de gemeente stelt voldoende ruimte te bieden voor het vormgeven van 

beleidsparticipatie, voor het leveren van maatwerk en voor het laten ontstaan van informele 

contacten tussen burgers onderling (Creusen, 2014; Michels & de Graaf, 2010; Arnstein, 1969). 

Tot slot is de infrastructuur tussen alle betrokken actoren van invloed op de effectiviteit van 

beleidsparticipatie. Daarbij is het ten eerste een succesfactor als burgers onderling contact met 

elkaar hebben (Bonoli, 2005; Michels & de Graaf, 2010). Dit contact moet bestaan op basis van 

openheid en gelijkwaardigheid (Edelenbos, 2000). Onderling contact zorgt er namelijk voor dat 

burgers hun stem beter kunnen laten horen richting de gemeente (Bonoli, 2005). Het gevolg daarvan 

is dat beleidsparticipatie meer baten oplevert (Edelenbos & Monnikhof, 1998) en de kans dat de 

kosten-batenanalyse positief uitvalt groter wordt (Parsons, 1995). Daarnaast raken mensen door 

onderling contact meer betrokken bij beleid. Ook dit heeft een positieve invloed op de effectiviteit 

van beleidsparticipatie (Michels & de Graaf, 2010; WRR, 2012; Edelenbos, 2000; Bovens, 2000).  

Ten tweede is het als het gaat om infrastructuur tussen betrokken actoren van belang dat er 

verbinders aanwezig zijn tijdens de beleidsparticipatietrajecten. Deze verbinders dienen de juiste 

functie te vervullen en de juiste positie te bekleden. Op deze manier kunnen zij burgers een stem 

geven binnen de gemeente, opdat burgers invloed kunnen uitoefenen op beleid. Daarnaast neemt de 

representativiteit van beleidsparticipatie toe naarmate verbinders in contact staan met een bredere 

achterban. Verbinders pikken dan namelijk meer diverse signalen op vanuit die achterban (Movisie, 

2014c; Gilsing, van der Gaag & Oudenampsen, 2014; WRR, 2012; Stavenuiter, Nederland & 

Oudenampsen, 2013). 
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7.1.3 De bestaande beleidsparticipatietrajecten in de gemeente Lingewaard  

Nu bekend is wat de succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie zijn, is het van belang 

te onderzoeken welke van deze factoren aanwezig waren bij de beleidsparticipatietrajecten binnen 

het sociaal domein van de gemeente Lingewaard. Daartoe is het eerst van belang te weten om welke 

beleidsparticipatietrajecten het gaat. De derde deelvraag geeft hier antwoord op: welke 

beleidsparticipatietrajecten heeft de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren reeds georganiseerd 

en gecontinueerd binnen het sociaal domein?  

Voor de beantwoording van deze deelvraag is de periode van 2010 tot en met nu geanalyseerd. In 

deze periode zijn er in totaal twaalf verschillende beleidsparticipatietrajecten georganiseerd en 

gecontinueerd binnen het sociaal domein. Ten eerste heeft de gemeente Lingewaard diverse 

informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze waren bedoeld om belanghebbenden te informeren 

over wat er voor hen ging veranderen op het gebied van zorg naar aanleiding van de decentralisaties 

van 1 januari 2015 (Lingewaard, n.d.a). Daarnaast konden ambtenaren er op deze bijeenkomsten 

achter komen hoe participanten over dat onderwerp dachten en konden ambtenaren ontdekken wat 

zij al wisten over de decentralisaties en waar nog gaten in hun kennis zaten (respondent 15). Een 

tweede traject is georganiseerd voor het opstellen van de sociale visie Lingewaard 2022. Hiervoor 

zijn tussen 2008 en 2010 al diverse interactieve bijeenkomsten georganiseerd. Door bezuinigingen en 

de noodzaak concretere doelen voor de kortere termijn te formuleren, werd het formuleren van de 

sociale visie echter in 2010 aan de kant geschoven. In 2012 werd ze weer opgepakt. Er werd toen een 

bijeenkomst georganiseerd waar de opbrengsten uit oudere bijeenkomsten ter toetsing werden 

voorgelegd aan de aanwezigen (respondent 2). Een volgende interactieve bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden om lokaal gezondheids- en Wmo-beleid te formuleren (Lingewaard, 2011). Verder 

heeft de gemeente Lingewaard een keukentafeltournee georganiseerd. Hierbij werden er per kern 

bijeenkomsten georganiseerd (Lingewaard, n.d.c) om burgers te informeren over de manier waarop 

de gemeente Lingewaard in de jaren 2012 tot en met 2015 vorm wilde geven aan de 

maatschappelijke ondersteuning van burgers. Daarnaast kon de gemeente hier kennis vergaren over 

hoe burgers over dit onderwerp dachten en dienden de uitkomsten van deze keukentafeltournee als 

input voor het Wmo-uitvoeringsplan 2012-2015 (Lingewaard, 2012). De gemeente Lingewaard heeft 

ook een interactieve bijeenkomst georganiseerd over de ondersteuning op sociaal gebied vanaf 

2015. Deze bijeenkomst diende ter formulering van de keuzenotitie sociaal domein (Lingewaard, 

2013). 

Voor het opstellen van beleid betreffende leerlingenvervoer is een online platform in het leven 

geroepen. Belanghebbenden konden daar reageren op stellingen (Lingewaard, n.d.d). De stellingen 

die participanten het belangrijkst vonden, zijn meegenomen naar een zogenoemde Ervariumsessie. 

Tijdens deze sessie konden de aanwezigen discussie voeren over die stellingen en nogmaals 

stemmen op de stellingen die ze belangrijk vonden. De stellingen die daarna overbleven vormden de 

input voor een beleidsnotitie over het leerlingenvervoer voor het College en de gemeenteraad 

(respondent 11).  

Een bijeenkomst die herhaaldelijk door de gemeente wordt georganiseerd om beleidsparticipatie 

vorm te geven, is de politieke avond (Lingewaard, n.d.e). De politieke avond is bedoeld om de 

gemeenteraadsleden te informeren over de politieke aspecten van beleidsstukken en om hen de 

mogelijkheid te bieden politieke vragen te stellen aan wethouders. De politieke avond is vrij 
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toegankelijk en alle burgers hebben spreekrecht op de politieke avond (persoonlijke observatie, 3 

juni 2015).  

Op het gebied van jeugdzorg heeft eveneens een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden. Dit was 

het breed maatschappelijk debat dat ging over de inrichting van gemeentelijk jeugdzorgbeleid 

(Lingewaard, 2013). Het doel van het debat was een beeld te vormen van hetgeen er na de 

decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015 op de gemeente af zou komen. Naar aanleiding 

van dit debat is een jeugdbrigade opgericht. Voor de decentralisaties gaf deze brigade de gemeente 

advies over de vormgeving van jeugdbeleid. Nu geeft ze advies over jeugdzorg als de gemeente daar 

om vraagt. Daarnaast kan ze de gemeente informeren over relevante zaken gericht op het bieden 

van jeugdhulp (respondent 5).  

Behalve de jeugdbrigade, heeft de gemeente diverse andere participatieraden. De Wmo-adviesraad 

geeft bijvoorbeeld zowel gevraagd als ongevraagd schriftelijk, formeel advies over onderwerpen die 

het gemeentelijke Wmo-beleid betreffen. Daarnaast zorgt ze voor het behartigen van de belangen 

van burgers die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning (Lingewaard, n.d.f). Een andere 

participatieraad is de Stichting Cliëntenraad Wet werk en bijstand. Deze raad vertegenwoordigt 

burgers die voorheen onder de Wwb en nu onder de Participatiewet vallen, maar ook mensen die 

zich hierbij betrokken voelen (respondent 4). Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het 

College van B&W, gemeenteraadsleden en politieke partijen op het gebied van de Participatiewet 

(Stichting Cliëntenraad Wet werk en bijstand, 2015). Verder heeft de gemeente Lingewaard 

klankbordgroepen AWBZ opgericht. Dit was naar aanleiding van een bijeenkomst die diende ter 

voorbereiding van de decentralisatie van de AWBZ. Er waren twee klankbordgroepen, één die 

bestond uit vrijwilligers en mantelzorgers en één die bestond uit professionals. Daarnaast zijn er drie 

cliënten gevonden die apart van deze klankbordgroepen hun standpunt kenbaar wilden maken 

(respondent 6). Deze klankbordgroepen en cliënten boden de gemeente samen inzicht in de wensen 

en ideeën van de doelgroepen van de AWBZ. Op deze manier zou de gemeente haar ondersteuning 

beter kunnen aansluiten bij de vraag van die doelgroepen (Lingewaard, n.d.g). 

Een laatste vorm van beleidsparticipatie in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard zijn de 

klanttevredenheidsonderzoeken. Deze dienen ter evaluatie van de waardering voor de Wmo. Over 

het algemeen werd hiervoor gebruik gemaakt van kwantitatieve enquêtes, maar in 2012 heeft de 

gemeente gekozen voor groepsgesprekken. Sinds de decentralisaties is de gemeente overgestapt op  

cliëntervaringsonderzoeken (respondent 19). Deze dienen niet alleen ter evaluatie van de waardering 

voor de Wmo, maar ook ter evaluatie van medezeggenschapsregelingen en klachtregelingen 

(Gemeente Lingewaard, 2015c). In 2015 is er gekozen om deze evaluatie te doen door middel van 

een benchmark onderzoek (respondent 19).  

7.1.4 De aanwezige succes- en faalfactoren in de gemeente Lingewaard 

Nu bekend is welke beleidsparticipatietrajecten de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft 

georganiseerd en gecontinueerd binnen het sociaal domein, is de volgende deelvraag aan de orde: in 

hoeverre zijn de succes- en faalfactoren voor effectieve beleidsparticipatie aanwezig in de huidige 

beleidsparticipatietrajecten in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard?  

Gebleken is dat de gemeente nog belangrijke slagen kan maken als het gaat om de mate waarin haar 

beleidsparticipatietrajecten effectief zijn. Dat het merendeel van de onderzochte trajecten laag op de 

participatieladder van Arnstein (1969) eindigt, toont bijvoorbeeld al aan dat deze trajecten niet of 
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weinig effectief zijn. Het bereiken van hogere treden is namelijk effectiever (Arnstein, 1969; 

Edelenbos, 2000; Michels & de Graaf, 2010; Bekkers, 2007). Alleen de jeugdbrigade eindigt op de 

bovenste helft van de ladder, op de trede van adviseren.  

Daarbij is het niet zo dat alle trajecten eenduidig op een trede zijn te plaatsen. Bij alle indicatoren van 

de participatieladder zijn er trajecten waarbij er verschillen in inzicht zijn tussen de ambtenaar en de 

burger die er over zijn geïnterviewd. Als het gaat om de fase waarin beleidsparticipatie plaatsvond, is 

er bijvoorbeeld onenigheid bij de politieke avond en bij de bijeenkomst voor de sociale visie. In beide 

gevallen dachten de participanten vooraf dat ze input konden leveren, maar viel dit in de praktijk 

tegen. Volgens de ambtenaren die voor deze trajecten zijn geïnterviewd, hadden burgers inderdaad 

weinig invloed maar hadden zij dat van tevoren kunnen weten. Een ander voorbeeld is dat de 

participanten die zijn geïnterviewd over de keukentafeltournee, de bijeenkomst voor de keuzenotitie 

en de jeugdbrigade aangeven dat er volgens hen geen randvoorwaarden waren, terwijl die er volgens 

de ambtenaren die over die trajecten hebben gesproken wel waren.  

De meerderheid van de trajecten eindigt dus laag op de ladder, wat aantoont dat de trajecten 

effectiever kunnen worden ingericht. Er is dan ook een aantal faalfactoren aanwezig bij de 

onderzochte beleidsparticipatietrajecten. Desondanks is er ook een aantal succesfactoren aanwezig 

die de effectiviteit van beleidsparticipatie juist doen toenemen. Deze factoren zijn niet allemaal van 

invloed op de participatieladder, maar wel op de effectiviteit van beleidsparticipatie.  

Een aanwezige faalfactor is dat de meerderheid van de participanten van mening is dat deelname 

aan beleidsparticipatietrajecten weinig baten oplevert. Desondanks menen de ambtenaren bij 

verschillende trajecten dat participanten wel invloed hebben gehad op het uiteindelijke beleid, al zijn 

er ook diverse ambtenaren die menen dat deze invloed beperkt blijft. Er komen dezelfde antwoorden 

als later in de interviews wordt gevraagd in hoeverre participanten hun input konden terugvinden in 

het uiteindelijke beleid. De ambtenaren zijn ook hier positiever dan de burgers, maar zeggen hier 

eveneens dat er geen radicale wijzigingen zijn opgetreden naar aanleiding van beleidsparticipatie en 

dat de input niet heel duidelijk was terug te vinden.  

Aan de onderzochte beleidsparticipatietrajecten zijn weinig kosten verbonden. Desondanks kunnen 

de kosten volgens de meerderheid van de respondenten toch een belemmering vormen. Opvallend is 

dat dit zowel geldt voor het traject waar participanten eenmalig een kwartier aan kwijt zijn als voor 

trajecten die participanten een paar uur per week kosten. De kosten lijken verder geen invloed te 

hebben op wat een traject oplevert aan baten. Zo heeft het traject omtrent leerlingenvervoer niet 

meer tijd gekost dan het bijwonen van een bijeenkomst en kost lidmaatschap van de CWWB een 

paar uur per week. Desondanks zijn de respondenten in beide gevallen positief over de hoeveelheid 

baten die het hen heeft opgeleverd. Andersom leveren lidmaatschap van de Wmo-adviesraad en het 

bijwonen van een politieke avond weinig baten op, terwijl het eerste meer tijd kost dan het tweede.  

Als het gaat om de mate waarin de gemeente Lingewaard informatie afkomstig van participanten 

verwelkomt, overheersen de succesfactoren. Zo konden participanten tijdens vrijwel alle trajecten 

hun mening uiten, al kon de grootse en formele setting hier wellicht een belemmering voor vormen 

volgens sommige respondenten. Dit omdat participanten de gemeenteraad, wethouders en 

ambtenaren moeilijk of spannend kunnen vinden. De setting lijkt verder geen invloed te hebben op 

andere succes- en faalfactoren. Verder kregen de participanten volgens vrijwel alle respondenten 

reactie op de meningen die zij uitten, zij het soms onvoldoende. Eén respondent voegt daar wel aan 
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toe dat er buiten de beleidsparticipatietrajecten om vaak helemaal niet op vragen wordt gereageerd. 

Of dit volgens meerdere participanten zo is, is niet te achterhalen omdat dit in de meeste interviews 

niet ter sprake is gekomen. Wel geven meerdere respondenten aan dat rechtstreeks contact met de 

gemeente vaak moeilijk is en dat de afstand tussen de gemeente en haar burgers groot is.  

Bij de meerderheid van de trajecten komt een gebrek aan heldere informatievoorziening naar voren 

als belangrijke faalfactor. Zo was de gemeente niet altijd open over de reden waarom ze input uit 

beleidsparticipatietrajecten al dan niet overnam. De participanten die hebben gesproken over de 

participatieraden waren hierbij over het algemeen positiever dan de participanten die over de 

bijeenkomsten hebben gesproken. De reacties van de ambtenaren nuanceren dit beeld wel iets. De 

ambtenaar die sprak over de klankbordgroepen AWBZ meent bijvoorbeeld dat deze feedback er niet 

is geweest en de ambtenaar over het leerlingenvervoer stelt dat deze feedback er juist wel is 

geweest. Verder zijn vrijwel alle beleidsparticipatietrajecten weliswaar intern geëvalueerd, maar zijn 

de resultaten daarvan niet gecommuniceerd naar de participanten. Daarnaast was de gemeente vaak 

onvoldoende concreet over de invloed die participanten hadden op basis van de 

beleidsparticipatietrajecten. Dat wil zeggen dat de gemeente ten eerste vaak niet concreet was over 

de onderwerpen waar participanten invloed op konden uitoefenen en ten tweede niet over wat er 

met die input ging gebeuren. Wederom zijn de ambtenaren hier positiever over dan de burgers, al 

erkennen sommige ambtenaren wel dat dit allemaal niet expliciet vermeld is. 

Ondanks het gebrek aan bepaalde informatie, zijn de respondenten redelijk positief als het gaat om 

de mate waarin de gemeente haar participanten inzicht bood in de beleidsparticipatietrajecten. In 

vrijwel alle gevallen was er vooraf, tijdig informatie beschikbaar. Wel moesten participanten daar 

soms zelf naar op zoek. Verder zijn de respondenten tevreden over de informatievoorziening tijdens 

de trajecten, al zijn de participanten wederom wat negatiever dan de ambtenaren. Daarbij ontbrak 

er bij de meeste trajecten ook wel wat informatie, maar zoals één ambtenaar al aangeeft zit er altijd 

een spanningsveld tussen wat je wilt en wat je kunt vertellen. Vooral de participanten zijn verder van 

mening dat de informatie niet altijd duidelijk was en dat hen geen inzicht werd geboden in het proces 

dat na de trajecten gevolgd zou worden om tot beleid te komen.  

Tijdens alle beleidsparticipatietrajecten was er ruimte voor dialoog en discussie. Desondanks heeft 

dit onderzoek aangetoond dat besluiten bij geen van de trajecten werden genomen op basis van die 

dialoog en discussie, maar dat de gemeente achteraf de beslissingen nam. Ruimte voor openheid was 

er dus, ruimte voor gelijkwaardigheid niet. Wel heeft de meerderheid van de respondenten het idee 

dat de input uit de beleidsparticipatietrajecten is meegenomen bij de beslissingen van de gemeente. 

Verder is er een aantal succes- en faalfactoren te onderscheiden als het gaat om de gemeentelijke 

cultuur en de inrichting van de gemeentelijke organisatie. Hierbij zijn verschillen tussen de trajecten 

irrelevant, aangezien het gaat om factoren die al dan niet aanwezig waren bij de gemeente in plaats 

van bij de trajecten. Om dezelfde reden is het onduidelijk of deze factoren wel of geen invloed 

hebben op andere factoren. 

Vrijwel alle respondenten achten de gemeente bereid tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie. Volgens de meerderheid van de respondenten is de gemeente eveneens bereid 

tijd te investeren in het verwerken van de input die uit beleidsparticipatietrajecten naar voren komt. 

Hierbij zijn niet de ambtenaren maar juist de participanten iets positiever. Diverse respondenten 

stellen wel dat het binnen de gemeente nog geen gewoonte is om beleidsparticipatie te organiseren 
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en dat de gemeente er nog aan moet wennen dat beleidsparticipatie tegenwoordig noodzakelijk is. 

Verder dragen diverse respondenten aan dat het niet altijd mogelijk is beleidsparticipatie te 

organiseren en de input uit beleidsparticipatietrajecten over te nemen. Gebrek aan tijd is hier een 

veel genoemde reden voor. Andere redenen zijn gebrek aan budget, wetten of regels die het 

onmogelijk maken input over te nemen of de politiek die wat anders wil dan de participanten.  

Ondanks dat de bereidheid beleidsparticipatie te organiseren al grotendeels aanwezig is, wordt er 

volgens de meerderheid van de respondenten niet structureel tijd gereserveerd voor alle facetten 

van beleidsparticipatie. Beleidsparticipatie wordt nog niet structureel georganiseerd en vindt vaak 

alleen plaats in de fase van beleidsvoorbereiding. Soms wordt hier een vervolg aan gegeven, maar dit 

vervolg blijft altijd beperkt.  

Buiten de georganiseerde trajecten om is het voor burgers ook moeilijk te participeren in beleid. Dit 

komt mede door de beperkte inzichtelijkheid van de gemeente, een faalfactor die volgens vrijwel alle 

respondenten aanwezig is. De communicatie tussen de gemeentelijke afdelingen is volgens de 

meerderheid van de respondenten dan ook beperkt. Dit belemmert de inzichtelijkheid van de 

gemeente (Creusen, 2014).  

Volgens de meeste respondenten zijn er geen regels die het organiseren van beleidsparticipatie, 

maatwerk of informeel contact in de weg staan. Veel respondenten, zowel participanten als 

ambtenaren, stellen zelfs dat er überhaupt geen kaders zijn die gaan over beleidsparticipatie. Andere 

respondenten weten niet of die kaders er zijn. Slechts vier ambtenaren menen dat dergelijke kaders 

er wel zijn. Slechts één ambtenaar meent dat er regels zijn die beleidsparticipatie, maatwerk en 

informeel contact in de weg staan. Hoe het komt dat hij dit vindt en andere respondenten niet, is 

onduidelijk. 

De respondenten menen dat burgers zichzelf niet vaak onderling organiseren. Burgers doen dit alleen 

als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals dat er zaken echt niet goed gaan binnen de 

gemeente. Als burgers zichzelf organiseren, blijft dit vaak beperkt tot kleinere groepen burgers. Dit 

laatste is nadelig, aangezien mensen in een grotere groep sterker staan en eerder gehoord worden 

(Bonoli, 2005). Er is dus wel wat onderling contact, maar dit blijft vaak beperkt. Wel is er vrijwel altijd 

sprake van gelijkwaardigheid als dat contact tot stand komt. 

De laatste succes- en faalfactoren worden gevormd door verbinders en de mate waarin zij de juiste 

functie en positie vervullen. Als eerste succesfactor waren bij het merendeel van de 

beleidsparticipatietrajecten verbinders aanwezig. Vaak waren dit leden van groepen en organisaties, 

zoals de leden van de Lingewaardse Sportraad of van een wijkplatform. In het geval van de 

participatieraden waren de leden van die raden zelf de verbinders. Dit zijn allemaal interne 

verbinders, wat wil zeggen dat ze afkomstig zijn uit de groep burgers die zij vertegenwoordigen en 

connecties hebben binnen de gemeente (WRR, 2012). Idealiter zouden verbinders drie functies 

vervullen, met het geven van onafhankelijk advies en het behartigen van de belangen van de 

achterban als belangrijkste twee (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Het stimuleren 

van onderling contact tussen burgers is een derde functie die ze kunnen vervullen (WRR, 2012). Of 

deze laatste functie vervuld wordt, is in veel gevallen niet duidelijk. Ze overheerst in elk geval niet bij 

de verbinders. De andere twee functies zijn vaak beiden aanwezig, maar over het algemeen 

overheerst één van die twee. Volgens de participanten is dat meestal de vertegenwoordigende 

functie, maar volgens de ambtenaren is dat juist vaak de adviserende functie.  
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Om de genoemde functies te kunnen invullen, dienen zowel ervaringsdeskundigheid als 

beleidsdeskundigheid aanwezig te zijn bij verbinders (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 

2013). Een faalfactor hier is dat beleidsdeskundigheid bij sommige verbinders beperkt aanwezig is. In 

sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de Wmo-raad en de SP, menen de respondenten zelfs dat de 

verbinders helemaal niet beleidsdeskundig waren.  

De positie van de verbinders die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, is grotendeels de juiste 

als het gaat om effectieve beleidsparticipatie. Zo is er geen enkele respondent die meent dat de 

verbinders niet erkend en gewaardeerd worden door de achterban. Daarnaast hebben de verbinders 

over het algemeen een hechte band met die achterban en ook met de gemeente. Erkenning en 

waardering is er eveneens vanuit de gemeente. Wel lijkt dit er wat meer te zijn vanuit de achterban. 

Daarnaast lijkt de gemeente de belangengroepen wat meer te erkennen en waarderen dan de 

adviesorganen. 

Hoewel het merendeel van de respondenten meent dat de genoemde verbinders een breed netwerk 

hebben, kan dit netwerk in de meeste gevallen wel wat worden uitgebreid. Eén burger geeft aan dat 

er geen sprake is van een netwerk, maar dat verbinders in contact staan met allemaal losse actoren 

die onderling geen contact hebben. Of dit in meer gevallen zo is, is in dit onderzoek niet naar voren 

gekomen. Het is ook niet duidelijk of dit een probleem is. 

Op basis van de genoemde succes- en faalfactoren kan worden geanalyseerd wat de genoemde 

resultaten maatschappelijk gezien betekenen en welke verbanden er tussen de resultaten zijn te 

onderscheiden. Dit wordt gedaan in paragraaf 7.2. In paragraaf 7.3 wordt uiteengezet wat dit 

onderzoek heeft bijgedragen aan de reeds bestaande literatuur over beleidsparticipatie. Daarbij 

worden ook suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. Daarna kan een antwoord geformuleerd 

worden op de laatste deelvraag: welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om beleidsparticipatie 

in het sociaal domein van de gemeente Lingewaard effectiever vorm te geven? Dit komt aan bod in 

paragraaf 7.4.  

7.2 Maatschappelijke reflectie 

7.2.1 De mate waarin de gemeente macht afstaat 

De resultaten hebben aangetoond dat vrijwel alle onderzochte beleidsparticipatietrajecten laag op 

de participatieladder eindigen. Dat betekent dat de gemeente over het algemeen de macht in 

handen hield tijdens die trajecten (Arnstein, 1969). Hoewel dit niet effectief is, is het geen 

verassende uitkomst van het onderzoek. De gemeente moet namelijk meer macht afstaan naarmate 

ze trajecten hoger op de ladder wil laten eindigen. De theorie gaf reeds aan dat beleidsmakers hier 

nog niet aan gewend zijn en hier vaak weerstand tegen bieden (Arnstein, 1969, WRR, 2012). Uit 

latere gesprekken met ambtenaren is gebleken dat de trajecten weliswaar bewust op deze manier 

zijn ingericht door de gemeente Lingewaard, maar niet omdat de gemeente haar macht niet wilde 

afstaan, meer omdat ze niet wist dat het ook anders kon.  

Gemeente Lingewaard biedt dus wellicht geen weerstand tegen het afstaan van macht, maar uit 

interviews is wel gebleken dat ze nog niet gewend is haar macht af te staan aan participanten. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit de kanttekeningen die geplaatst worden bij de bereidheid van de gemeente 

om beleidsparticipatie te organiseren en de input die eruit naar voren komt te verwerken. Diverse 

respondenten benoemen daar dat het nog geen gewoonte is van de gemeente om 
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beleidsparticipatie te organiseren en dat de gemeente er nog aan moet wennen dat 

beleidsparticipatie tegenwoordig noodzakelijk is. 

Dat de gemeente nog vooral zelf de macht in handen houdt, blijkt ook uit het feit dat in geen van de 

onderzochte trajecten de besluiten werden genomen op basis van gelijkwaardigheid. Het was het 

hiërarchisch hoogste orgaan, de gemeente, dat de besluiten nam. Dit maakt het niet verwonderlijk 

dat de trajecten relatief laag op de participatieladder eindigen. Opvallend is wel dat ook bij het enige 

traject dat wel op de bovenste helft van de ladder eindigt, de jeugdbrigade, de beslissingen niet 

genomen werden op basis van gelijkwaardigheid. Of hier sprake is van een causaal verband, dus of 

de mate waarin er ruimte is voor gelijkwaardigheid van invloed is op de positie op de 

participatieladder, is op basis van dit onderzoek dan ook niet te zeggen.   

Als gevolg van de beperkte hoeveelheid macht die gemeenten afstaan, zouden participanten 

logischerwijs ook weinig invloed kunnen uitoefenen op het uiteindelijke beleid. Dat zou betekenen 

dat beleidsparticipatie weinig baten oplevert. Hoewel de meerderheid van de respondenten 

inderdaad van mening is dat deelname aan de onderzochte beleidsparticipatietrajecten weinig baten 

heeft opgeleverd, ondersteunen de resultaten dit idee niet. Zo eindigen de Cliëntenraad Wet werk en 

bijstand en het traject omtrent leerlingenvervoer op een relatief lage trede van de ladder, namelijk 

de trede van raadplegen, maar hebben de respondenten wel het idee dat deelname aan die trajecten 

baten heeft opgeleverd.  

Dat beleidsparticipatie weinig baten oplevert is in overeenstemming met het theoretisch kader. Daar 

is naar voren gekomen dat participanten vaak het idee hebben dat beleidsparticipatie niet meer dan 

symbolisch is (Hajer, 2005). Om meer invloed uit te kunnen oefenen op beleid, moeten participanten 

wellicht een breder traject volgen dan het naar een bijeenkomst gaan of het zitting nemen in een 

participatieraad alleen. Hoewel slechts twee participanten aankaarten dat een dergelijk, breder 

traject noodzakelijk is, is het aannemelijk dat dit altijd het geval is. De analyse van de 

participatieladder toonde namelijk al aan dat de invloed van participanten beperkt is en slechts drie 

participanten lijken ervan overtuigd dat beleidsparticipatietrajecten baten opleveren. Om wezenlijke 

invloed uit te kunnen oefenen, is een breder traject wellicht altijd noodzakelijk. Dit zou echter ook de 

kosten doen toenemen, aangezien er meer tijd in beleidsparticipatie geïnvesteerd moet worden. De 

kosten-batenanalyse kan dan, ondanks de hogere baten, alsnog negatief uitpakken. 

Beleidsparticipatie vindt dan nog steeds niet plaats.  

Behalve dat de baten laag zijn, worden de kosten van de trajecten, hoe laag ook, ook nog eens gezien 

als een belemmering om te participeren. Op basis daarvan zou het volgens de theorie zo zijn dat 

mensen niet participeren (Parsons, 1995). Desondanks hebben alle geïnterviewde burgers 

deelgenomen aan minimaal één participatietraject. Wellicht hebben andere baten, zoals idealisme of 

persoonlijke ontwikkeling een rol gespeeld, zodat de kosten-batenanalyse alsnog een positieve 

uitkomst had.     

7.2.2 De informatievoorziening richting participanten 

Zowel voor de indicatoren die de positie op de participatieladder bepalen, als voor de mate waarin 

beleidsparticipatie baten heeft opgeleverd, is er een aantal verschillen te onderscheiden tussen de 

antwoorden die participanten geven en de antwoorden die ambtenaren geven. Deze lijken 

voornamelijk te wijten aan een informatieachterstand bij de participanten. Zo geven sommige 

ambtenaren aan dat participanten konden weten dat ze niet meer echt invloed hadden, terwijl 
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participanten zeggen dat ze dit niet wisten. Daarnaast is gebleken dat de randvoorwaarden niet altijd 

bekend waren bij de participanten. Participanten menen dan dat er geen randvoorwaarden waren, 

terwijl die er volgens de ambtenaar wel waren. Dat duidt eveneens op een informatieachterstand bij 

de participanten.  

Daarnaast is het aannemelijk dat de gemeente onvoldoende communiceert richting participanten 

hoeveel invloed zij daadwerkelijk gehad hebben op het uiteindelijke beleid. Participanten geven nu 

namelijk aan dat ze niet weten in hoeverre hun input is overgenomen. Ze vermoeden dat zij weinig 

invloed hadden op het beleid dat uiteindelijk is geformuleerd. Dat zij echter wel invloed hadden, is 

aannemelijk omdat ambtenaren menen dat dit zo is. Zij weten waarschijnlijk het beste of er input van 

participanten is overgenomen. Door het gebrek aan communicatie hierover zijn participanten hier 

echter niet van op de hoogte en blijven de gepercipieerde baten laag.  

Als er later in de interviews gevraagd wordt in welke mate de gemeente input van participanten 

verwelkomt, geeft de meerderheid van de participanten aan dat ze niet altijd weten of er input van 

hen wordt overgenomen. Diverse ambtenaren geven ook aan dat dit niet heel expliciet naar voren 

komt in het beleid. Daarnaast wordt beleid ook niet radicaal veranderd op basis van de input van 

participanten. Mogelijkerwijs verklaart dit waarom veel participanten al aangaven dat hun deelname 

aan participatietrajecten volgens hen weinig baten heeft opgeleverd. Echter, komen de resultaten 

van de mate waarin de gemeente de input van participanten verwelkomt niet overeen met de 

resultaten van de baten van beleidsparticipatie. Zo is alleen de burger die over de jeugdbrigade heeft 

gesproken van mening dat de ideeën van participanten zijn overgenomen in beleid, terwijl niet alleen 

zij, maar ook de burgers die spraken over het leerlingenvervoer en de CWWB van mening zijn dat 

hun deelname baten heeft opgeleverd.  

Zelfs als ambtenaren duidelijker gaan communiceren wat er van de input van participanten is 

overgenomen, blijft het de vraag hoeveel baten beleidsparticipatie daadwerkelijk oplevert. Ook 

diverse ambtenaren plaatsen namelijk kanttekeningen bij de hoeveelheid baten die 

beleidsparticipatietrajecten opleveren.  

Ook op andere gebieden dan de mate waarin participanten invloed hebben op beleid, is de 

informatievoorziening echt nog onvoldoende. Bij elk traject ontbreekt wel wat informatie, zij het bij 

het ene traject meer dan bij het andere. Op basis hiervan kan dus niet gezegd worden dat de 

informatievoorziening bij het ene traject beter was dan bij het andere traject, maar lijkt er bij de 

meerderheid van de trajecten informatie te ontbreken.  In veel gevallen lijkt dit te wijten aan het feit 

dat de gemeente aannames doet over wat participanten weten. Dit omdat de ambtenaren vaak 

positiever zijn dan de participanten over hetgeen participanten weten. Daarnaast gebruiken 

ambtenaren woorden als “vanzelfsprekend” (respondent 15) en “logisch” (respondent 12) om aan te 

duiden dat participanten bepaalde kennis echt wel hebben, terwijl zij ook aangeven dat deze kennis 

niet expliciet met hen gedeeld is. Participanten geven op hun beurt aan dat ze deze kennis helemaal 

niet hebben, wat betekent dat de gemeente onjuiste aannames doet. Daarnaast is informatie vaak 

onduidelijk voor participanten. Termen die binnen de gemeente gebruikelijk zijn, hoeven dan ook 

niet per se bekend te zijn bij participanten. Dat participanten negatiever zijn over de duidelijkheid 

van de gemeentelijke informatie dan ambtenaren zelf, duidt al aan dat dit niet zo is.  

Bij sommige trajecten moesten participanten vooraf zelf op zoek naar informatie. Dit kan onder 

andere te wijten zijn aan het feit dat sommige ambtenaren aangeven burgers niet te willen 
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overladen met informatie. Niet alle informatie wordt dan gegeven, wat betekent dat burgers 

inderdaad zelf op zoek moeten als ze meer willen weten. Opvallend genoeg zijn de trajecten waarbij 

ambtenaren zeggen burgers niet te willen overladen met informatie niet dezelfde trajecten als die 

waar burgers aangeven dat ze zelf op zoek moesten naar informatie. Het is niet duidelijk wat er dan 

wel de oorzaak van is dat sommige participanten dit aankaarten en andere niet. Misschien is dit 

afhankelijk van de hoeveelheid informatie die participanten persoonlijk graag ontvangen.  

De gemeente leek in het geval van de participatieraden wat opener dan bij de andere trajecten over 

de reden waarom ze de input van participanten al dan niet overnam. Wellicht komt dit doordat die 

raden een formelere positie hebben als het gaat om beleidsparticipatie en de gemeente meer 

rekening met hen moet houden dan met burgers die eenmalig naar een bijeenkomst komen.   

Op basis van de theorie werd verwacht dat de mate waarin de gemeente open is over de redenen 

waarom ze input al dan niet overneemt, positieve invloed uitoefent op de kosten-batenanalyse van 

participanten. Dit omdat participanten door dergelijke feedback een positiever beeld zouden krijgen 

van de baten die beleidsparticipatie eventueel kan opleveren (Hajer, 2005). De resultaten 

ondersteunen deze aanname echter niet. Er zijn namelijk meer respondenten die menen dat hun 

participatie baten heeft opgeleverd dan respondenten die menen dat de gemeente open was over de 

reden waarom ze input al dan niet overnam. Daarnaast zijn er meer factoren van invloed op de baten 

dan dergelijke feedback vanuit de gemeente alleen. Deze veronderstelde causale relatie is op basis 

van dit onderzoek dan ook niet aan te tonen.    

7.2.3 De toegankelijkheid van beleidsparticipatie 

De participanten zijn positiever over de gemeentelijke cultuur dan de ambtenaren. Aangezien de 

ambtenaren de cultuur waarschijnlijk het beste kennen, is deze vermoedelijk minder goed dan de 

participanten denken. Wat verder opvalt, is dat hoewel de respondenten positief zijn over de 

bereidheid tot beleidsparticipatie, beleidsparticipatie nog niet structureel plaatsvindt. Hoe dit komt is 

onduidelijk, maar wellicht dat gebrek aan tijd hier een rol speelt. Eén ambtenaar benoemt 

bijvoorbeeld dat ze geen tijd heeft om alle individuele burgers te woord te staan en een andere 

ambtenaar zegt dat het in de waan van de dag geen prioriteit heeft. Daarnaast geven ambtenaren 

aan dat het nog geen gewoonte is om beleidsparticipatie te organiseren. Dit kan er ook een oorzaak 

van zijn dat het nog niet structureel plaatsvindt.  

Vermoedelijk zou het structureel tijd reserveren voor alle facetten van beleidsparticipatie de kosten-

batenanalyse van participanten positief beïnvloeden. Dit zou er namelijk toe leiden dat er meer tijd 

wordt genomen voor het verwerken van de input die uit de beleidsparticipatietrajecten naar voren 

komt (WRR, 2012). Of dit daadwerkelijk zo is, is niet te zeggen omdat de gemeentelijke cultuur in 

haar algemeenheid is onderzocht en de baten zijn toegespitst op de verschillende trajecten. Daarbij 

zijn er waarschijnlijk veel meer factoren dan de gemeentelijke cultuur alleen van invloed op de baten 

die beleidsparticipatie heeft en is deze causale veronderstelling dus niet te falsifiëren of verifiëren op 

basis van dit onderzoek.  

Aangezien vier ambtenaren ze kunnen benoemen, zijn er vermoedelijk regels die gaan over 

beleidsparticipatie. Dat de meerderheid van de respondenten de regels echter niet kent, duidt erop 

dat ze niet worden gehandhaafd. Zouden er wel kaders zijn waar iedere ambtenaar zich aan hield, 

dan zou dit wellicht verschillen tussen ambtenaren in het organiseren van beleidsparticipatie 

tegengaan. Iedereen zou dan namelijk dezelfde richting op bewegen.   
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Vermoedelijk beïnvloeden de gemeentelijke cultuur en de inrichting van de gemeentelijke 

organisatie elkaar. De inrichting wordt waarschijnlijk aangepast aan de cultuur en andersom heeft de 

inrichting waarschijnlijk ook gevolgen voor de interne gang van zaken en daarmee de cultuur. Of dit 

daadwerkelijk zo is, is echter niet vast te stellen op basis van dit onderzoek.  

Behalve deze onderzochte factoren benoemen diverse ambtenaren als faalfactor dat ze 

beleidsparticipatie wel willen vormgeven, de uitkomsten ervan wel willen verwerken en wel open 

staan voor contact met burgers, maar dit niet altijd kunnen door gebrek aan tijd, budget of door 

wetten of regels van een hoger bestuursniveau. Volgens de theorie is het gebrek aan tijd te wijten 

aan het feit dat de tijd die nodig is om beleidsparticipatie te organiseren en de input te verwerken 

wordt onderschat (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Volgens de respondenten die er iets over zeggen, 

wordt de benodigde tijd niet onderschat maar is die tijd er gewoonweg niet. Dat het gebrek aan tijd 

wordt genoemd is opvallend aangezien in de theorie verondersteld wordt dat het beleidsproces 

sneller verloopt als beleidsparticipatie effectief vorm krijgt (Edelenbos, 2000). Of deze 

veronderstelling juist is, is echter nog niet bewezen. De ambtenaren lijken er nog niet van overtuigd, 

aangezien ze nog van mening lijken dat beleidsparticipatie voornamelijk iets is dat tijd kost. Echter, 

bespaar je mijns inziens sowieso tijd door het beleidsproces grotendeels over te laten aan burgers. In 

plaats van dat je als gemeente zelf de grootste rol pakt in het beleidsproces, laat je nu meer werk 

over aan burgers. Als je als gemeente zaken echt aan hen durft over te laten, hoef je alleen nog hun 

input samen te voegen tot beleid. Mocht ook dit niet waar zijn en je gaat als gemeente toch sneller 

zonder het organiseren van beleidsparticipatie dan geldt wat mij betreft de volgende quote: “alleen 

ga je sneller, maar samen kom je verder” (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, n.d.). Zelfs als het beleidsproces langzamer gaat door het organiseren van 

beleidsparticipatie, brengt beleidsparticipatie alsnog diverse voordelen met zich mee (Edelenbos, 

2000).  

Een andere oorzaak die diverse respondenten aandragen voor het niet kunnen overnemen van input, 

is dat de politiek soms iets anders wil dan de participanten. Participanten lijken hier niet van op de 

hoogte te zijn aangezien zij dit niet aandragen als oorzaken voor het feit dat hun input niet altijd 

wordt overgenomen. Dit bevestigt het beeld dat de gemeente onvoldoende open is over de reden 

waarom ze input al dan niet overneemt. Dat de politiek de input van participanten soms afwijst, is 

wellicht te wijten aan het feit dat de politiek van mening is dat zij de baas moet blijven over beleid, 

aangezien zij de volksvertegenwoordiging vormt. Zoals we hebben gezien, kent de representatieve 

democratie echter dusdanige nadelen dat beleidsparticipatie een waardevolle toevoeging daarop is 

(Edelenbos, 2000; OECD, 2005).  

7.2.4 De infrastructuur tussen de betrokken actoren 

Overeenkomstig het theoretisch kader (Bonoli, 2005) organiseren burgers ook in gemeente 

Lingewaard zichzelf niet zo vaak. Vermoedelijk is er hierbij een wisselwerking tussen de mate waarin 

onderling contact tot stand komt en de hoeveelheid macht die de gemeente afstaat aan haar 

burgers. De gemeente kan die macht namelijk wel afstaan, burgers moeten die macht dan wel ook 

pakken. Andersom zal de gemeente haar macht wel moeten afstaan als burgers zichzelf zodanig 

organiseren dat de gemeente niet meer om hen heen kan.  

Op basis van het theoretisch kader werd verder verwacht dat onderling contact tussen burgers 

positieve gevolgen heeft voor de kosten-batenanalyse van participanten (Bonoli, 2005). Of dit 
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daadwerkelijk zo is, is niet vast te stellen. De mate waarin burgers onderling contact hebben is 

namelijk in zijn algemeenheid bevraagd en niet voor de specifieke trajecten zoals de baten. Daarbij 

geldt ook hier dat er vermoedelijk meer factoren van invloed zijn op de baten dan de mate van 

onderling contact alleen, waardoor het op basis van dit onderzoek niet is te achterhalen of deze 

causale relatie al dan niet bestaat. 

Bij de meerderheid van de beleidsparticipatietrajecten waren verbinders aanwezig. Hoewel volgens 

de theorie verbinders over het algemeen individuen zijn (WRR, 2012), behoren de verbinders die in 

dit onderzoek zijn benoemd vrijwel allemaal tot een groep of organisatie. Voorbeelden zijn de leden 

van de wijkplatforms, van de Wmo-adviesraad en van de CWWB. Deze verbinders hebben over het 

algemeen een hechte band met de achterban. Zij hebben ook een breed netwerk, al ontbreken er 

vaak wel nog actoren in dat netwerk. Dit is in overeenstemming met de theorie, waar reeds is 

vermeld dat verbinders in de praktijk weinig mensen bereiken (Movisie, 2014c). Diverse verbinders 

zijn daarom bezig het contact met de achterban uit te breiden. Dit is strijdig met de theorie, die juist 

stelt dat het vertegenwoordigen van de achterban steeds minder belangrijk wordt gevonden en dat 

het contact met de achterban verwatert.  

Opvallend is dat participanten over het algemeen van mening zijn dat de genoemde verbinders 

vooral de vertegenwoordigende functie vervullen, terwijl ambtenaren vaak juist menen dat de 

verbinders vooral de adviesfunctie vervullen. Wellicht is dit te verklaren omdat de gemeente bij 

voorkeur onafhankelijk advies krijgt, terwijl participanten liever vertegenwoordigd willen worden. De 

respondenten zien hetgeen dat voor hen het belangrijkst is overheersen omdat ze hier meer 

aandacht aan besteden. Of dit daadwerkelijk zo is, is op basis van deze resultaten niet te zeggen. Wel 

is het opvallend dat de vertegenwoordigende functie soms het belangrijkst wordt gevonden, 

aangezien volgens de theorie de adviserende functie over het algemeen overheerst (Stavenuiter, 

Nederland & Oudenampsen, 2013). Verder is het opvallend dat bij de meeste verbinders 

voornamelijk ervaringsdeskundigheid aanwezig was en beleidsdeskundigheid minder. Dit terwijl 

volgens de theorie de focus op beleidsdeskundigheid toeneemt ten koste van 

ervaringsdeskundigheid (Stavenuiter, Nederland & Oudenampsen, 2013). Deze trend is nog niet te 

onderscheiden binnen de gemeente Lingewaard.  

Wellicht is de afwezigheid van beleidsdeskundigheid een verklaring voor het feit dat informatie vaak 

onduidelijk is voor participanten. Dat informatie onduidelijk is, is volgens de WRR (2012) namelijk 

mede te wijten aan het feit dat burgers een achterstand hebben op de gemeente als het gaat om 

beleidsdeskundige kennis. Desondanks zegt de afwezigheid van beleidsdeskundigheid bij verbinders 

niets over de mate waarin de individuele participanten beleidsdeskundig zijn.  

Eén respondent heeft een verklaring voor het feit dat er meer erkenning en waardering lijkt te zijn 

voor adviesraden dan voor belangengroepen. Deze verklaring houdt in dat adviesorganen gemeenten 

vaker in de weg zitten dan belangengroepen die ‘slechts’ de stem van de achterban doorspelen naar 

de gemeente. Een soortgelijke verklaring kan gegeven worden voor het feit dat de achterban meer 

erkenning en waardering heeft voor verbinders dan de gemeente. Verbinders zitten de achterban 

niet in de weg maar helpen hen juist, terwijl verbinders de gemeente wel in de weg kunnen zitten 

doordat ze de gemeente willen beïnvloeden.  

Opvallend is verder dat twee respondenten aangeven dat één verbinder, de Wmo-adviesraad, een 

netwerk heeft dat voornamelijk bestaat uit professionals, terwijl diverse respondenten die spreken 
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over de Wmo-adviesraad aangeven dat er geen beleidsdeskundigheid aanwezig is bij die verbinder. 

Wellicht dat de reactie van één ambtenaar dit verklaart: “ze zijn wel deskundig, maar niet op het 

gebied van de Wmo” (respondent 13). Dit verklaart waarschijnlijk ook dat sommige andere 

respondenten wel menen dat de Wmo-adviesraad beleidsdeskundig is. Maar inderdaad, dat het 

professionals zijn en dat ze deskundigheid hebben, wil niet zeggen dat ze ook beleidsdeskundig zijn.  

7.3 Wetenschappelijke relevantie 
Naast een maatschappelijke bijdrage heeft dit onderzoek een bijdrage geleverd aan de wetenschap. 

Dit aangezien er nog vrijwel geen onderzoek is naar beleidsparticipatie in de context van de 

decentralisaties van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo. Het is wel belangrijk dat hier meer 

onderzoek naar komt omdat deze decentralisaties het belang van effectieve beleidsparticipatie 

hebben doen toenemen. Daarnaast hebben ze veranderingen met zich meegebracht waardoor de 

vormgeving van beleidsparticipatie moet worden heroverwogen (Overheid, 2015a; de Gouw, 

Meuwese & Sok, 2013). Dit onderzoek heeft alvast de eerste stappen gezet naar meer begrip over 

effectieve beleidsparticipatie ten tijde van de decentralisaties. Dit door te analyseren welke succes- 

en faalfactoren momenteel aanwezig zijn bij de beleidsparticipatietrajecten binnen het sociaal 

domein van de gemeente Lingewaard.  

Hoewel de focus ligt op het sociaal domein, is analytische generalisatie mogelijk op basis van dit 

onderzoek. Dit houdt in dat de onderzoeksresultaten bestaande theorieën over beleidsparticipatie 

kunnen verifiëren, maar ook kunnen aanvullen en nuanceren (Ritske Dankert Ruimte en Wonen, 

2013). Hierdoor is dit onderzoek niet alleen relevant voor het sociaal domein van de gemeente 

Lingewaard, maar ook voor andere domeinen, andere gemeenten en andere organisaties die 

beleidsparticipatie vorm moeten geven.  

Mogelijkerwijs hebben de interviews die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden wel tot een 

wat te positief beeld over de beleidsparticipatietrajecten geleid. Dit omdat het aannemelijk is dat 

gemeente ambtenaren liever positieve dan negatieve geluiden horen over iets wat ze zelf hebben 

georganiseerd of waar ze verantwoordelijk voor zijn. Wellicht hebben zij daarom alleen namen 

aangedragen van burgers die positief staan ten opzichte van de onderzochte 

beleidsparticipatietrajecten. Daarnaast is de kans groot dat de burgers die deelnemen aan 

beleidsparticipatietrajecten positiever tegenover beleidsparticipatie staan dan degenen die niet 

deelnemen. Positievere mensen nemen namelijk vaker deel dan mensen die denken dat het toch 

geen zin heeft (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Behalve deze wellicht ietwat positieve vertekening 

van de resultaten, is het een punt van kritiek dat er slechts twee respondenten per traject zijn 

geïnterviewd, waardoor het perspectief van één respondent vrij zwaar meetelt.  

Deze kritiekpunten zijn in dit onderzoek deels ondervangen door in de interviews niet alleen te 

vragen naar meningen, maar ook naar feiten en concrete voorbeelden. Hierdoor is getracht de 

antwoorden zo objectief mogelijk te houden en viel een positieve vertekening van de resultaten 

wellicht mee. Doordat op deze manier voornamelijk feiten aan het licht komen, levert het ook 

minder problemen op dat één perspectief relatief zwaar meetelt. Als dat perspectief namelijk 

aanduidt hoe trajecten zijn verlopen en niet wat een respondent van het traject vond, kan ook op 

basis van de antwoorden van ‘slechts’ twee respondenten een conclusie worden getrokken over de 

effectiviteit van de onderzochte trajecten.  
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Daarnaast was het de bedoeling de wellicht wat te positieve beelden van de respondenten uit te 

breiden en te nuanceren door middel van twee focusgroepen. Echter, konden die niet doorgaan 

vanwege te weinig aanmeldingen. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat de focusgroepen 

plaatsvonden in de vakantieperiode, waardoor veel burgers de uitnodiging vermoedelijk over het 

hoofd hebben gezien. Daarnaast is gebleken dat veel mensen informatie vanuit de gemeente vaak 

beperkt en onduidelijk vinden. Misschien gold dat ook voor deze uitnodiging.  

Een laatste punt van kritiek is dat de in dit onderzoek gebruikte theorieën weinig tot niets zeggen 

over eventuele relaties tussen de verschillende factoren die de effectiviteit van beleidsparticipatie 

beïnvloeden. Op basis van dit onderzoek kunnen dan ook weinig uitspraken gedaan worden over die 

mogelijke relaties. Wel maken de resultaten het aannemelijk dat er bepaalde relaties bestaan, 

bijvoorbeeld tussen de mate waarin burgers onderling contact hebben en de hoeveelheid baten die 

beleidsparticipatie oplevert.   

Op basis van het voorgaande is het voor vervolgonderzoek aan te raden de resultaten meer in de 

diepte te onderzoeken. Het interviewen van meer respondenten per traject zou tot een wat 

genuanceerder en specifieker beeld van die trajecten die kunnen leiden. Indien de wens is daarbij 

gebruik te maken van focusgroepen, is het raadzaam deze uitnodiging duidelijk te formuleren en 

mensen actief te benaderen. Stuur hen persoonlijk een uitnodiging waarin duidelijk wordt gemaakt 

waar ze terecht kunnen voor eventuele verdere uitleg en informatie.  

Wat verder relevant is, is in vervolgonderzoek de relaties tussen de factoren meer in de diepte te 

onderzoeken. Door middel van kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen de relaties getest 

worden tussen factoren die nu vermoedelijk, maar niet aantoonbaar, van invloed zijn op elkaar.  

7.4 Aanbevelingen 
Inmiddels is bekend welke succes- en faalfactoren aanwezig waren bij de beleidsparticipatietrajecten 

die de gemeente Lingewaard de afgelopen jaren heeft georganiseerd en gecontinueerd binnen het 

sociaal domein. Het is eveneens bekend welke conclusies op basis daarvan kunnen worden 

getrokken en wat de eventuele beperkingen daarvan zijn. Daarom is het nu tijd om de laatste 

deelvraag te beantwoorden: welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om beleidsparticipatie in 

het sociaal domein van de gemeente Lingewaard effectiever vorm te geven? 

Op basis van de resultaten en de analyse van die resultaten kunnen vier aanbevelingen worden 

geformuleerd, namelijk: 

1. Sta meer macht af aan participanten 

2. Verbeter de informatievoorziening  

3. Maak beleidsparticipatie toegankelijker 

4. Verbeter de infrastructuur tussen de betrokken actoren 

Deze aanbevelingen worden één voor één uitgewerkt in deze paragraaf, waarbij eveneens aan bod 

komt hoe ze de gemeente ze concreet kan uitwerken.   

7.4.1 Het afstaan van macht 

Dat vrijwel alle onderzochte beleidsparticipatietrajecten nog op de onderste helft van de 

participatieladder eindigen, duidt erop dat de gemeente nog veel zelf de macht in handen houdt 

tijdens die trajecten. De gemeente dient dan ook te streven naar het behalen van een hogere positie 
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op die ladder. De hoogst haalbare trede is de trede van meebeslissen, omdat op de trede van 

zelfbestuur geen sprake meer is van beleidsparticipatie. Burgers bepalen dan zelf het beleid en 

voeren dit zelf uit (Movisie, 2012b). 

Op basis hiervan dient het aanbeveling dat de gemeente meer macht afstaat aan haar burgers. Wat 

dat betekent, is weergegeven in onderstaand kader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel deze beperkende factoren niet overdreven moeten worden, is meebeslissen wellicht niet 

altijd haalbaar door gebrek aan tijd, budget en bewegingsruimte door wetten en regels die op een 

hoger bestuursniveau zijn opgesteld. Wel is het in ieder geval raadzaam ernaar te streven meer 

macht af te staan aan participanten en trajecten hoger op de ladder te laten eindigen.  

7.4.2 Het verbeteren van de informatievoorziening  

Verder is het belangrijk dat als de gemeente input niet kan overnemen, om welke reden dan ook, ze 

dit beter gaat communiceren naar de participanten. Ook op andere gebieden kan de gemeente 

Lingewaard nog belangrijke slagen maken in de informatie-uitwisseling met participanten. Hoe ze dit 

concreet kan doen, is terug te lezen in het kader op de volgende bladzijde.  

 

 

 

AANBEVELING 1: sta meer macht af aan participanten  

 De gemeente moet participanten vroeg in het beleidsproces betrekken, opdat het maken 

van beleid volledig aan hen kan worden overgedragen (Edelenbos, 2000).  

 Dat betekent ook dat de gemeente participanten zelf het beleidsprobleem moet laten 

definiëren (Edelenbos, 2000).  

 De gemeente moet participanten zelf oplossingen laten formuleren voor dat probleem 

(Edelenbos 2000).  

 De gemeente moet deze oplossingen en eventuele andere uitkomsten van 

beleidsparticipatie overnemen in beleid.  

 Op basis van de indicatoren van (Edelenbos, 2000) en het streven een traject hoger op de 

ladder te laten eindigen, zou het de gemeente geen randvoorwaarden mogen opstellen. 

Desondanks moet wel van tevoren duidelijk zijn waar participanten invloed op kunnen 

uitoefenen. Daarnaast moet de input van participanten zoveel mogelijk overgenomen 

worden. Door wel vooraf randvoorwaarden op te stellen, voorkom je dat er input is die je 

als gemeente niet kunt overnemen en weten participanten van tevoren al waar ze invloed 

op hebben (Movisie, 2014c; Edelenbos, 2000). 

 De politiek dient vanaf het startpunt van het beleidsparticipatietraject geïnformeerd te 

worden over de voortgang en de uitkomsten van dat traject. Op deze manier ziet de 

politiek namelijk dat het gaat om de wensen van burgers. Ze zal de uitkomsten van 

participatietrajecten daardoor minder snel terzijde schuiven (Edelenbos, 2000). 
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AANBEVELING 2: verbeter de informatievoorziening  

 De gemeente dient voorafgaand aan een beleidsparticipatietraject concreter te zijn 

betreffende waarop participanten invloed kunnen uitoefenen tijdens het traject en wat er 

met hun input gaat gebeuren. Weet de gemeente dit laatste niet, dan dient ze ook dat te 

vermelden aan participanten.  

 Het is belangrijk dat de gemeente niet vergeet participanten te informeren over het 

vervolgtraject. Participanten hebben input geleverd, maar willen ook graag weten wat er 

daarna gaat gebeuren. Moeten de ideeën bijvoorbeeld nog langs de adviesraden? En 

wanneer is het uiteindelijke stuk klaar?  

 Als er besluiten worden genomen na afloop van een beleidsparticipatietraject, dan moet 

de gemeente aan de deelnemers communiceren in hoeverre hun input is meegenomen 

en waarom hun input wel of niet is overgenomen. Door een presentielijst bij te houden is 

bekend wie de aanwezige participanten waren. Hen kan dan een mail of nieuwsbrief 

worden gestuurd waarin wordt opgenomen wat er van de input is overgenomen en om 

welke reden. Daar dit intern bekend is, hoeft de gemeente het alleen maar te noteren en 

te verzenden.  

 De gemeente dient de beleidsparticipatietrajecten altijd te evalueren en de evaluaties 

terug te koppelen naar de participanten. Dit kan in dezelfde mail als het voorgaande. 

Aangezien evaluaties intern al vaak worden gehouden, hoeft de gemeente alleen nog 

maar de resultaten naar participanten te sturen. De resultaten zijn bekend, dus dit zal 

weinig extra tijd kosten.  

 De gemeente moet haar informatie actiever aanbieden aan participanten. Daarbij is het 

belangrijk dat ze geen aannames doet over wat participanten reeds weten, maar alle 

informatie beschikbaar maakt. Indien ze bang is participanten te overladen met 

informatie, kan ze hen ook een deel toezenden en daarbij duidelijk vermelden waar 

burgers eventuele verdere informatie kunnen vinden. Nu moeten burgers daar nog te veel 

naar zoeken.  

 Belangrijk bij dit alles is de informatie zo eenvoudig mogelijk te maken.  
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7.4.3 Het toegankelijker maken van beleidsparticipatie  

Verder is het op basis van de resultaten aan te raden dat de gemeente beleidsparticipatie 

toegankelijker maakt. Daaraan gerelateerd zou ze de mogelijkheden tot beleidsparticipatie moeten 

uitbreiden. Hoe de gemeente deze aanbeveling verder kan invullen, komt aan bod in onderstaand 

kader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBEVELING 3: maak beleidsparticipatie toegankelijker  

 De gemeente dient de setting tijdens beleidsparticipatietrajecten zo informeel mogelijk te 

houden. Dit kan bijvoorbeeld door de opstelling zo te maken dat het niet gemeente 

versus participanten is, maar wethouders en ambtenaren te mengen met de participanten 

door bijvoorbeeld door elkaar te gaan zitten. Wellicht dat verbinders kunnen spreken 

voor mensen die de setting dan alsnog formeel of beangstigend vinden.  

 De gemeente moet vaker beleidsparticipatietrajecten organiseren. Het College en 

teamleiders kunnen er bijvoorbeeld op toezien dat er bij elk beleidsstuk wordt nagedacht 

over beleidsparticipatie door het bijvoorbeeld verplicht te maken in het plan van aanpak 

al te formuleren wanneer en waarover de input van burgers gevraagd wordt. Zo kan de 

gemeente waarborgen dat erover nagedacht wordt.  

 De gemeente moet beleidsparticipatie organiseren in elke fase van het beleidsproces.   

 De gemeente dient de mogelijkheden tot beleidsparticipatie buiten de door haar 

georganiseerde trajecten om te verbeteren. Ze moet het laagdrempeliger maken voor 

burgers om de gemeente te benaderen, bijvoorbeeld door aan elke publicatie toe te 

voegen wie de verantwoordelijke ambtenaar is en hoe die bereikt kan worden. Die 

ambtenaar dient zich ook bekend te maken. Ga de wijken in en zorg dat burgers je 

kennen. Als burgers de gemeente dan benaderen, dienen ambtenaren altijd op hen te 

reageren.  

 Door de communicatie tussen de gemeentelijke afdelingen te verbeteren, wordt de 

gemeentelijke organisatie inzichtelijker en toegankelijker voor burgers. Het is daarom aan 

te raden dat ambtenaren minder alleen met hun eigen werk bezig zijn en meer ook over 

elkaars werk in gesprek gaan. Zo kun je burgers makkelijker doorsturen naar de juiste plek 

en kunnen zij ook buiten de trajecten om makkelijker hun input kwijt. 

 Om verschillen tussen ambtenaren in hun aanpak betreffende beleidsparticipatie te 

voorkomen, is het raadzaam kaders voor beleidsparticipatie te hanteren. Deze kaders 

worden vanzelf geraadpleegd en daarmee bekend als ambtenaren voor elk beleidsstuk 

moeten nadenken over hoe ze beleidsparticipatie gaan vormgeven. Het is aan de 

teamleiders en het College om het stuk over beleidsparticipatie uit elk plan van aanpak te 

toetsen aan die kaders, zodat ze ook gehandhaafd worden.   
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7.4.4 Het verbeteren van de infrastructuur 

Tot slot is het van belang dat de gemeente het onderlinge contact tussen alle relevante actoren 

verbetert. Waar op dit gebied nog verbeterpunten zitten en hoe de gemeente dit in de praktijk kan 

verbeteren, komt naar voren in het volgende kader.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AANBEVELING 4: verbeter de infrastructuur tussen de betrokken actoren  

 De gemeente dient te stimuleren dat burgers zichzelf onderling gaan organiseren. Dit kan 

ze doen door zelf minder op te pakken. Als de gemeente minder voor burgers gaat 

regelen, dan pakken burgers het vanzelf wel op. Dat klinkt nu heel drastisch, maar is 

wellicht noodzakelijk om ook burgers te laten wennen aan het idee dat zij moeten gaan 

participeren.   

 De gemeente kan ook verbinders enthousiasmeren en activeren om onderling contact 

binnen hun achterban te doen toenemen. De gemeente moet stimuleren dat verbinders 

dit meer als een functie van hen gaan zien. Dit kan door tijdens de contactmomenten met 

verbinders op het belang van deze functie te hameren.  

 De gemeente dient ook te hameren op het belang van zowel het geven van onafhankelijk 

advies als het vertegenwoordigen van de achterban.  

 Er dient meer aandacht te komen voor beleidsdeskundigheid bij verbinders. Wellicht dat 

een verbeterde informatievoorziening hier reeds voor kan zorgen, aangezien dit de kennis 

over beleid zal doen toenemen. De gemeente kan ook beleidsdeskundigheid als eis 

opnemen bij de sollicitatieprocedure van raden die fungeren als verbinders, voor zover de 

gemeente daar iets over te zeggen heeft.   

 De gemeente kan ondersteuning bieden bij het uitbreiden van het netwerk van 

verbinders, onder andere door het initiëren van contacten tussen verbinders en actoren 

waar zij wat aan kunnen hebben. Dit kan bijvoorbeeld door netwerk- of andere 

bijeenkomsten te organiseren waar actoren elkaar kunnen ontmoeten.  

 Tot slot dient de gemeente zelf wat meer erkenning en waardering te hebben voor 

verbinders. Mocht ze die al hebben, dan moet ze dat meer uiten. Ook hier is 

communicatie dus belangrijk. Luister naar wat verbinders te zeggen hebben en toon aan 

dat je naar ze luistert door op hun input te reageren en uit te leggen wat er met die input 

gebeurt in beleid.  
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Bijlage I – Lijst met respondenten 
 

Respondentnummer Datum gesprek Inwoner/ambtenaar Besproken 
beleidsparticipatietraject 

1 7 april 2015 Ambtenaar De jeugdbrigade en de Wmo-
adviesraad 

2 14 april 2015 Ambtenaar Sociale visie Lingewaard 2022 

3 15 april 2015 Ambtenaar De politieke avond 

4 16 april 2015 Ambtenaar Stichting Cliëntenraad Wwb 

5 22 april 2015 Ambtenaar De jeugdbrigade 

6 23 april 2015 Ambtenaar Klankbordgroepen AWBZ 
Tabel 4 - Respondenten interviews vormgeving beleidsparticipatietrajecten 

Respondentnummer Datum gesprek Inwoner/ambtenaar Besproken 
beleidsparticipatietraject 

7 8 juni 2015 Ambtenaar De politieke avond 

8 8 juni 2015 Inwoner Stichting Cliëntenraad Wwb 

9 8 juni 2015 Ambtenaar De jeugdbrigade 

10 9 juni 2015 Ambtenaar  Stichting Cliëntenraad Wwb 

11 9 juni 2015 Ambtenaar Leerlingenvervoer 

12 10 juni 2015 Ambtenaar De vormgeving lokaal 
gezondheids- en Wmo-beleid 

13 10 juni 2015 Ambtenaar De Wmo-adviesraad 

14 11 juni 2015 Ambtenaar Sociale visie Lingewaard 2022 

15 12 juni 2015 Ambtenaar Informatiebijeenkomsten  

16 15 juni 2015 Ambtenaar Klankbordgroepen AWBZ 

17 19 juni 2015 Inwoner De politieke avond 

18 19 juni 2015 Inwoner Informatiebijeenkomsten 

19 22 juni 2015, 
vervolg op 20 juli 
2015 

Ambtenaar De keukentafeltournee, de 
keuzenotitie sociaal domein en 
de evaluaties Wmo 

20 22 juni 2015 Inwoner Leerlingenvervoer 

21 25 juni 2015 Inwoner De Wmo-adviesraad 

22 1 juli 2015 Inwoner Sociale visie Lingewaard 2022 

23 6 juli 2015 Inwoner De keuzenotitie sociaal domein 

24 10 juli 2015 Inwoner De jeugdbrigade 

25 16 juli 2015 Inwoner De keukentafeltournee 

26 12 augustus 2015 Inwoner Klankbordgroepen AWBZ 

27 8 september 
2015 

Inwoner Evaluatie van eerder 
gesignaleerde problemen bij alle 
trajecten  

Tabel 5 - Respondenten interviews beoordeling beleidsparticipatietrajecten 
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Bijlage II - Interviewhandleiding ambtenaren  
Baten 

1. Heeft u het idee dat de resultaten van <naam beleidsparticipatietraject> een rol hebben 

gespeeld in de besluitvorming? Waarom denkt u dat? 

Kosten 

2. Hoeveel uur zou deelname aan <naam beleidsparticipatietraject> een participant naar 

schatting kosten? Kunt u uitleggen waaraan de participant deze tijd precies kwijt is? 

3. Heeft u het idee dat de doelgroepen over voldoende tijd beschikken om te kunnen 

deelnemen aan <naam beleidsparticipatietraject>? Waarom denkt u dat?   

 

De gemeente verwelkomt input van participanten 

4. Kunnen participanten hun mening uiten tijdens <naam beleidsparticipatietraject>? Op welke 

manier? 

5. Geeft de gemeente altijd reactie op deze geuite meningen? Op welke manier? 

6. Is de input van <naam beleidsparticipatietraject> wel eens terug te vinden in 

beleidsdocumenten van de gemeente Lingewaard? Kunt u voorbeelden geven?  

 

Evaluatie van wat er met de input van participanten gebeurt 

7. Is de gemeente open over haar belangen, motieven en overwegingen betreffende waarom 

input wel of niet is meegenomen? Hoe heeft ze deze belangen, motieven en overwegingen 

geuit?  

 

Evaluatie van het beleidsparticipatietraject 

8. Wordt <naam beleidsparticipatietraject> na afloop ervan in haar geheel geëvalueerd door de 

gemeente? Op welke manier?  

 

Concreetheid 

9. Maakt de gemeente voldoende duidelijk op welke onderdelen van gemeentelijk beleid 

participanten precies invloed kunnen uitoefenen? Hoe wordt dit duidelijk gemaakt? 

10. Is het voor participanten voldoende duidelijk hoe de politiek zal omgaan met de uitkomsten 

van beleidsparticipatie? Hoe wordt dit duidelijk gemaakt? 

 

Inzicht in het beleidsparticipatietraject 

11. Wat vindt u van de informatie die participanten ontvangen voorafgaand aan <naam 

beleidsparticipatietraject>? Welke informatie wordt vooraf aan participanten verstrekt? 

12. Vindt u dat de informatie tijdig wordt verstrekt? Wanneer werd deze informatie verstrekt?  

13. Wat vindt u van de informatie die participanten tijdens <naam beleidsparticipatietraject> 

ontvangen? Welke informatie is dit?  

14. Mist u bepaalde informatie? Welke dan? 

15. Vindt u de informatie die de gemeente verstrekt duidelijk/begrijpelijk? Waarom wel/niet? 

16. Is het voor participanten duidelijk hoe de rest van het beleidsproces zal verlopen? Op welke 

manier wordt dit duidelijk gemaakt?  

 

Een open en gelijkwaardige cultuur 

17. Vindt u dat er voldoende ruimte is voor dialoog/discussie tijdens <naam 

beleidsparticipatietraject>? Waarom wel of niet?  

18. Wat geeft de doorslag bij het nemen van besluiten? De hiërarchische positie van iemand, of 

deze dialoog? Kunt u een voorbeeld geven van een moment dat een beslissing op een 

dergelijke manier werd genomen? 
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Een cultuur waarin beleidsparticipatie van belang wordt geacht 

19. Vindt dat de gemeente voldoende bereid is tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie? Hoe uit zich dat? 

20. Vindt dat de gemeente voldoende bereid is tijd te investeren in het verwerken van de input 

van beleidsparticipatie? Hoe uit zich dat?  

 

Structureel tijd vrijmaken  

21. Vindt u dat de gemeente structureel voldoende tijd reserveert voor beleidsparticipatie? 

Hoeveel tijd is dit volgens u? 

22. Voor welk onderdeel van beleidsparticipatie moet volgens u meer tijd voor worden 

ingeruimd?  

23. In welke fasen van het beleidsproces vond beleidsparticipatie in dit geval plaats 

(voorbereiding, implementatie, evaluatie)?  

 

De juiste regelgeving 

24. Kunt u regelgeving noemen die de vorm en inhoud van beleidsparticipatietrajecten bepalen? 

Indien ja: 

25. Laat die regelgeving wel voldoende ruimte voor het daadwerkelijk ontstaan van 

beleidsparticipatie? Waarom wel of niet? 

26. Laat die regelgeving ruimte voor het ontstaan van informele contacten? Waarom wel of niet? 

27. Laat die regelgeving ruimte voor maatwerk? Waarom wel of niet? 

 

Interne verkokering 

28. Bent u van mening dat er voldoende communicatie plaatsvindt tussen de verschillende 

gemeentelijke afdelingen of heeft u het idee dat de afdelingen als afzonderlijke vaten 

opereren? Hoe verloopt die communicatie tussen de afdelingen dan? 

 

De juiste infrastructuur tussen burgers onderling 

29. In welke mate hebben burgers onderling contact volgens u? Kunt u voorbeelden geven?  

30. Heeft u het idee dat burgers open staan voor elkaars argumenten? Waarin uit zich dat?  

31. Wat geeft de doorslag bij het nemen van besluiten indien de gemeente geen rol speelt? De 

hiërarchische positie van iemand, of de manier waarop iemand redeneert? (wie neemt de 

besluiten en waarom juist diegene?) 

 

De taken van verbinders 

32. Waren er gedurende < naam beleidsparticipatietraject > personen of groepen aanwezig via 

wie u contact had met burgers of cliënten?  

Deze personen of groepen worden verbinders genoemd 

33. Stimuleren deze verbinders onderling contact tussen burgers onderling? Op welke manier 

doen zij dat? 

 

34. Is het zo dat verbinders de wensen en ideeën van de achterban vertegenwoordigen? Kunt u 

daar een voorbeeld van geven? 

35. Geven deze verbinders onafhankelijk advies aan de gemeente? Kunt u daar een voorbeeld 

van geven? 

36. Is er één van deze functies (vertegenwoordigende functie of adviesfunctie) overheersend, en 

welke dan? Hoe uit zich dat deze functie overheersend is? 
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37. Zijn deze verbinders ervaringsdeskundig? Dat wil zeggen: hebben zij ervaringen met het 

betreffende beleid (zijn ze zelf cliënt of cliënt van dat beleid geweest?).  

38. Zijn deze verbinders beleidsdeskundig? Dat wil zeggen: beschikken zij over voldoende kennis 

van het beleid om in de beleidsparticipatietrajecten een bevredigende rol te spelen? Hoe uit 

zich dat? 

 

De positie van verbinders 

39. Hebben deze verbinders een hechte band met hun achterban? Hoe verloopt dan het contact 

tussen deze twee partijen? 

40. Met welke actoren staan deze verbinders in contact?  

41. Met welke actoren hebben deze verbinders geen contact terwijl dit volgens u wel zou 

moeten?  

42. Hebben deze verbinders een hechte band met de gemeente? Hoe verloopt dan het contact 

tussen deze twee partijen?   

43. Worden verbinders erkend/gewaardeerd door de gemeente? Waarin uit zich dat 

(voorbeelden)? 

44. Worden verbinders erkend/gewaardeerd door hun achterban? Waarin uit zich dat 

(voorbeelden)?  

45. Is er ook ruimte voor rechtstreeks contact tussen burgers enerzijds en de gemeente 

anderzijds? Hoe verloopt dit contact?  

 

Positie op de participatieladder  

46. Op welk moment in het beleidsproces zijn de participanten benaderd? Dat wil zeggen: 

konden zij achteraf hun mening geven over beleid dat al grotendeels vaststond (laat) of 

konden zij vooraf input leveren aan de hand waarvan beleid werd geformuleerd (vroeg)?  

47. Was het toen duidelijk voor participanten hoeveel invloed zij zouden hebben op het 

uiteindelijke beleid? Op welke manier werd dit duidelijk gemaakt? 

48. Wat waren volgens u de randvoorwaarden waarmee participanten rekening dienden te 

houden? 

49. In hoeverre kon van die randvoorwaarden worden afgeweken?  

50. Wat is de herkomst van eventuele randvoorwaarden? (door wie zijn ze geformuleerd?) 

51. Wat waren de mogelijkheden van participanten tot het definiëren van het probleem? (In het 

geval van overleg tussen de gemeente enerzijds en burgers/cliënten anderzijds: wie had de 

overhand in dit overleg?) 

52. Wat waren de mogelijkheden van participanten tot het definiëren van oplossingsrichtingen? 

(In het geval van overleg tussen de gemeente enerzijds en burgers/cliënten anderzijds: wie 

had de overhand in dit overleg?) 

53. In hoeverre heeft de gemeente zich gehouden aan de uitkomsten van het proces? Waarin 

uitte zich dat? 

54. Wisten participanten van tevoren in hoeverre de gemeente zich zou houden aan deze 

uitkomsten? Op welke manier werd dit duidelijk gemaakt? 

 

Tot slot 

55. Denkt u dat beleidsparticipatietrajecten door veranderingen meer kunnen opleveren? Welke 

veranderingen dan?  
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Bijlage III – Interviewhandleiding participanten 
Baten 

1. Heeft u het idee dat de resultaten van <naam beleidsparticipatietraject> een rol hebben 

gespeeld in de besluitvorming? Waarom denkt u dat? 

Kosten 

2. Hoeveel uur zou deelname aan <naam beleidsparticipatietraject> u naar schatting kosten? 

Kunt u uitleggen waaraan u deze tijd precies kwijt bent? 

3. Heeft u het idee dat u over voldoende tijd beschikt om te kunnen deelnemen aan <naam 

beleidsparticipatietraject>? Waarom denkt u dat?   

 

De gemeente verwelkomt input van participanten 

4. Kunt u uw mening uiten tijdens <naam beleidsparticipatietraject>? Op welke manier? 

5. Krijgt u hier dan ook reactie op van de gemeente? Op welke manier? 

6. Heeft u uw input wel eens teruggevonden in beleidsdocumenten van de gemeente 

Lingewaard? Kunt u voorbeelden geven?  

 

Evaluatie van wat er met de input van participanten gebeurt 

7. Vindt u de gemeente open genoeg over haar belangen, motieven en overwegingen 

betreffende waarom input wel of niet is meegenomen? Hoe heeft ze deze belangen, 

motieven en overwegingen geuit?  

 

Evaluatie van het beleidsparticipatietraject 

8. Wordt <naam beleidsparticipatietraject> na afloop ervan in haar geheel geëvalueerd door de 

gemeente? Op welke manier?  

 

Concreetheid 

9. Is voor u voldoende duidelijk op welke onderdelen van gemeentelijk beleid u precies invloed 

kunt uitoefenen? Hoe wordt dit duidelijk gemaakt? 

10. Is het voor u voldoende duidelijk hoe de politiek zal omgaan met de uitkomsten van 

beleidsparticipatie? Hoe wordt dit duidelijk gemaakt? 

 

Inzicht in het beleidsparticipatietraject 

11. Wat vindt u van de informatie die u ontvangt voorafgaand aan <naam 

beleidsparticipatietraject>? Welke informatie heeft u ontvangen? 

12. Vindt u dat de informatie tijdig wordt verstrekt? Wanneer werd deze informatie verstrekt?  

13. Wat vindt u van de informatie die u tijdens <naam beleidsparticipatietraject> ontvangt? 

Welke informatie is dit?  

14. Mist u bepaalde informatie? Welke dan? 

15. Vindt u de verstrekte informatie duidelijk/begrijpelijk? Waarom wel/niet? 

16. Is het voor u voldoende duidelijk hoe de rest van het beleidsproces zal verlopen? Op welke 

manier wordt dit u duidelijk gemaakt?  

 

Een open en gelijkwaardige cultuur 

17. Vindt u dat er voldoende ruimte is voor dialoog/discussie tijdens <naam 

beleidsparticipatietraject>? Waarom wel of niet?  

18. Wat geeft de doorslag bij het nemen van besluiten? De hiërarchische positie van iemand, of 

deze dialoog? Kunt u een voorbeeld geven van een moment dat een beslissing op een 

dergelijke manier werd genomen? 
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Een cultuur waarin beleidsparticipatie van belang wordt geacht 

19. Vindt dat de gemeente voldoende bereid is tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie? Hoe uit zich dat? 

20. Vindt dat de gemeente voldoende bereid is tijd te investeren in het verwerken van de input 

van beleidsparticipatie? Hoe uit zich dat?  

 

Structureel tijd vrijmaken  

21. Vindt u dat er door de gemeente structureel voldoende tijd wordt gereserveerd voor 

beleidsparticipatie? Hoeveel tijd is dit volgens u? 

22. Voor welk onderdeel van beleidsparticipatie moet volgens u meer tijd voor worden 

ingeruimd?  

23. In welke fasen van het beleidsproces vond beleidsparticipatie in dit geval plaats 

(voorbereiding, implementatie, evaluatie)?  

 

De juiste regelgeving 

24. Kunt u regelgeving noemen die de vorm en inhoud van beleidsparticipatietrajecten bepalen? 

Indien ja: 

25. Laat die regelgeving wel voldoende ruimte voor het daadwerkelijk ontstaan van 

beleidsparticipatie? Waarom wel of niet? 

26. Laat die regelgeving ruimte voor het ontstaan van informele contacten? Waarom wel of niet? 

27. Laat die regelgeving ruimte voor maatwerk? Waarom wel of niet? 

 

Interne verkokering 

28. Bent u van mening dat er voldoende communicatie plaatsvindt tussen de verschillende 

gemeentelijke afdelingen of heeft u het idee dat de afdelingen als afzonderlijke vaten 

opereren? Hoe verloopt die communicatie tussen de afdelingen dan? 

 

De juiste infrastructuur tussen burgers onderling 

29. In welke mate heeft u contact met uw medeburgers? Kunt u voorbeelden geven?  

30. Heeft u het idee dat burgers open staan voor elkaars argumenten? Waarin uit zich dat?  

31. Wat geeft de doorslag bij het nemen van besluiten indien de gemeente geen rol speelt? De 

hiërarchische positie van iemand, of de manier waarop iemand redeneert? (wie neemt de 

besluiten en waarom juist diegene?) 

 

De taken van verbinders 

32. Waren er gedurende < naam beleidsparticipatietraject > personen of groepen aanwezig via 

wie u contact had met bijvoorbeeld de gemeente of met andere burgers of cliënten?  

Deze personen of groepen worden verbinders genoemd 

33. Stimuleren deze verbinders onderling contact tussen u en uw medeburgers/cliënten? Op 

welke manier doen zij dat? 

 

34. Is het zo dat verbinders de wensen en ideeën van de achterban vertegenwoordigen? Kunt u 

daar een voorbeeld van geven? 

35. Geven deze verbinders onafhankelijk advies aan de gemeente? Kunt u daar een voorbeeld 

van geven? 

36. Is er één van deze functies (vertegenwoordigende functie of adviesfunctie) overheersend, en 

welke dan? Hoe uit zich dat deze functie overheersend is? 

37. Zijn deze verbinders ervaringsdeskundig? Dat wil zeggen: hebben zij ervaringen met het 

betreffende beleid (zijn ze zelf cliënt of cliënt van dat beleid geweest?).  
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38. Zijn deze verbinders beleidsdeskundig? Dat wil zeggen: beschikken zij over voldoende kennis 

van het beleid om in de beleidsparticipatietrajecten een bevredigende rol te spelen? Hoe uit 

zich dat? 

 

De positie van verbinders 

39. Hebben deze verbinders een hechte band met hun achterban? Hoe verloopt dan het contact 

tussen deze twee partijen? 

40. Met welke actoren staan deze verbinders in contact?  

41. Met welke actoren hebben deze verbinders geen contact terwijl dit volgens u wel zou 

moeten?  

42. Hebben deze verbinders een hechte band met de gemeente? Hoe verloopt dan het contact 

tussen deze twee partijen?   

43. Worden verbinders erkend/gewaardeerd door de gemeente? Waarin uit zich dat 

(voorbeelden)? 

44. Worden verbinders erkend/gewaardeerd door hun achterban? Waarin uit zich dat 

(voorbeelden)?  

45. Is er ook ruimte voor rechtstreeks contact tussen burgers enerzijds en de gemeente 

anderzijds? Hoe verloopt dit contact?  

  

Positie op de participatieladder  

46. Op welk moment in het beleidsproces bent u benaderd? Dat wil zeggen: kon u achteraf uw 

mening geven over beleid dat al grotendeels vaststond (laat) of kon u vooraf input leveren 

aan de hand waarvan beleid werd geformuleerd (vroeg)?  

47. Was het toen duidelijk voor u hoeveel invloed u zou hebben op het uiteindelijke beleid? Op 

welke manier werd dit duidelijk gemaakt? 

48. Wat waren volgens u de randvoorwaarden waarmee u rekening diende te houden? 

49. In hoeverre kon u van die randvoorwaarden afwijken?  

50. Wat is de herkomst van eventuele randvoorwaarden? (door wie zijn ze geformuleerd?) 

51. Wat waren uw mogelijkheden tot het definiëren van het probleem? (In het geval van overleg 

tussen de gemeente enerzijds en burgers/cliënten anderzijds: wie had de overhand in dit 

overleg?) 

52. Wat waren uw mogelijkheden tot het definiëren van oplossingsrichtingen? (In het geval van 

overleg tussen de gemeente enerzijds en burgers/cliënten anderzijds: wie had de overhand 

in dit overleg?) 

53. In hoeverre heeft de gemeente zich gehouden aan de uitkomsten van het proces? Waarin 

uitte zich dat? 

54. Wist u van tevoren in hoeverre de gemeente zich zou houden aan deze uitkomsten? Op 

welke manier werd dit duidelijk gemaakt? 

 

Tot slot 

55. Denkt u dat beleidsparticipatietrajecten door veranderingen meer kunnen opleveren? Welke 

veranderingen dan?  
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Bijlage IV – Bijgewoonde beleidsparticipatietrajecten 
 

Wat? Wanneer? 

Ambtelijke informatieronde 3 juni 2015 

Politieke avond 4 juni 2015 

Bijeenkomst over nieuwe plannen sociaal beleid 11 juni 2015 

Vergadering Cliëntenraad Wwb 30 juni 2015 

Bijeenkomst over overheidsparticipatie 24 september 2015 
Tabel 6 - Overzicht bijgewoonde bijeenkomsten 
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Bijlage V - Resultaten 

Bijeenkomsten 

De politieke avond 

De positie op de participatieladder 

De politieke avonden vinden laat in de voorbereidende fase van het beleidsproces plaats. Vaak ligt 

beleid op dat moment al vast, maar het kan ook dat er slechts een startnotitie ligt waarin wordt 

aangegeven hoe het College het nieuwe beleid gaat formuleren. In het laatste geval hebben 

inwoners de mogelijkheid ideeën in te brengen over de oplossingen. Het beleidsprobleem ligt dan 

wel altijd al vast (respondent 7). Volgens de inwoner is de politieke avond op zich altijd onvoldoende 

om invloed uit te oefenen op beleid. De plannen liggen dan al vast en worden niet gewijzigd op basis 

van inspraak op een politieke avond alleen. Als je een voortraject volgt en de politieke avond samen 

kunt doen met de betrokken ambtenaren en wethouders, vormt het wel een belangrijke stap in het 

proces. Je kunt dan de gemeenteraad samen met de wethouders en ambtenaren beïnvloeden, in 

plaats van allen (respondent 17). De ambtenaar beaamt dat je meer moet doen dan inspreken op de 

politieke avond alleen als je echt invloed wilt hebben. In theorie kan beleid worden heroverwogen op 

basis van inspraak op de politieke avond, maar in de praktijk gebeurt dit weinig (respondent 7). De 

inwoner betwijfelt of mensen weten dat een voortraject noodzakelijk is om wezenlijke invloed uit te 

oefenen (respondent 17). Volgens de ambtenaar is het moeilijk mensen te bereiken met deze 

informatie, maar is ze wel beschikbaar. Het is vooral de verantwoordelijkheid van burgers zelf zich te 

laten informeren: “je moet vooral kennis nemen van informatie die beschikbaar is” (respondent 7). 

Als mensen al weten dat een voortraject noodzakelijk is, moeten ze nog in staat zijn dit voortraject 

uit te voeren (respondent 17).  

De inwoner noemt twee randvoorwaarden die door de gemeente zijn geformuleerd. Ten eerste is 

het niet de bedoeling om politieke standpunten naar voren te brengen. Echter, wordt regelmatig van 

die randvoorwaarde afgeweken doordat de setting van de politieke avond erg formeel en politiek is 

(respondent 17). Dat er soms politieke vragen worden gesteld, wordt bevestigd door de observatie 

(persoonlijke observatie, 4 juni 2015). Ten tweede krijgen insprekers drie minuten om hun verhaal te 

vertellen (respondent 17). Deze laatste randvoorwaarde wordt ook genoemd door de ambtenaar. Hij 

voegt hieraan toe dat de voorzitter daar wel coulant in is, mits je een goed verhaal hebt. Ook van 

deze randvoorwaarde kan dus worden afgeweken. Deze randvoorwaarde is opgesteld door de 

gemeenteraad (respondent 7). 

Op basis van de input van de ambtenaar zijn de politieke avonden te plaatsen op de trede van 

raadplegen, omdat inwoners nog input kunnen leveren in de oplossingen. Volgens de inwoner kan dit 

niet en is er eerder sprake van informeren. Voorwaarde is wel dat inwoners bekend zijn met het feit 

dat zij weinig invloed hebben op basis van die politieke avonden alleen. Volgens de inwoner is dit 

niet bekend (respondent 17). Hierdoor is er vaak ook sprake van symbolische participatie.  

Persoonlijke factoren  

Inspreken op een politieke avond heeft enigszins invloed volgens de respondenten (respondent 7 & 

17). Volgens de ambtenaar is dit vooral theorie, en valt de mate van invloed in de praktijk tegen 

(respondent 7). De inwoner denkt dat mensen vaak te hoge verwachtingen hebben, waardoor ze 

achteraf het idee hebben dat inspreken op een politieke avond voor hen weinig baten heeft 

opgeleverd (respondent 17).  
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Hoeveel tijd inspreken op een politieke avond kost, is volgens de ambtenaar afhankelijk van het 

onderwerp en in hoeverre je al bekend bent met het onderwerp. Volgens beide respondenten kost 

het niet zoveel tijd, zeker niet als je belanghebbende bent en al thuis bent in het onderwerp. Echter, 

als je echt invloed wilt uitoefenen is een uitgebreid voortraject nodig waarin je wel tijd moet 

investeren (respondent 7 & 17).  

De tijdsplanning van de politieke avond die de inwoner heeft bijgewoond, was enigszins ongelukkig. 

Hij wist vooraf niet waar zijn punt op de agenda stond. Uiteindelijk kwam hij de eerste politieke 

avond die hij bijwoonde niet eens aan de beurt, waardoor hij twee politieke avonden moest 

bijwonen. Op deze manier kost inspreken meer tijd (persoonlijke observatie, 4 juni 2015). Hij 

adviseert dan ook in het vervolg alle onderwerpen met insprekers als eerste op de agenda te zetten 

(respondent 17).  

De rol van de gemeente 

Volgens beide respondenten kan iedereen zijn of haar mening uiten tijdens de politieke avond 

(respondent 7 & 17). Wel kan de inwoner zich voorstellen dat sommige mensen dat moeilijk vinden 

omdat ze bijvoorbeeld de gemeenteraad “moeilijk”, “lastig” en “ingewikkeld” vinden. Daarnaast is 

het een beperking dat je maar drie minuten de tijd krijgt om in te spreken. De gemeenteraad 

reageert altijd op insprekers, al waren de reacties op het verhaal van de inwoner niet helemaal de 

reacties die hij verwacht had (respondent 17). De ambtenaar beaamt dat er wordt gereageerd, maar 

niet over wat er met de input gaat gebeuren (respondent 7). Een observatie toont ook aan dat de 

raad weliswaar aangeeft of zij nog amendementen of moties wil, maar dat er op dat moment niet 

direct naar de aanwezigen wordt geconcludeerd in hoeverre hun input wordt meegenomen. Hooguit 

wordt er door de raad gezegd dat ze het met de inwoners eens zijn of dat ze voor dat punt gaan 

strijden in de raadsvergadering (persoonlijke observatie, 4 juni 2015). Wel is het zo dat de input uit 

een politieke avond soms wordt teruggevonden in beleid, al is het volgens de ambtenaar niet direct 

herkenbaar. Hij kan dan ook geen voorbeelden hiervan geven. Of input wel of niet wordt 

meegenomen, zien mensen terug in het uiteindelijke besluit van de raad. Hier vindt geen directe 

verantwoording over plaats. Intern vindt er wel meta evaluatie plaats van de politieke avonden 

(respondent 7).  

Volgens de inwoner is het voor veel burgers vooraf niet duidelijk wat de onderwerpen zijn van een 

politieke avond. Sterker nog, volgens hem heeft “de gemiddelde burger geen idee” dat er politieke 

avonden zijn waar hij kan inspreken (respondent 17). De ambtenaar is hier minder negatief over en 

stelt dat de gemeente de onderwerpen concreet probeert te maken door de agenda te publiceren, 

inclusief een korte toelichting bij elk agendapunt (respondent 7). In welke mate burgers invloed 

hebben op de politieke avond, dat is eveneens niet concreet volgens de inwoner (respondent 17).  

Over de informatievoorziening is de inwoner eveneens ontevreden, omdat deze vrijwel afwezig was. 

Hij heeft voorafgaand aan de politieke avond bijvoorbeeld geen agenda of stukken ontvangen, 

ondanks dat hij zich als inspreker had aangemeld. Ook de informatie op de avond zelf vond hij 

onvoldoende (respondent 17). De ambtenaar is meer tevreden over de informatievoorziening. Alles 

is volgens hem tijdig beschikbaar, al moeten burgers er vaak zelf naar op zoek. De 

informatievoorziening op de politieke avonden zelf is volgens hem ook goed. Het enige wat beter 

kan, is dat stukken niet altijd duidelijk gestructureerd zijn en er regelmatig jargon wordt gebruikt 

waardoor ze niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Het vervolgproces is in principe helder, maar 
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standpunten kunnen veranderen na afloop van de politieke avond (respondent 7). Volgens de 

inwoner is het vervolgproces onbekend voor veel burgers (respondent 17).  

Op de politieke avond is geen ruimte voor dialoog en discussie met burgers (respondent 7 & 17). De 

gemeenteraad beslist wat er uiteindelijk gaat gebeuren en voert hooguit discussie met de 

wethouders (respondent 17).  

Volgens de beide respondenten is de gemeente bereid tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie en in het verwerken van de input die eruit naar voren komt (respondent 7 & 17). 

De inwoner stelt dat het initiatief voor beleidsparticipatie wel uit burgers zelf moet komen. Hij denkt 

dat de gemeente er erg mee bezig is, maar dat ze beperkt wordt door haar gebrek aan tijd. 

Desondanks wordt er in elke fase van het beleidsproces tijd ingeruimd voor beleidsparticipatie 

(respondent 17). Volgens de ambtenaar wordt beleidsparticipatie voldoende georganiseerd, al blijft 

dit vaak beperkt tot de voorbereidingsfase. Soms wordt het ook georganiseerd in de evaluatiefase 

van het beleidsproces. Daarnaast vindt beleidsparticipatie alleen plaats op momenten die de 

gemeente daarvoor organiseert en kan er tussendoor weinig input geleverd worden. Waar de 

gemeente voor moet waken, is dat ze zelf te veel de touwtjes in handen houdt: “als je niet uitkijkt, 

dan trap je in de val dat je het loslaten gaat organiseren. En dan laat je natuurlijk niet los” 

(respondent 7).  

De geïnterviewde burger vermoedt dat er weinig kaders zijn voor beleidsparticipatie. Wel stelt hij dat 

er in het geval van regionale samenwerking regels kunnen zijn die beleidsparticipatie belemmeren, 

omdat het de bewegingsruimte van de gemeente inperkt. Voor maatwerk en informeel contact is er 

wel altijd ruimte volgens hem (respondent 17). Volgens de ambtenaar zijn er wel wat gemeentelijke 

kaders voor beleidsparticipatie, maar die belemmeren het organiseren van beleidsparticipatie niet. 

Het organiseren van informeel contact is eveneens altijd mogelijk (respondent 7).  

De inwoner is van mening dat de gemeente niet inzichtelijk is voor inwoners en dat er intern 

onvoldoende wordt samengewerkt (respondent 17). De ambtenaar denkt wel dat er intern veel 

afstemming is, al heeft hij weinig zicht op de samenwerking (respondent 7).  

Infrastructuur tussen actoren 

Volgens de ambtenaar weten burgers zich wel te vinden rondom een bepaald thema. Als inwoners 

dan hetzelfde doel nastreven, is er ook gelijkwaardigheid tussen hen en wordt er naar elkaars 

argumenten geluisterd. Dit is niet het geval als groepen tegenover elkaar komen te staan 

(respondent 7). De inwoner stelt dat burgers zich nog te weinig organiseren. De gemeente moet 

daarom burgers met elkaar in contact brengen, opdat zij gaan samenwerken. Zoals hij zegt: “geluk is 

niet één sector. Geluk is allerlei dingen samen.” De gemeente heeft hierdoor te maken met diverse 

stakeholders en als gevolg daarvan met een beperkte bewegingsruimte. Als voorbeeld geeft de 

inwoner dat de gemeente op een politieke avond sprak over een initiatief genaamd ‘Presikhaaf 

bedrijven’, terwijl zij daarbij afhankelijk is van wat elf andere gemeenten zeggen over dit onderwerp. 

Gemeente Lingewaard heeft hier in haar eentje dus niet zoveel invloed op (respondent 17).   

Verbinders kunnen onderling contact tussen burgers stimuleren door het goede voorbeeld te geven. 

Binnen de groep verbinders die de inwoner noemt, namelijk Lingewaard Sport, is er sprake van 

gelijkwaardigheid tussen de participanten. Mensen luisteren naar elkaars argumenten en onenigheid 

is volgens hem nog niet voorgekomen (respondent 17).  
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Voor verbinders is er ook een rol weggelegd op de politieke avond, omdat het voor veel mensen 

ingewikkeld in elkaar zit. Er zijn dan ook regelmatig verbinders aanwezig op politieke avonden, aldus 

beide respondenten (respondent 7 & 17). De ambtenaar noemt als voorbeelden mensen die er 

waren namens de vakbond FNV en de Cliëntenraad Wwb. De hoofdtaak van deze verbinders is 

adviseren. Daarnaast hebben ze een vertegenwoordigende functie, al heeft de ambtenaar weinig 

zicht op de mate waarin ze contact hebben met de achterban. Ervaringsdeskundigheid en 

beleidsdeskundigheid zijn beide aanwezig bij deze verbinders, maar ervaringsdeskundigheid 

overheerst. Wat op het gebied van verbinders verbeterd kan worden volgens de ambtenaar, is dat de 

gemeente meer interactie dient te organiseren met mensen die betrokken zijn bij beleid. Als 

voorbeeld noemt hij de directeur van een huisartsenpost, die was uitgenodigd om te vertellen over 

beleid betreffende huisartsenposten (respondent 7).  

De inwoner noemt Lingewaard Sport als verbinder op de politieke avond. Dit is een sportraad die de 

Lingewaardse sportclubs vertegenwoordigt. Adviseren doet ze soms ook, maar de 

vertegenwoordigende functie overheerst volgens de inwoner. Lingewaard sport functioneert dan ook 

in een breed netwerk waarin niet alleen sportclubs en buurtsportcoaches, maar ook bijvoorbeeld het 

onderwijs en Lingewaard Energie een plaats hebben. Momenteel is de sportraad bezig dit netwerk 

verder uit te breiden richting bijvoorbeeld de zorgsector. De inwoner wil dit netwerk niet hecht 

noemen, maar stelt wel dat er afspraken zijn gemaakt betreffende wanneer de actoren elkaar 

kunnen helpen en op welke manier dat gebeurt. Daarnaast heerst er wederzijdse erkenning en 

waardering (respondent 17). 

Lingewaard Sport heeft volgens de inwoner “uitermate goed” contact met de gemeente. Volgens 

hem komt dit omdat de inwoners zelf het initiatief genomen hebben de sportraad op te richten. 

Hoewel veel gemeenteraadsleden bij de oprichting van Lingewaard Sport nog sceptisch waren, zijn ze 

nu van mening dat deze sportraad iets blijvends is. Zowel erkenning als waardering is er nu vanuit de 

gemeente (respondent 17).  

Of ervaringsdeskundigheid aanwezig is in de sportraad, is niet expliciet naar voren gekomen in het 

interview. Wel is er gezegd dat de leden van het kernteam van de sportraad allemaal bij een 

sportvereniging zitten, waaruit kan worden opgemaakt dat ze ervaringsdeskundig zijn. Daarnaast is 

er bij de diverse kernteamleden van Lingewaard Sport beleidsdeskundigheid aanwezig door hun 

beroepsachtergronden (respondent 17).  

Hoewel er verbinders zijn, blijft er ruimte voor rechtstreeks contact tussen burgers en de gemeente. 

Wat de inwoner wel zegt, is dat de gemeente soms veel te centraal staat terwijl ze juist bij moet 

dragen aan het geluk van haar inwoners (respondent 17).  

De vormgeving van lokaal gezondheids- en Wmo-beleid 

Voor dit traject is geen inwoner geïnterviewd, omdat niet meer te achterhalen is wie op deze 

bijeenkomst aanwezig waren.  

De positie op de participatieladder 

De interactieve bijeenkomst voor de vormgeving van lokaal gezondheids- en Wmo-beleid vond laat in 

het beleidsproces plaats, toen beleid al grotendeels door de gemeente was bepaald. Het 

beleidsprobleem lag op dat moment al vast. De basis daarvoor waren een oud beleidsplan dat 

vernieuwd moest worden en landelijke en regionale onderzoeken die aantoonden wat op dit gebied 
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de problemen waren in Lingewaard. Op basis van de probleemdefinitie waren ook de speerpunten al 

vastgelegd, wat betekent dat de oplossingen al grotendeels door de gemeente waren bepaald. Wel 

kon buiten deze speerpunten om nog input worden geleverd. Dat de oplossing al grotendeels 

vaststond, kwam in de uitnodiging naar voren en werd nogmaals meegedeeld op de bijeenkomst zelf. 

Er is dan ook geen sprake van symbolische participatie. De uitkomsten van het proces waren niet 

bindend. De gemeente bepaalde wat wel en wat niet werd meegenomen in het uiteindelijke beleid. 

De speerpunten waren de randvoorwaarden van het beleid en werden gebruikt om de input aan te 

toetsen (respondent 12).  

Op basis van de fase in het beleidsproces waar participanten betrokken werden en wie het 

beleidsprobleem definieerde, valt deze bijeenkomst onder informeren. Als het gaat om de 

randvoorwaarden valt ze onder adviseren. Op de andere twee indicatoren, namelijk wie de oplossing 

heeft gedefinieerd en de status van de uitkomsten, valt ze onder raadplegen. Gemiddeld genomen 

was er daarom sprake van raadplegen.  

Persoonlijke factoren 

Volgens de ambtenaar heeft de bijeenkomst baten opgeleverd voor het beleid, al vraagt ze zich af of 

de aanwezigen dit ook zo gevoeld hebben. De bijeenkomst heeft voor de participanten weinig kosten 

opgeleverd. Behalve de duur van de bijeenkomst, hoefden ze weinig tijd te investeren. Ze konden 

zich wel vooraf inlezen en achteraf het verslag lezen, maar dit was niet noodzakelijk. De ambtenaar 

denkt daarom dat burgers de tijd wel hebben om op deze manier te participeren (respondent 12).  

De rol van de gemeente 

De ambtenaar geeft aan dat alle participanten alles mochten zeggen. Op individuele vragen kwam 

gelijk reactie door de aanwezige ambtenaren of wethouders. Op meer algemene punten was dit niet 

het geval, maar de gemeente beloofde wel rekening met die punten te houden. De gemeente heeft 

zoveel mogelijk van de stellingen waar de meerderheid het mee eens was overgenomen in beleid, al 

zaten er grenzen aan wat de gemeente kon overnemen. Wat precies is overgenomen, is naar de 

deelnemers gecommuniceerd door een verslag van de bijeenkomst naar ze op te sturen. Daarnaast 

hebben ze het uiteindelijk vastgestelde beleid ontvangen. Er is geen individuele feedback geweest of 

feedback betreffende waarom bepaalde input wel of niet is meegenomen. De bijeenkomst is verder 

niet formeel geëvalueerd door de gemeente, maar ze is na afloop wel besproken met het groepje 

ambtenaren dat hem ook voorbereid had (respondent 12).  

Of het vooraf concreet was waar de bijeenkomst over zou gaan, dat vindt de ambtenaar moeilijk te 

beoordelen. De uitnodiging was wel vrij uitgebreid en hierin stond duidelijk vermeld over welke 

beleidsthema’s de bijeenkomst zou gaan. Ze weet niet of vooraf bekend was wat er met de input uit 

de bijeenkomst zou gebeuren, maar noemt het wel “logisch” dat niet alle input van inwoners kon 

worden meegenomen (respondent 12). 

De ambtenaar is tevreden over de informatievoorziening voor en tijdens de bijeenkomst, al kan ze 

zich niet alles meer goed herinneren. Ondanks haar tevredenheid geeft ze aan dat er altijd een 

spanningsveld zit tussen wat je wilt vertellen en hoeveel je kunt vertellen (respondent 12).  

Tijdens de avond werden er diverse discussies gevoerd. Er waren ambtenaren aanwezig zodat 

inwoners niet alleen onderling, maar ook met de ambtenaren konden discussiëren. Beslissingen 

werden genomen door de participanten op stellingen te laten stemmen. De gemeente nam die 
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stemmen vervolgens mee als input voor het uiteindelijke beleid. De stellingen die de meeste 

participanten aanspraken, werden daarbij zoveel mogelijk overgenomen door de gemeente 

(respondent 12).  

Volgens de ambtenaar is de gemeente bereid tijd te investeren in beleidsparticipatie en gebeurt dit 

ook structureel, al betwijfelt ze of het altijd op de meest efficiënte manier gebeurt. Daarnaast blijft 

beleidsparticipatie vaak beperkt tot fase van beleidsvoorbereiding. Op onderdelen gebeurt het ook in 

latere fasen, maar dan worden er specifieke partijen uitgenodigd en niet meer alle inwoners. Ook na 

de bijeenkomst betreffende het lokale gezondheids- en Wmo-beleid waren er in de implementatie- 

en evaluatiefase geen vervolgsessies meer. Wel zijn er diverse partijen betrokken bij de uitvoering, 

zoals de welzijnstichting en het onderwijs. Of er ook bereidheid is tijd te investeren in het verwerken 

van de input, daar twijfelt de ambtenaar over (respondent 12).  

De ambtenaar weet niet goed of er kaders zijn voor beleidsparticipatie: “we hebben een 

inspraakverordening, denk ik.” Er zijn in ieder geval geen regels die beleidsparticipatie, het leveren 

van maatwerk of het organiseren van informeel contact in de weg staan. Wat de ambtenaar mist in 

de huidige regelgeving, is een stimuleringsmaatregel waarbij budget beschikbaar wordt gesteld om 

ideeën of acties vanuit de bevolking te stimuleren (respondent 12).  

De ambtenaar meent dat de gemeente weinig inzichtelijk is voor inwoners. Daarnaast denkt ze dat 

de communicatie intern moeilijk verloopt. Als een vraag van een inwoner niet duidelijk in een hokje 

te plaatsen is, kan het intern wel even rondslingeren omdat niemand het oppakt (respondent 12).  

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De doelgroep van deze bijeenkomst bestond niet zozeer uit individuele burgers, maar uit 

professionele- en vrijwilligersorganisaties zoals het onderwijs, huisartsenposten en de Stichting 

Welzijn Lingewaard. De ambtenaar draagt hiervoor als reden aan dat de afstand tussen wat de 

gemeente goed vindt en waar mensen op individueel niveau behoefte aan hebben vaak groot is. De 

genoemde organisaties kunnen helpen die afstand kleiner te maken. Daarnaast noemt ze nog een 

reden: “publieke gezondheid die richt zich ook op dingen waar mensen misschien minder bewust van 

zijn, maar wel gezondheidsbedreigingen kunnen zijn”. Aangezien individuen zich niet bewust zijn van 

die bedreigingen, is het onverstandig alleen hen te betrekken bij de formulering van beleid op dat 

gebied (respondent 12). 

Deze professionele- en vrijwilligersorganisaties, zijn geen verbinders maar “partners in de 

uitvoering”. Ze zijn niet direct contactpersoon tussen inwoners en de gemeente, al kunnen ze hier 

wel een rol in spelen. Zo is de ambtenaar van mening dat zij hechte band hebben met de achterban 

en door hen erkend en gewaardeerd worden. Ze slagen er volgens haar best goed in om hun 

achterban te vertegenwoordigen naar de gemeente toe. Desondanks spreken deze partijen niet 

namens een achterban, maar brengen ze de problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen onder 

de aandacht bij de gemeente. Verder zijn ze niet ervaringsdeskundig en niet beleidsdeskundig 

(respondent 12).  

Hoewel de professionele- en vrijwilligersorganisaties contacten hebben met de gemeente, is de band 

met de gemeente minder hecht dan die met de achterban. Wel geeft de ambtenaar aan dat het 

netwerk zoals het er nu uit ziet goed is en dat er binnen de gemeente erkenning en waardering is 

voor die organisaties (respondent 12).  
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Waar professionele- en vrijwilligersorganisaties eveneens een rol kunnen spelen, is in het stimuleren 

van contact tussen burgers onderling. Dit is vaak niet hun doelstelling, maar doordat bijvoorbeeld 

scholen en sportverenigingen van alles organiseren, ontstaan die contacten wel (respondent 12).  

Sociale visie Lingewaard 2022 

De positie op de participatieladder 

Op het moment dat de bijeenkomst plaatsvond waar inwoners input konden leveren voor de sociale 

visie Lingewaard 2022, lag het beleidsprobleem al vast en was de oplossing voor dat probleem ook al 

grotendeels bepaald door de gemeente (respondent 14 & 22). De inwoner stelt dat het beleid toen al 

“zo’n beetje was vastgesteld” en de aanwezigen daarop konden reageren (respondent 22). De 

ambtenaar beaamt dit en stelt dat burgers op een eerder moment input konden leveren. Deze 

bijeenkomst was alleen bedoeld om te controleren of de gemeente die input goed had 

overgenomen. Volgens hem wisten de participanten dat ook (respondent 14). Dit betekent deze 

bijeenkomst laat in de voorbereidende fase van het beleidsproces plaatsvond. De inwoner meent dat 

het het doel van de bijeenkomst was om inwoners te informeren. Input leveren kon nog enigszins, 

maar de inwoner zegt ook: “zoals wel vaker werden wij meer in termen van legitimatie gebruikt.” De 

gemeente verbond zich niet aan de uitkomsten van het proces. Volgens de inwoner is dat bij dit soort 

bijeenkomsten wel vaker het geval (respondent 22).  

Er waren geen harde randvoorwaarden verbonden aan de bijeenkomst (respondent 14 & 22). De 

focus van de bijeenkomst lag op hetgeen er al was opgeschreven door de gemeente, maar de 

aanwezigen mochten ook nieuwe onderwerpen aandragen (respondent 14). De inwoner meent zich 

te herinneren dat er ook gesproken is over voorwaarden op basis waarvan input wel of niet 

meegenomen kon worden (respondent 22).  

Op basis van het voorgaande is deze bijeenkomst te plaatsen op de trede van raadplegen. Echter, 

zegt de inwoner dat het voor hen leek alsof ze meer invloed konden uitoefenen dan ze daadwerkelijk 

konden (respondent 22). In dat geval zou er sprake zijn van symbolische participatie. De ambtenaar 

zegt echter dat het bekend was bij de participanten dat zij weinig input konden leveren (respondent 

14).  

Persoonlijke factoren 

De inwoner is van mening dat mensen door deze bijeenkomst wel wat invloed hebben gehad op 

beleid, maar dat ze dit niet weten omdat er geen feedback is geweest (respondent 22). Volgens de 

ambtenaar is deze feedback er wel geweest (respondent 14). De bijeenkomst heeft aanwezigen 

ongeveer twee uur gekost, de tijd die de bijeenkomst duurde (respondent 22). Volgens de ambtenaar 

duurde de avond drie uur en zijn mensen inderdaad weinig tijd kwijt geweest aan voorbereiding en 

nazorg. Of deze hoeveelheid tijd een belemmering was, dat weet hij niet (respondent 14). Volgens de 

inwoner was dit niet het geval, al zijn er altijd mensen die andere prioriteiten hebben en daardoor 

niet participeren (respondent 22).  

De rol van de gemeente 

Beide respondenten menen dat de aanwezigen hun mening konden uiten en dat daar altijd reactie 

op kwam vanuit de gemeente (respondent 14 & 22). Of de setting een belemmering vormde voor het 

uiten van je mening, “dat kan”, aldus de inwoner (respondent 22). Volgens de ambtenaar was het 

wel zo dat vrijwel iedere aanwezige deelnam aan de discussie. En hoewel alles “in één avond moest 

gebeuren” heeft iedere participant wel zijn zegje kunnen doen (respondent 14). Of er input van 
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participanten is overgenomen, dat is volgens de inwoner “ongetwijfeld zo.” Hij weet dit niet zeker 

omdat er geen terugkoppeling over is gekomen vanuit de gemeente. Ook als input uiteindelijk niet is 

meegenomen, is dat niet gecommuniceerd naar de participanten (respondent 22). De ambtenaar 

beaamt dat het beleid op basis van de bijeenkomst is bijgesteld en aangevuld. Volgens hem is hier 

wel terugkoppeling over geweest door het bijgestelde stuk op te sturen naar de participanten en 

nogmaals hun feedback te vragen. Er was geen sprake van input die niet is overgenomen, omdat de 

discussie op de bijeenkomst voornamelijk ging over concrete zaken die niet in de sociale visie zijn 

opgenomen (respondent 14). De inwoner neemt aan dat de bijeenkomst intern is geëvalueerd, maar 

heeft hier geen zicht op (respondent 22). Volgens de ambtenaar is dit niet gebeurd (respondent 14).  

De inwoner had vooraf wel een idee waar de bijeenkomst over zou gaan, maar hij vindt niet dat de 

gemeente daar concreet over was (respondent 22). De ambtenaar stelt dat dit wel concreet was 

neergezet in de uitnodiging. Aan de andere kant zegt hij ook dat mensen misschien wel met andere 

verwachtingen kwamen. Op de avond zelf is het onderwerp volgens hem nog concreter gemaakt 

(respondent 14).  

De inwoner is positief over de informatievoorziening omtrent deze bijeenkomst, al kan hij zich niet 

alles meer herinneren (respondent 22). De ambtenaar is eveneens tevreden over de 

informatievoorziening op de avond zelf, maar stelt dat de informatie voorafgaand aan de 

bijeenkomst onvoldoende en te laat was. De oorzaak hiervan is dat het interactieve traject omtrent 

de sociale visie al ver voor deze bijeenkomst was gestart, maar een paar jaar heeft stilgelegen. 

Mensen hadden “niet meer heel erg op hun netvlies staan wat er in die vorige bijeenkomsten 

allemaal gebeurd is”. Hierdoor ontbrak er informatie. Wel was het een bewuste keuze om mensen 

niet te overladen met informatie. De informatie die werd verschaft, was duidelijk volgens de 

ambtenaar (respondent 14). Een probleem dat de inwoner aankaart, is dat er überhaupt grote 

onduidelijk heerste in de periode rond deze bijeenkomst omdat er op dat moment veel aan de hand 

was in het sociaal domein. Verder stelt hij dat alle informatie over het algemeen wel beschikbaar is, 

maar dat de gemeente dit actiever moet aanbieden aan de burger. Daarnaast noemt hij het “een 

groot probleem” dat informatie voor inwoners niet altijd begrijpelijk is (respondent 22). De 

gemeente was op de bijeenkomst zelf helder over de vervolgstappen die de gemeente zou nemen 

om de sociale visie op te stellen, aldus beide respondenten (respondent 14 & 22). 

Volgens de ambtenaar was de avond zodanig ingericht dat er ruimte was voor dialoog (respondent 

14). Individuen lieten hun standpunt horen en discussieerden daar onderling over (respondent 14 & 

22). Onenigheid was er niet, omdat iedereen zijn of haar eigen verhaal vertelde en iedereen naar 

elkaar luisterde. De input uit de bijeenkomst werd meegenomen naar de gemeenteraad, het orgaan 

dat de uiteindelijke beleidsbeslissingen neemt (respondent 14). De inwoner zegt ook dat de 

gemeente het orgaan bleef dat de knopen doorhakte (respondent 22). 

Beide respondenten menen dat de gemeente bereid is beleidsparticipatie te organiseren en de 

uitkomsten ervan te verwerken. Echter, vinden beiden dat beleidsparticipatie in de praktijk 

onvoldoende wordt georganiseerd (respondent 14 & 22). De inwoner kent diverse voorbeelden 

waarbij input niet is overgenomen, bijvoorbeeld omdat de politiek dat onmogelijk maakt. Hij stelt dat 

als je er eenmaal voor gekozen hebt burgers inspraak te geven, dat je je als gemeente aan hun input 

moet houden, zelfs als er een nieuw gemeentebestuur wordt gekozen. De gemeente Lingewaard 

houdt zich volgens hem niet of slechts tijdelijk aan die input (respondent 22). De ambtenaar meent 



    
 

 
 

   

126 

dat je moet beginnen bij de burger als je beleid maakt, maar dat dit een nieuw fenomeen is dat nog 

niet de gebruikelijke gang van zaken is binnen de gemeente. Nu bepaalt de gemeente wat er gebeurt 

voor de burger, terwijl juist de burger zou moeten bepalen wat de gemeente gaat uitvoeren 

(respondent 14). De fase waarin inwoners betrokken worden, is vooral de beleidsvoorbereiding en 

soms de evaluatie (respondent 22). De ambtenaar vermoed dat wat betreft de sociale visie inwoners 

zelfs alleen betrokken zijn geweest bij de beleidsvoorbereiding. Volgens hem is dit de algemene gang 

van zaken: “… zoals de gemeente meestal werkt: het wordt vastgesteld en we horen er nooit meer 

wat van” (respondent 14).  

De inwoner vermoedt dat er gemeentelijke kaders zijn die gaan over beleidsparticipatie, al weet hij 

dit niet zeker. Ook weet hij niet of er regels zijn die de vormgeving van beleidsparticipatie 

belemmeren. Wel meent hij dat de gemeente ruimte heeft voor het organiseren van informeel 

contact tussen burgers (respondent 22). Volgens de ambtenaar zijn er inspraakverordeningen en 

richtlijnen over beleidsparticipatie. Deze formele inspraakverordeningen belemmeren volgens hem 

het ontstaan van beleidsparticipatie, omdat het aan allerlei regels wordt gebonden. Ruimte voor 

informeel contact en maatwerk is er wel, maar wordt ingeperkt door die formele regels (respondent 

14).  

Of de gemeente inzichtelijk is voor burgers, dat weet de inwoner niet. Dit interesseert hem ook niet 

zo lang hij maar kan vinden wat hij nodig heeft (respondent 22). De ambtenaar meent dat de 

gemeente niet inzichtelijk is, maar bevestigt dat dit burgers niet interesseert. Hij vindt wel dat de 

interne processen “best vrij redelijk” verlopen, al is er altijd ruimte voor verbetering (respondent 14). 

De inwoner denkt dat de interne communicatie erg slecht verloopt. Wel vindt hij dat dit per 

ambtenaar verschilt (respondent 22).  

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

Volgens beide respondenten waren er verbinders aanwezig op de bijeenkomst (respondent 14 & 22). 

De inwoner noemt KBO Bemmel-Doornenburg als verbinder. Deze vereniging heeft als belangrijkste 

functie het vertegenwoordigen van haar leden, senioren uit Bemmel en Doornenburg. Dit gaat 

trapsgewijs, omdat dit KBO vertegenwoordigd wordt door Stichting Senioren Netwerk Lingewaard, 

die op haar beurt contact heeft met de gemeente. Op die manier kan het KBO informeel advies 

geven aan de gemeente. Alle leden van het KBO zijn ervaringsdeskundig, omdat zij zelf tot de 

doelgroep van senioren behoren. Beleidsdeskundigheid heeft het KBO eveneens in huis vanuit het 

beroepsverleden van veel leden. Zo zijn er oud wethouders en oud bestuurders van diverse 

organisaties lid (respondent 22). 

Via de Stichting Senioren Netwerk Lingewaard heeft het KBO een breed netwerk dat momenteel 

verder wordt uitgebreid. Organisaties die nu gemist worden in het netwerk zijn het KBO uit Huissen 

en de ouderenvereniging uit Gendt. Via de Stichting Senioren Netwerk Lingewaard is er ook een 

hechte band tussen de gemeente en het KBO. Deze hechte band heeft het KBO ook met de 

achterban en vanuit zowel de gemeente als de achterban heerst er erkenning en waardering voor het 

KBO. Het KBO stimuleert onderling contact tussen burgers in de zin dat burgers met elkaar in contact 

komen via het KBO. De inwoner verwacht dat het stimuleren dit contact in de toekomst een 

belangrijkere functie wordt (respondent 22). 
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Verbinders die de ambtenaar noemt, zijn de voorzitter van de Wmo-adviesraad en een lid van de SP. 

Hij vermoedt dat de Wmo-adviesraad weinig contacten heeft in de samenleving. Hij meent dat ze 

voornamelijk zelfstandig advies geeft en niet zozeer spreekt namens de achterban. De Wmo-

adviesraad stimuleert volgens hem ook niet dat onderling contact tussen burgers plaatsvindt. De SP 

heeft wel een brede achterban. Dit is meer een belangengroep met als belangrijkste functie het 

vertegenwoordigen van de achterban en niet het geven van onafhankelijk advies. Beide verbinders 

hebben een nauwe band met de gemeente. Erkenning is er vanuit de gemeente ook voor hen, 

waardering is er soms wat minder: “er is altijd wel een moeizame relatie met dat soort groepen. 

Maar ze worden wel serieus genomen.” De ambtenaar stelt dat er meer erkenning en waardering is 

voor de belangengroepen dan voor de adviesorganen, omdat de belangengroepen een bepaald 

belang vertegenwoordigen en je met adviesorganen “een beetje in elkaars vaarwater” komt 

(respondent 14).  

Volgens de ambtenaar zijn beide verbinders ervaringsdeskundig, al hebben belangengroepen de 

meeste ervaringsdeskundigheid in huis. Beleidsdeskundigheid hebben beide niet volgens de 

ambtenaar, maar hij meent dat dit ook niet nodig is (respondent 14). 

Volgens beide respondenten is er ruimte voor rechtstreeks contact tussen individuele burgers en de 

gemeente (respondent 14 & 22). Echter, gebeurt het volgens de ambtenaar weinig dat burgers op 

individuele titel deelnemen aan dit soort bijeenkomsten. Ook buiten die bijeenkomsten organiseren 

burgers zichzelf weinig rondom de onderwerpen van de sociale visie (respondent 14). De inwoner 

stelt dat burgers zichzelf wel regelmatig organiseren, zeker op het moment dat er iets speelt in een 

dorp. Een probleem hierbij is dat inwoners niet tot een besluit komen als ze niet dezelfde ideeën 

hebben, iets waar regelmatig sprake van is (respondent 22).  

Keukentafeltournee 

De positie op de participatieladder 

De keukentafeltournee werd georganiseerd op het moment dat er al beleid was en de gemeente het 

wilde gaan uitdragen. Input leveren op dit beleid kon volgens de ambtenaar op een eerder moment 

(respondent 19). De inwoner stelt dat op het moment van de tournee “er een heleboel zaken al 

gerealiseerd waren.” Het beleid was al vastgesteld en inspraak was volgens hem niet meer mogelijk, 

behalve over de details. Het beleidsprobleem en de oplossingen waren op dat moment dus al 

geformuleerd. Volgens de inwoner is het vaak zo dat dingen “in het hele prille stadium” al vastliggen, 

doordat zelfs in de eerste besprekingen van bijvoorbeeld het College vaak al besluiten worden 

genomen. Door mensen daarna toch nog te betrekken, raken ze teleurgesteld en verliezen ze hun 

vertrouwen (respondent 25). Dat het beleid al vastlag, is niet expliciet naar de genodigden 

gecommuniceerd (respondent 19). De inwoner beaamt dit en noemt het “oneerlijk”, “geraffineerd” 

en “volksverlakkerij”. Hij meent dat het doel van de bijeenkomsten was erachter te komen wat er 

leefde bij inwoners en af te tasten hoe sterk beleidsparticipatie kon zijn (respondent 25).  

Er was één randvoorwaarde verbonden aan de bijeenkomsten van de keukentafeltournee, namelijk 

dat de aanwezigen niet te lang mochten doorpraten over hun persoonlijke situatie. Deze 

randvoorwaarde was vastgesteld door de gemeente en er was een gespreksleider aanwezig die de 

participanten hier aan hield (respondent 19). Volgens de inwoner waren er geen randvoorwaarden 

(respondent 25). De ambtenaar geeft aan dat beleid niet radicaal veranderd is op basis van de 

keukentafeltournee. Een deel van de input bevestigde alleen dat de beleidskeuzes die de gemeente 
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al had gemaakt over het algemeen de goede waren. Een ander deel was moeilijk mee te nemen in 

beleid, omdat dit dingen waren die “heel moeilijk van de grond komen” (respondent 19). 

De keukentafeltournee is te plaatsen onder symbolische participatie. Inwoners hadden vrijwel geen 

invloed meer op het beleid en wisten dit niet van tevoren.  

Persoonlijke factoren 

Volgens de ambtenaar heeft de keukentafeltournee baten opgeleverd. Ze vraagt zich echter af in 

hoeverre de participanten dit weten (respondent 19). De inwoner heeft niet het idee dat het baten 

heeft opgeleverd. Volgens hem was de gemeente alles de volgende dag weer vergeten. Het heeft 

hem veel tijd gekost (respondent 25). Volgens de ambtenaar kostte de tour de participanten één 

avond. Er was weinig voorbereiding vereist: “een uitnodiging krijgen en besluiten: ga ik er wel of niet 

op in en er naartoe rijden of niet”. Ondanks dat het weinig tijd kostte, kon dit wel een belemmering 

zijn voor bijvoorbeeld mensen met kinderen (respondent 19).  

De rol van de gemeente 

Volgens de ambtenaar hebben de participanten de vorm van de keukentafeltournee als positief 

ervaren. Er was een open setting waarin alle aanwezigen hun mening konden uiten (respondent 19). 

De inwoner beaamt dat iedereen zijn of haar mening kon uiten (respondent 25). De 

beleidsmedewerkers en de wethouder reageerden hier zoveel mogelijk op. De wethouder was goed 

aanspreekbaar maar “die kon niet bij iedereen tegelijk aan tafel zitten”. Het was ook de bedoeling 

dat mensen zoveel mogelijk zelf met oplossingen kwamen voor de problemen die zij aankaartten. 

Individuele problemen werden niet tijdens de tour behandeld, maar de gemeente zocht wel op een 

later moment contact met de mensen die dergelijke problemen aandroegen (respondent 19). De 

inwoner is minder positief. De gemeente zegde wel toe dingen mee te nemen, “maar daar heb je niks 

aan”, aldus de inwoner. Hij miste de concretisering van wat er met de input zou gebeuren. Volgens 

hem reageert de gemeente over het algemeen alleen op dingen die haar passen en komt er alleen 

feedback als het de gemeente uit komt. Voor dit traject is er geen terugkoppeling geweest over wat 

er met de input van participanten is gebeurd (respondent 25). De ambtenaar stelt dat deze 

terugkoppeling er wel is geweest, in de vorm van een persbericht. Er zijn geen radicale 

beleidsveranderingen opgetreden naar aanleiding van de keukentafeltournee. Elke bijeenkomst van 

de tournee is binnen de gemeente geëvalueerd met de ambtenaren die erbij waren (respondent 19).  

De ambtenaar stelt dat voorafgaand aan de tournee niet concreet gecommuniceerd is naar de 

genodigden wat de tournee inhield. De tournee heeft ook “gaandeweg structuur gekregen” 

(respondent 19). Wel was er een agenda voor de bijeenkomsten (respondent 25). Verder was de 

uitnodiging bewust heel open, opdat de nieuwsgierigheid van de genodigden werd geprikkeld en de 

gemeente zo open mogelijk met hen in gesprek kon gaan. Meer informatie stond in het 

gemeentenieuws, maar werd niet specifiek naar de genodigden toegezonden. Deze informatie werd 

een aantal weken voor de bijeenkomsten gepubliceerd (respondent 19). De inwoner is ontevreden 

over de informatievoorziening rond de keukentafeltournee. Hij zegt hierover: “ik vond het helemaal 

slecht. Ik was er chagrijnig van”. De informatie was onduidelijk en er werd niet verteld wat het 

vervolgproces zou zijn of wat er met de input zou gebeuren. Verder word je volgens hem altijd 

ingeperkt als participant doordat de gemeente soms onvolledige informatie aanbiedt. De gemeente 

bepaalt bijvoorbeeld wat er wel en wat niet in de krant komt. Voorafgaand aan deze bijeenkomst 

heeft de burger heel weinig informatie ontvangen en had de gemeente geen concrete plannen 
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(respondent 25). Op de bijeenkomsten zelf werd meer informatie gegeven over de gemeentelijke 

taken en het beleid op Wmo-gebied. Het plenaire gedeelte was misschien te uitgebreid, maar over 

het algemeen was de gegeven informatie wel duidelijk doordat er vervolgens uiteen werd gegaan in 

diverse gespreksrondes waar de aanwezigen vragen konden stellen. Over het vervolgproces is 

gecommuniceerd dat de gemeente zoveel mogelijk rekening zou houden met de input, maar niet wat 

er concreet ging gebeuren (respondent 19). 

Op de bijeenkomsten was ruimte voor dialoog en discussie (respondent 19 & 25), ook tussen burgers 

onderling. Volgens de ambtenaar stond iedereen hierbij open voor andermans verhalen en 

argumenten. Per gesprek hebben de aanwezige gespreksleider en notulist de hoofdpunten uit het 

gesprek gehaald. Eén ambtenaar heeft daar vervolgens een eindverslag van gemaakt (respondent 

19).  

Volgens de ambtenaar staat de gemeente er voor open om tijd te investeren in beleidsparticipatie en 

is ze bereid de input die uit beleidsparticipatie naar voren komt te verwerken. In de praktijk is dit 

laatste echter moeilijk waar te maken (respondent 19). De inwoner is negatiever over de 

gemeentelijke houding ten opzichte van beleidsparticipatie. Hij heeft diverse voorbeelden van 

besluiten die de gemeente heeft genomen zonder inwoners te betrekken en zonder hen te 

informeren. Hij stelt wel dat deze houding in positieve zin aan het veranderen is en heeft ook 

positieve ervaringen. Deze verandering in houding zie je echter alleen als burgers zelf het initiatief 

nemen. Burgers moeten zelf met goede en concrete ideeën naar de gemeente stappen. Dat terwijl je 

als gemeente juist de belevingswereld van burgers zo breed mogelijk moet inventariseren. Burgers 

kunnen wel in elke fase van het beleidsproces naar de gemeente stappen volgens de inwoner 

(respondent 25). Volgens de ambtenaar wordt beleidsparticipatie op elk gebied georganiseerd door 

de gemeente, maar blijft vaak beperkt tot de voorbereidende fase van het beleidsproces. Daarnaast 

heeft de gemeente te maken met krappe planningen, waardoor er vaak een standaard aanpak wordt 

gebruikt die niet altijd leidt tot representatieve participatie. De ambtenaar stelt dat er meer tijd en 

budget beschikbaar moet worden gesteld voor het organiseren van beleidsparticipatie. 

Beleidsparticipatie moet echter ook niet altijd kunnen omdat het onmogelijk is elke individuele 

burger continu te woord te staan. Dit is niet in het algemeen belang en niet productief (respondent 

19).  

De ambtenaar denkt dat de gemeentelijke organisatie voor de meeste burgers niet inzichtelijk is 

(respondent 19). De inwoner bevestigt dit vermoeden. Volgens hem verdedigen ambtenaren hun 

eigen werkveld door niet met open vizier naar buiten te treden (respondent 25). De ambtenaar 

vermoedt dat het per medewerker verschilt of er intern voldoende communicatie is om burgers op 

de juiste plaats terecht te laten komen. Zelf ervaart ze geen problemen in de interne communicatie, 

maar ze denkt wel dat het er weinig is (respondent 19).  

De ambtenaar meent dat kaders zijn voor beleidsparticipatie, al worden die niet gehandhaafd. Deze 

kaders laten alle ruimte voor het organiseren van beleidsparticipatie, voor maatwerk en informeel 

contact tussen burgers. Door deze ruimte hangt er volgens haar veel af de persoonlijke voorkeuren 

van de organiserende ambtenaren (respondent 19). De inwoner weet niet of er kaders zijn die gaan 

over beleidsparticipatie (respondent 25).  
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Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De ambtenaar durft niet te zeggen of er verbinders aanwezig waren tijdens de keukentafeltournee 

(respondent 19). Volgens de inwoner waren die er wel. Zo waren er leden van diverse wijkplatforms 

aanwezig. Deze leden waren bij de oprichting van de platforms niet ervaringsdeskundig en niet 

beleidsdeskundig, maar hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met beleid. Hierdoor is ook 

de band met de gemeente hecht geworden. Er is erkenning en waardering vanuit de gemeente, al 

heeft de gemeente volgens de inwoner liever geen tegenspraak. Verder meent de inwoner dat de 

leden van de wijkplatforms door hun contacten met de achterban weten wat daar leeft en dat ze 

daar goede vertolkers van zijn. Verenigingen zoeken de wijkplatforms op en gebruiken hen als 

“praatpaal” richting de gemeente. De wijkplatforms hebben daardoor zowel een 

vertegenwoordigende functie als een adviesfunctie. Vanuit de achterban heerst er ook waardering 

voor de platforms. Wel zegt de inwoner dat je altijd contacten mist in het netwerk en dat het 

netwerk gefragmenteerd is: “allemaal druppels en je kunt het geheel niet overzien” (respondent 25). 

De wijkplatforms hebben onderling contact tussen de leden zelf gestimuleerd (respondent 25). Of 

burgers zichzelf onderling organiseren, daar zijn ook voorbeelden van. De ambtenaar noemt 

bijvoorbeeld de Lingewaardse sportraad. Als burgers zichzelf organiseren gaat het vaak om iets wat 

zij zelf willen bereiken en niet zozeer om het beïnvloeden van de gemeente (respondent 19). De 

inwoner stelt dat burgers zich wel inzetten om invloed uit te oefenen op de gemeente. Zelf is hij een 

burger die dit regelmatig doet. Echter, blijft het volgens hem vaak bij woorden en komt het niet tot 

daden. Daarnaast blijft het vaak beperkt tot individuen of kleine groepen. Hij zegt ook dat het voor 

burgers moeilijk is om invloed uit te oefenen. Moed en kennis zijn benodigd om te participeren en je 

moet kunnen netwerken zodat je een ingang hebt bij de gemeente. Pas dan weet je vroeg genoeg 

wat er gebeurt om invloed te kunnen uitoefenen (respondent 25).  

Keuzenotitie sociaal domein 

De positie op de participatieladder 

Toen de interactieve bijeenkomst voor de keuzenotitie sociaal domein werd georganiseerd, was het 

beleid volgens de inwoner al grotendeels bepaald door de gemeente. De gemeente vroeg nog wel 

input, maar dit bleef volgens de inwoner erg beperkt. Ze heeft ook niet het idee dat er iets met die 

input is gedaan (respondent 23). De ambtenaar stelt dat de gemeente het beleid inderdaad al had 

opgesteld op het moment van de bijeenkomst, maar nog niet had vastgesteld. De bijeenkomst was 

bedoeld om het beleid te bespreken en te toetsen. De uitkomsten zijn volgens de ambtenaar 

gebruikt om keuzes aan te scherpen of anders te formuleren (respondent 19). Zowel het 

beleidsprobleem als de oplossingen waren dus al gedefinieerd door de gemeente. Dat dit het geval 

zou zijn had de inwoner voorafgaand aan de bijeenkomst wel bedacht, maar dit is volgens haar niet 

gecommuniceerd door de gemeente. Het was volgens haar ook niet duidelijk in hoeverre de input die 

naar voren kwam kon worden meegenomen (respondent 23). De ambtenaar beaamt dat dit niet 

concreet is gecommuniceerd, maar het was volgens haar impliciet wel duidelijk dat de gemeente niet 

gebonden was aan de input van participanten (respondent 19). De inwoner stelt dat er geen 

randvoorwaarden verbonden waren aan wat er gezegd kon worden. Dit heeft de inwoner gemist, 

omdat de bijeenkomst hierdoor te breed werd (respondent 23). Volgens de ambtenaar waren deze 

randvoorwaarden er wel. De gemeente had al diverse uitgangspunten opgesteld en tijdens de 

bijeenkomst konden mensen aangeven of ze het al dan niet eens waren met die uitgangspunten. Wel 
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was er ook ruimte voor de inbreng van eigen ideeën en kon er dus van de randvoorwaarden worden 

afgeweken (respondent 19).  

Op basis van het voorgaande is deze bijeenkomst te plaatsen onder raadplegen. Volgens de inwoner 

was echter vooraf niet bekend gemaakt dat de gemeente het beleid al grotendeels had opgesteld en 

dat de invloed van participanten beperkt bleef (respondent 23). Dat betekent dat je ook kunt spreken 

van symbolische participatie.  

Persoonlijke factoren 

De inwoner vermoedt dat de bijeenkomst invloed heeft gehad op het beleid, maar heeft geen zicht 

op wat er met de input uit de bijeenkomst is gebeurd (respondent 23). De ambtenaar stelt dat er  

input uit de bijeenkomst is overgenomen. Dit konden participanten ook terugzien in de uiteindelijke 

keuzenotitie. Desondanks weet ze niet weet of participanten het idee hebben dat ze bijdrage hebben 

geleverd aan het beleid (respondent 19). De inwoner had voldoende tijd voor deze bijeenkomst. 

Behalve het bijwonen ervan, is ze een uurtje kwijt geweest aan voorbereiding (respondent 23). 

Volgens de ambtenaar kostte de bijeenkomst ongeveer drie uur, plus de reistijd die mensen kwijt 

waren. Voorbereiding was niet nodig zegt ze, omdat de meeste aanwezigen ervaringsdeskundigen 

waren. Desondanks was de tijd die het kostte wel een belemmering volgens haar, omdat 

bijvoorbeeld mensen met een gezin niet altijd ’s avonds weg kunnen (respondent 19).  

De rol van de gemeente 

Beide respondenten zijn van mening dat de aanwezigen hun mening konden uiten op de 

bijeenkomst. Desondanks zijn beiden van mening dat niet iedereen dit heeft gedaan (respondent 19 

& 23). Het merendeel van de bijeenkomst was erg groots opgezet. Volgens de inwoner moet je 

langer uiteen gaan in kleine groepjes. Op de meningen kwam reactie van de gemeente, al waren dit 

volgens de inwoner vooral excuses om input niet over te nemen (respondent 23). De ambtenaar 

voegt hieraan toe dat er panelen waren waar je anoniem waarderingen en reacties kon geven. 

Hierover is plenair in gesprek gegaan, al is niet alles hierbij aan de orde gekomen. Wel is alles 

overgenomen in een verslag. Echter, is hier geen gemeentelijke reactie bij opgenomen (respondent 

19). Of er input uit de bijeenkomst is overgenomen in beleid, dat durft de inwoner niet te zeggen. Zij 

heeft geen feedback gehad over wat er met de input is gedaan en hoe het uiteindelijke beleid eruit is 

komen te zien (respondent 23). Volgens de ambtenaar was deze informatie wel beschikbaar. Er is 

een verslag gemaakt van de input en in het collegevoorstel is vervolgens uitgelegd hoe deze input is 

verwerkt. De ambtenaar heeft ook een voorbeeld van input die is overgenomen, al is dit alleen 

opgenomen in de keuzenotitie en nog niet ten uitvoer gebracht (respondent 19). Of er binnen de 

gemeente een evaluatie van de bijeenkomst is geweest, dat weet de inwoner niet (respondent 23). 

Volgens de ambtenaar is deze er niet expliciet geweest, al is er “wel een paar opmerkingen gemaakt 

nog over hoe dingen gingen” (respondent 19).  

De ambtenaar stelt dat de gemeente geprobeerd heeft vooraf duidelijk te maken over welke 

onderwerpen de bijeenkomst zou gaan (respondent 19). De inwoner wist wat de onderwerpen 

zouden zijn, maar ze vond dat er vooraf weinig concrete invulling werd gegeven aan die 

onderwerpen. Hierdoor had ze wat andere verwachtingen. De informatie over de bijeenkomst heeft 

ze uit het gemeentenieuws gehaald en uit stukken die ze van de gemeentelijke website kon 

downloaden. Deze informatie was volgens haar tijdig beschikbaar. Hoewel het veel informatie was, 

vond ze het wel begrijpelijk. Het enige minpunt was dat het soms veel jargon bevatte: “dat ik dacht 
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van nou, schrijf het maar normaal op”. Volgens de inwoner was de gemeente op de avond zelf 

onvoorbereid, waardoor het onduidelijk was wat er van de aanwezigen werd verwacht. Desondanks 

zegt de inwoner dat ze de informatievoorziening op de avond zelf goed vond, omdat wel duidelijk 

werd wat er op de gemeente af zou komen. Informatie over het vervolgproces dat vond ze 

onvoldoende (respondent 23). De ambtenaar is het hier niet mee eens en stelt dat de bijeenkomst is 

afgesloten met het communiceren van de vervolgstappen. Verder weet ze niet meer zo goed hoe de 

informatievoorziening van dit beleidsparticipatietraject eruit zag (respondent 19).  

Volgens beide respondenten vonden er discussies plaats tijdens deze bijeenkomst (respondent 19 & 

23). De inwoner stelt wel dat deze werden ingeperkt en afgekapt door de gemeente (respondent 23). 

De gemeente besloot vervolgens welke input van inwoners wel en welke niet werd meegenomen 

(respondent 19 & 23). Dit deed ze achteraf en niet op de avond zelf (respondent 19).  

Beide respondenten menen dat de gemeente bereid is om beleidsparticipatie te organiseren 

(respondent 19 & 23). Wel zegt de inwoner dat het vaker georganiseerd mag worden (respondent 

23). De ambtenaar stelt dat er meer tijd en budget beschikbaar voor moet komen. Door het gebrek 

hieraan gebruikt de gemeente vaak de bekende vormen van beleidsparticipatie, terwijl je volgens 

haar op een andere manier meer kunt bereiken. Verder is er te weinig tijd om elke individuele 

inwoner continu te woord te staan, al zou het niet in het algemeen belang zijn dit wel te doen. De 

ambtenaar vindt het daarom wel fijn dat beleidsparticipatie ook niet te vaak gebeurt, maar vraagt 

zich af of inwoners weten hoe ze dan wel invloed kunnen uitoefenen. De fase waarin burgers 

betrokken worden, is volgens haar vooral de voorbereidende fase van het beleidsproces (respondent 

19). Volgens de inwoner zit het tussen de voorbereiding en de uitvoering in. De gemeente wil dan 

beginnen met de uitvoering, maar ze weet niet zo goed hoe ze dat moet doen en vraagt dan de input 

van burgers. Of er bereidheid is iets met de input die dan naar voren komt te doen, dat ziet de 

inwoner in ieder geval niet terug in haar werkzaamheden (respondent 23). Volgens de ambtenaar wil 

de gemeente het wel, maar is het moeilijk dat ook waar te maken (respondent 19).  

De inwoner weet niet of de communicatie binnen de gemeente goed verloopt en of de gemeentelijke 

organisatie inzichtelijk is. Zeker in dit laatste heeft ze zich nooit verdiept (respondent 23). Volgens de 

ambtenaar is de gemeentelijke organisatie niet inzichtelijk voor inwoners. Over het algemeen is er 

weinig interne communicatie, maar hier heeft ze zelf nooit problemen van ondervonden. Ze 

vermoedt dat het ook per ambtenaar verschilt of de communicatie goed verloopt (respondent 19). 

De inwoner denkt dat er gemeentelijke kaders zijn die gaan over beleidsparticipatie. Ze weet niet of 

er regels zijn die het organiseren ervan in de weg staan en of er ruimte is voor het organiseren van 

maatwerk. De gemeente probeert informeel contact te organiseren, maar of daar regels in de weg 

staan, is onduidelijk (respondent 23). De ambtenaar stelt dat er alleen richtlijnen zijn voor 

beleidsparticipatie maar dat die richtlijnen niet gehandhaafd worden. Deze richtlijnen belemmeren 

beleidsparticipatie niet en laten ruimte voor informeel contact en maatwerk. Door de vrijheid die ze 

bieden, wordt er wel veel afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van de organiserende 

ambtenaren (respondent 19).  

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De inwoner weet niet of er op deze bijeenkomst verbinders aanwezig waren. Volgens haar spraken 

veel aanwezigen vanuit zichzelf of vanuit hun werkveld (respondent 23). Volgens de ambtenaar 
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waren er zowel individuele inwoners als verbinders. Zo was er een aantal afgevaardigden van Wmo-

adviesraad en van de Cliëntenraad Wwb aanwezig. Beide raden hebben volgens de ambtenaar zowel 

een adviesfunctie als een vertegenwoordigende functie. Deze laatste functie is belangrijker bij de 

Cliëntenraad Wwb dan bij de Wmo-adviesraad, omdat de Wmo-adviesraad het algemeen belang 

behartigt en niet dat van een specifieke doelgroep. In de Wmo-adviesraad zitten volgens haar 

ervaringsdeskundigen die praten vanuit hun eigen ervaringen. De ambtenaar weet niet in hoeverre 

zij verder contact hebben met een achterban. De leden van de Cliëntenraad zijn minder 

ervaringsdeskundig omdat zij niet of niet meer tot de doelgroep behoren. Wel weten zij veel van de 

doelgroep doordat ze daar een nauwe band mee hebben. Beleidsdeskundigheid is in beide raden 

aanwezig, bijvoorbeeld vanwege de opleidingen en vaardigheden van de diverse leden (respondent 

19).  

Beide raden hebben een nauwe band met de gemeente. De gemeente erkent en waardeert beide 

raden ook. Wel vermoedt de ambtenaar dat er meer erkenning en waardering is voor de CWWB dan 

voor de Wmo-raad, al neemt dit voor de Wmo-raad ook steeds meer toe. Ze voegt hieraan toe dat er 

hierdoor soms wat veel vergadertijd gaat zitten in het bespreken van de onderlinge relatie. 

(respondent 19). 

De Wmo-adviesraad stimuleert het contact tussen burgers onderling soms, bijvoorbeeld door hen uit 

te nodigen voor een symposium. Burgers organiseren zichzelf ook wel, maar meer om zelf iets te 

bereiken dan om de gemeente te beïnvloeden (respondent 19). De inwoner denkt dat burgers 

zichzelf alleen onderling organiseren als er bepaalde zaken zijn die echt niet goed gaan. Of burgers 

dan open staan voor elkaars argumenten, dat hoopt ze. Ze vermoedt dat dit in ieder geval zo is als 

mensen hetzelfde probleem hebben (respondent 23).  

Verder vindt de inwoner dat de lijntjes in het gemeentelijke netwerk wat korter kunnen en dat de 

gemeente nauwer moet samenwerken met instellingen waar ze mee te maken heeft. Als voorbeeld 

geeft ze dat een indicatiestelling voor een ouder iemand nu via de familie moet en een professional 

dit niet rechtstreeks met de gemeente kan regelen. Dat duurt te lang volgens haar. Daarnaast moet 

het netwerk waarin de gemeente functioneert volgens haar inzichtelijker worden voor burgers, zodat 

zij weten met wie de gemeente samenwerkt (respondent 23).  

Informatiebijeenkomsten 

De positie op de ladder 

De decentralisaties in het sociaal domein vormden de aanleiding voor de informatiebijeenkomsten 

die eind 2014 zijn georganiseerd (respondent 15). Hiermee lag het beleidsprobleem voorafgaand aan 

de bijeenkomsten al vast. Ook de oplossingen voor dit probleem, namelijk het beleid op dit gebied, 

was al geformuleerd op het moment dat de bijeenkomsten plaatsvonden. De geïnterviewde inwoner 

zegt hierover: “op het moment dat het vastlag is het ook nog een keertje aan ons allemaal die daar 

waren gepresenteerd” (respondent 18). De geïnterviewde ambtenaar beaamt dit, maar is van 

mening dat ambtenaren dat wat ze op deze bijeenkomsten hoorden wel meenamen in de 

formulering van hun beleid. Inwoners konden input leveren volgens haar, maar de gemeente was 

daar niet aan gebonden (respondent 15). De inwoner deelt deze mening niet. Zij stelt dat er op 

gemeentelijk niveau in ieder geval in de hogere kringen niks is gedaan met de input die op de 

bijeenkomsten is geleverd (respondent 18).  
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Zowel de geïnterviewde inwoner als de ambtenaar geven aan dat er één belangrijke randvoorwaarde 

verbonden was aan de informatiebijeenkomsten, namelijk dat mensen het niet over hun individuele 

problemen mochten hebben. Deze randvoorwaarde was bepaald door de gemeente en er mocht niet 

van worden afgeweken (respondent 15 & 18).  

Voorafgaand aan de bijeenkomsten was het beleid al gepubliceerd, wat het voor de inwoner duidelijk 

maakte dat het beleid al vastlag en er geen input meer geleverd kon worden (respondent 18). 

Daarnaast is expliciet benoemd waar het in de bijeenkomsten om ging, namelijk het verschaffen van 

informatie over de decentralisaties (respondent 15). Er is daarom geen sprake van symbolische 

participatie, maar van informeren.  

Persoonlijke factoren  

De geïnterviewde inwoner is niet van mening dat de bijeenkomsten baten hebben opgeleverd voor 

de participanten, omdat zij geen invloed hadden op het beleid (respondent 18). De ambtenaar stelt 

dat participanten weliswaar niet direct input konden leveren, maar dat wat ze zeiden wel werd 

meegenomen door de gemeente. Volgens haar is dit “vanzelfsprekend” op dergelijke bijeenkomsten, 

waardoor mensen ook wel weten dat ze invloed hadden (respondent 15).  

De informatiebijeenkomsten hebben volgens de inwoner vrij veel tijd gekost, namelijk ongeveer een 

dag aan voorbereiding en een halve dag om er naartoe te gaan. Zeker voor mensen die de hele dag 

werken kan dit een belemmering zijn (respondent 18). Volgens de ambtenaar hoefden mensen zich 

vooraf niet in te lezen in gemeentelijke stukken. Desondanks zou de tijd die het kostte een 

belemmering kunnen zijn (respondent 15). 

De rol van de gemeente 

De gemeente verwelkomde de informatie van participanten. Alle aanwezigen konden hun mening 

uiten en vragen stellen (respondent 15 & 18). De ambtenaar vraagt zich wel af in hoeverre iedereen 

dat ook doet. Op deze vragen en meningen kwam altijd reactie van de gemeente. Indien ze de vragen 

niet direct konden beantwoorden, kwam ze daar op een later moment op terug (respondent 15). De 

inwoner vond de antwoorden die ze kreeg echter niet altijd toereikend: “ik kreeg wel vrij direct 

antwoord, maar op de helft van mijn vraag”. Daarnaast geeft ze aan dat buiten de bijeenkomsten 

vaak helemaal niet wordt gereageerd op haar vragen, al is dit volgens haar per ambtenaar 

verschillend. Zoals eerder vermeld, heeft de inwoner niet het idee dat er input uit de bijeenkomst is 

overgenomen. Verder is de gemeente volgens haar niet altijd open over waarom ze wel of niet iets 

doet met de input die burgers leveren (respondent 18). De ambtenaar stelt dat dit inderdaad niet 

expliciet is teruggekoppeld naar de participanten. Wel meent zij dat hun input is meegenomen. 

Verder heeft de gemeente de informatiebijeenkomsten intern geëvalueerd volgens de ambtenaar 

(respondent 15), al hebben de aanwezigen dit niet teruggezien (respondent 18).  

De gemeente was vooraf concreet met betrekking tot waar de bijeenkomsten gingen en waar  

participanten invloed op konden uitoefenen (respondent 18). Het was voor hen duidelijk dat de 

bijeenkomsten louter bedoeld waren om informatie over de decentralisaties te geven (respondent 

15).  

De geïnterviewde inwoner geeft aan dat er voorafgaand aan de bijeenkomsten informatie 

beschikbaar was, maar dat ze naar het merendeel zelf op zoek moest (respondent 18). De ambtenaar 

zegt dat er bewust voor is gekozen informatie gedoseerd aan te bieden. Indien inwoners meer wilden 



    
 

 
 

   

135 

weten, was er meer informatie online beschikbaar. Zij vindt verder dat de informatie tijdig is 

verstrekt (respondent 15), al deelt de inwoner deze mening niet: “ik denk dat het voor heel veel 

mensen heel kort dag was”. Over de informatievoorziening op de avond zelf zegt de inwoner dat de 

gemeente er rekening mee moet houden dat er soms blinden, slechtzienden of dyslectici 

participeren op een dergelijke bijeenkomst. Verder stelt ze dat een bepaalde basiskennis over het 

onderwerp toch wel vereist was om de informatie te begrijpen (respondent 18). De ambtenaar 

betwijfelt eveneens of de informatie duidelijk was voor iedereen, al is ze over het algemeen wel 

tevreden over de informatievoorziening op de avond zelf. Informatie over het vervolg van het proces 

is niet expliciet verstrekt aan de aanwezigen (respondent 15).  

Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor dialoog met de ambtenaren (respondent 15 & 18). Er 

werden echter geen besluiten genomen op basis van die dialoog (respondent 15). De gemeente was 

altijd het orgaan dat uiteindelijk de beslissingen nam (respondent 18).  

De geïnterviewde inwoner en ambtenaar zijn positief over de mate waarin beleidsparticipatie van 

belang wordt geacht in de gemeente (respondent 15 & 18). Wel zegt de ambtenaar dat 

informatiebijeenkomsten soms te veel worden gezien als doel op zich en te weinig tijd wordt besteed 

aan de opvolging ervan. Daarnaast stelt ze dat de mate waarin beleidsparticipatie daadwerkelijk 

wordt georganiseerd, afhankelijk is van de verantwoordelijke ambtenaar: “of het er ook werkelijk tot 

komt heeft uiteindelijk veel meer met de keuzes van individuele ambtenaren te maken”. Daarnaast 

zegt ze dat de gemeente wat meer mag uitdragen dat ze beleidsparticipatie organiseert (respondent 

15). De inwoner is van mening dat burgers vaak te laat in het beleidsproces betrokken worden. 

Beleid ligt dan al vast maar burgers mogen nog even hun mening geven. Verder is ze stelt ze dat 

inspraakbijeenkomsten over het algemeen goed georganiseerd worden, maar dat het moeilijk is 

invloed uit te oefenen buiten de georganiseerde bijeenkomsten om (respondent 18).  

De geïnterviewde inwoner geeft aan dat zij wel weet waar bij de gemeente ze terecht kan met haar 

vragen, maar dat ze betwijfelt of dat voor iedereen geldt (respondent 18). Wel zijn zowel zij als de 

ambtenaar van mening dat de interne communicatie dusdanig goed is dat burgers uiteindelijk altijd 

op de juiste afdeling terecht komen. Of er gemeentelijke kaders zijn die over beleidsparticipatie gaan, 

dat weten zowel de inwoner als de ambtenaar niet (respondent 15 & 18). De ambtenaar ervaart in 

ieder geval geen regulatieve belemmeringen voor beleidsparticipatie en is van mening dat er ruimte 

is voor het organiseren van informele contacten. Of deze ruimte er ook is voor het leveren van 

maatwerk, dat weet ze niet (respondent 15). De inwoner weet niet of er regels zijn die het 

organiseren van beleidsparticipatie in de weg staan. Wel is er volgens haar ruimte is voor informeel 

contact, al is ze van mening dat de gemeente dit te weinig organiseert. Hetzelfde geldt voor 

maatwerk: de ruimte is er wel, maar de gemeente levert het te weinig. Zo is er te weinig aandacht 

voor de groep doof-blinden (respondent 18).  

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De geïnterviewde ambtenaar meent dat burgers elkaar wel weten te vinden opdat zij hun wensen 

kunnen uiten richting de gemeente (respondent 15). De inwoner voegt daaraan toe dat er altijd maar 

een kleine groep is die dit daadwerkelijk doet. Op de informatiebijeenkomsten stonden mensen open 

voor elkaars argumenten, maar “dat zijn dus al mensen die geïnteresseerd en gemotiveerd zijn, laten 

we wel zijn, anders ga je daar ook niet naartoe” (respondent 18).  
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Er waren tijdens de informatiebijeenkomsten geen verbinders aanwezig (respondent 15 & 18).  

Leerlingenvervoer 

De positie op de participatieladder 

In het traject voor het leerlingenvervoer zijn de belanghebbenden vroeg bij het beleidsproces 

betrokken (respondent 20). Desondanks lagen de uitgangspunten voor het beleid al vast (respondent 

11). Deze waren vertaald naar stellingen. Het beleidsprobleem, namelijk dat er een nieuwe invulling 

van leerlingenvervoer moest komen, was eveneens al bepaald door de gemeente. Waar 

participanten nog een volwaardige rol speelden, was in het bepalen van die nieuwe invulling. De 

gemeente heeft zich daarbij zoveel mogelijk gehouden aan de input van inwoners (respondent 20). 

Afwijken van die input kon volgens de ambtenaar alleen op basis van randvoorwaarden. Deze 

randvoorwaarden waren het budget en de wettelijke bepalingen, zoals geformuleerd door de 

gemeente en de Rijksoverheid. De aanwezigen moesten zich strikt aan deze randvoorwaarden 

houden (respondent 11). 

De inwoner voegt als randvoorwaarde toe dat de vooraf geformuleerde stellingen leidend waren 

gedurende de bijeenkomst, al konden de aanwezigen ook buiten de stellingen om input leveren. 

Deze stellingen waren in werkgroepen geformuleerd. Inwoners konden voor de bijeenkomst al 

aangeven welke stellingen zij belangrijk vonden (respondent 20). De stellingen die zij het belangrijkst 

vonden, werden meegenomen naar de bijeenkomst (respondent 11). Dit waren de 

beleidsvoornemens waar participanten op konden reageren.  

Dit participatietraject is te plaatsen op de trede van raadplegen. Hoewel het traject op de  

oplossingen en de status van de uitkomsten een trede hoger scoort dan raadplegen, scoort ze op het 

beleidsprobleem een trede lager. Gemiddeld genomen was er daarom sprake van raadplegen.  

Persoonlijke factoren 

Beide respondenten zijn van mening dat het bijwonen van de bijeenkomst baten heeft opgeleverd 

voor de participanten. Zij konden namelijk invloed uitoefenen op beleid dat hen persoonlijk aanging. 

Daarnaast zijn beide respondenten het eens over het feit dat de bijeenkomst niet veel tijd heeft 

gekost. Een probleem daarbij was wel dat sommige belanghebbenden vrij moesten nemen om de 

bijeenkomst te kunnen bijwonen (respondent 11 & 20).  

De rol van de gemeente 

De ambtenaar stelt dat iedereen tijdens de bijeenkomst zijn of haar mening kon uiten (respondent 

11). De inwoner beaamt dit. Echter, vindt ze het wel onprettig om in een dergelijk grote groep te 

spreken (respondent 20). De ambtenaar stelt dat er tijdens de bijeenkomst reactie kwam op de 

specifieke standpunten van participanten (respondent 11). Volgens de inwoner was dit niet het 

geval. De meningen die geuit werden leidden volgens haar voornamelijk tot een discussie tussen de 

participanten onderling. Wel zegt ze dat de gemeente het beleid heeft aangepast op basis van de 

bijeenkomst. Ze vermoedt dat hier een terugkoppeling over is geweest, al weet ze dat niet meer 

zeker (respondent 20). Het gesprek met de ambtenaar bevestigt dat deze terugkoppeling er is 

geweest. Hij is van mening dat de gemeente daarbij open was over de redenen waarom er wel of niet 

iets met de input uit de bijeenkomst werd gedaan (respondent 11). De inwoner zegt hier alleen over 

dat de gemeente over het algemeen niet altijd open is over de reden waarom ze bepaalde dingen 

doet: “ze hebben niet gezegd dat het een bezuinigingsmaatregel is, terwijl het dat in mijn ogen wel 
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is.” Of het traject in haar geheel is geëvalueerd door de gemeente, dat weet de inwoner niet 

(respondent 20).  

De inwoner geeft aan dat het helder was waar ze invloed op kon uitoefenen en hoeveel invloed ze 

had op het uiteindelijke beleid. Over de informatievoorziening voorafgaand en tijdens de 

bijeenkomst zijn zowel zij als de ambtenaar tevreden (respondent 11 & 20). De inwoner zegt ook dat 

op de bijeenkomst duidelijk is geconcludeerd met welke stellingen de gemeente verder zou gaan. Ze 

voegt hier wel aan toe: “je weet toch niet precies hoe het eraan toe gaat op zo’n gemeentehuis.” Het 

vervolgtraject was hierdoor niet helemaal helder. Verder zegt ze over de informatievoorziening van 

de gemeente in zijn algemeenheid dat ze het jammer vindt dat ze zelden persoonlijk wordt 

aangeschreven. Ze moet alles zelf uit het gemeentenieuws halen, waardoor ze misschien over 

sommige informatie heen leest (respondent 20).  

Er was sprake van dialoog op de bijeenkomst, maar meer tussen de participanten onderling dan 

tussen hen en de gemeente. Beslissingen over welke stellingen de gemeente zou meenemen, werden 

genomen door participanten te laten stemmen (respondent 11 & 20). Waar minder dan 80% van de 

participanten het met elkaar eens was, werd discussie gevoerd over of een stelling belangrijk genoeg 

was om mee te nemen. In overleg tussen de aanwezigen werd dan besloten of dit het geval was. 

Over het uiteindelijke beleid werd nog niet besloten. Dit deed de gemeente achteraf aan de hand van 

de resultaten van de bijeenkomst (respondent 20).  

Of de gemeente bereid is om tijd te investeren in het organiseren van beleidsparticipatie, dat weet 

de inwoner niet. Wel acht ze de gemeente bereid tijd te investeren in het verweken van de input die 

eruit naar voren komt (respondent 20). Volgens de ambtenaar moeten bestuurders nog wennen aan 

het idee dat je dingen steeds meer met de samenleving moet bespreken. Daarbij stelt hij dat de 

gemeente wel bereid is tijd te investeren in het verwerken van de uitkomsten van beleidsparticipatie, 

maar dat de dagelijkste hectiek voorkomt dat deze tijd ook genomen wordt (respondent 11). De 

geïnterviewde inwoner is dan ook niet van mening dat beleidsparticipatie voldoende wordt 

georganiseerd. De focus ligt volgens haar op beleidsparticipatie in de fase van beleidsvoorbereiding 

(respondent 20). De ambtenaar deelt die mening. Hij voegt er wel aan toe dat inwoners soms ook in 

de evaluatiefase betrokken worden, al wordt dit volgens hem ook vaak vergeten (respondent 11).  

De inwoner vindt de communicatie tussen de gemeentelijke afdelingen goed, al vindt ze het jammer 

dat ambtenaren niks van elkaars werk weten waardoor je altijd een specifieke ambtenaar nodig hebt 

(respondent 20). De ambtenaar zegt hierover dat communicatie tussen afdelingen niet altijd 

vanzelfsprekend is: “het is niet zo dat dat een automatisme is” (respondent 11).  

Of de gemeente kaders heeft voor beleidsparticipatie, dat weet de inwoner niet (respondent 20). De 

ambtenaar zegt dat dit niet het geval is en geeft aan deze kaders te missen. Hij pleit voor een vast 

format, want: “ik denk, naast het feit dat het duidelijker wordt, wordt het dan ook niet vergeten om 

het te doen” (respondent 11). Volgens beide respondenten zijn er geen regels die beleidsparticipatie 

in de weg staan en is er ruimte voor maatwerk (respondent 11 & 20). De ambtenaar voegt hieraan 

toe dat er ook ruimte is om informeel contact te organiseren (respondent 11).  

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

Volgens zowel de inwoner als de ambtenaar stonden de aanwezigen gedurende deze bijeenkomst 

echt open voor elkaars argumenten en was er sprake van gelijkwaardigheid. Of inwoners zichzelf ook 
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organiseren als de gemeente hier geen initiatief toe neemt, dat betijwelen de respondenten. Volgens 

de inwoner gebeurt dit alleen als een onderwerp genoeg mensen raakt (respondent 11 & 20).  

Tijdens het traject waren er geen verbinders aanwezig. De ambtenaar zegt hierover: “we hebben aan 

iedereen direct gecommuniceerd, niet via tussenpersonen of zo” (respondent 11). De inwoner geeft 

aan dat ze deze verbinders niet gemist heeft, maar is wel van mening dat de gemeente ver van de 

praktijk af staat (respondent 20).  

Participatieraden  

Stichting Cliëntenraad Wet werk en bijstand  

De positie op de participatieladder 

Aan het begin van elk beleidsproces wordt in overleg tussen de gemeente en de Cliëntenraad 

afgesproken hoe dat specifieke proces wordt ingericht en wat de geschikte momenten zijn om de 

Cliëntenraad bij het proces te betrekken (respondent 10). Over het algemeen is dit vroeg in het 

beleidsproces, als beleid nog niet definitief is opgesteld. Het beleidsprobleem ligt dan vaak al vast. De 

gemeente komt ook meestal met de ideeën voor oplossingen, al kan de Cliëntenraad zelf ook ideeën 

inbrengen. Verder kan de Cliëntenraad ook ongevraagd advies geven of zelf een probleem onder de 

aandacht brengen bij de gemeente (respondent 8 & 10).  

Wat betreft de randvoorwaarden moeten de leden van de Cliëntenraad politiek onafhankelijk zijn. De 

politieke kleur mag geen invloed hebben op de adviezen die worden uitgebracht. Daarnaast mogen 

de leden er niet alleen zitten voor hun eigen belang. De voorzitter houdt de leden hier strikt aan. 

Verder moeten de gegeven adviezen financieel haalbaar zijn (respondent 8). De ambtenaar voegt 

hier aan toe dat een advies altijd binnen wet- en regelgeving moet blijven en dat de Cliëntenraad 

gebonden is aan een bepaald tijdspad. Een advies kan worden overgenomen als er budget en tijd 

voor is en als het binnen wet- en regelgeving valt (respondent 10). De gemeente beslist of ze advies 

dat kan worden overgenomen ook daadwerkelijk overneemt. De inwoner is tevreden over de mate 

waarin hun adviezen worden overgenomen door de beleidsambtenaren, maar hij betreurt het dat de 

politiek de adviezen soms weer terzijde schuift (respondent 8).  

Het voorgaande duidt erop dat de Cliëntenraad te plaatsen is op de trede van raadplegen.  

Persoonlijke factoren 

Volgens zowel de inwoner als de ambtenaar kunnen de leden van de Cliëntenraad invloed uitoefenen 

op beleid. Lidmaatschap levert echter ook kosten op omdat de leden er tijd in moeten investeren. 

Volgens beide respondenten is de werkdruk van de Cliëntenraad hoog (respondent 8 & 10). Hoeveel 

tijd de leden er daadwerkelijk aan besteden, is per individu verschillend. De inwoner geeft wel aan 

dat de 24 uur die de leden in dienst zijn als vrijwilligers erg weinig is (respondent 8). Verder komt er 

tijdens de observatie naar voren dat er iemand niet lid is geworden omdat zij werkt op de dag dat er 

wordt vergaderd. Dit duidt erop dat mensen niet altijd tijd hebben om te participeren in de 

Cliëntenraad (persoonlijke observatie, 30 juni 2015).  

De rol van de gemeente 

De ambtenaar stelt dat de leden van de Cliëntenraad altijd advies kunnen geven en hun mening 

kunnen uiten. Beleid wordt wel eens gewijzigd op basis van die adviezen, al is er vaak meer sprake 

van het in overleg aanvullen van de beleidsstukken dan dat er radicale wijzigingen nodig zijn. De 
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gemeente reageert altijd op de adviezen die de Cliëntenraad uitbrengt (respondent 10). De inwoner 

geeft aan dat de Cliëntenraad ook altijd feedback krijgt over wat er met hun adviezen gebeurt en 

waarom. Hij vindt dat de gemeente daar heel open in is (respondent 8). De ambtenaar bevestigt dit 

beeld (respondent 10). Tijdens de observatie van een vergadering van de Cliëntenraad wordt 

eveneens bevestigd de gemeente open staat voor input vanuit die raad. De gemeente neemt hun 

input over, of vertelt waarom ze dat niet doet (persoonlijke observatie, 30 juni 2015). Of het 

functioneren van de Cliëntenraad geëvalueerd wordt door de gemeente, dat weet de inwoner niet. 

Binnen de Cliëntenraad gebeurt in ieder geval niet vanwege het gebrek aan tijd (respondent 8).  

Het is onduidelijk of de gemeente concreet is over de onderwerpen waarop de Cliëntenraad invloed 

kan uitoefenen en over wat er met haar input gebeurt. Volgens de ambtenaar weet de Cliëntenraad 

dit wel door haar jarenlange ervaring (respondent 10). De inwoner stelt dat hierover niet zo formeel 

wordt gecommuniceerd. Er wordt ook pas besproken wat er met de adviezen gebeurt als deze 

geformuleerd zijn en niet vooraf al (respondent 8). Wel worden er vooraf procesafspraken gemaakt 

zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn (respondent 10).  

Over de informatievoorziening zoals die nu is, zijn beide respondenten tevreden. Wel geven ze aan 

dat het moeilijk is om de informatie voor iedereen begrijpelijk te houden. De ambtenaar investeert 

daarom in het duidelijk leren verwoorden van informatie en vraagt hier feedback over aan de 

Cliëntenraad (respondent 8 & 10). Tijdens de observatie komt naar voren dat informatie soms laat 

wordt ontvangen door de Cliëntenraad (persoonlijke observatie, 30 juni 2015).  

Volgens de inwoner staat de gemeente er altijd voor open om een dialoog te voeren met de 

Cliëntenraad. Gedurende die dialoog zijn beide partijen gelijkwaardig, maar uiteindelijk is het aan de 

gemeenteraad om de beslissingen te nemen. Volgens de inwoner geeft het financiële aspect dan 

vaak de doorslag en niet het sociale aspect zoals hij graag zou zien (respondent 8). Ook binnen de 

Cliëntenraad is er ruimte voor dialoog, al is het onduidelijk hoe deze raad tot een besluit komt 

(respondent 10). De inwoner zegt hierover dat binnen de Cliëntenraad alles met elkaar wordt 

doorgesproken, maar dat de voorzitter zich af en toe autoritair moet opstellen (respondent 8).  

De inwoner is tevreden over de tijd die de gemeente investeert in beleidsparticipatie (respondent 8). 

De ambtenaar is dat echter niet. Zij stelt dat de gemeente meer moet investeren in de relatie met 

burgers en dat burgers eerder bij de beleidsvoorbereiding betrokken moeten worden. Ongeacht of je 

het vervolgens met hun ideeën eens bent, dien je hun input mee te nemen naar de raad. Het is 

namelijk aan de raad om uiteindelijk te beslissen. Verder worden inwoners volgens haar te weinig 

betrokken bij de beleidsevaluatie omdat het de gemeente ontbreekt aan tijd om beleidsparticipatie 

ook in die fase te organiseren. Voor de Cliëntenraad geldt eveneens dat zij alleen een rol speelt in de 

beleidsvoorbereiding (respondent 10). De inwoner deelt deze mening niet en stelt dat de 

Cliëntenraad ook in latere fasen betrokken wordt. Zo denkt ze mee over uitvoerende beleidsregels 

en brengt ze signalen naar voren die na de implementatie uit de praktijk naar voren komen 

(respondent 8).  

De inwoner is van mening dat gemeentelijke afdelingen over het algemeen weinig met elkaar 

communiceren. Daarnaast zegt hij dat beleidsmedewerkers een andere manier van denken hebben 

dan mensen in de uitvoering. Hiertussen is soms een grotere vertaalslag nodig (respondent 8). De 

ambtenaar voegt hieraan toe dat ambtenaren weliswaar open staan voor communicatie, maar dat er 
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in de praktijk veel langs elkaar heen gaat. Wat de ambtenaar verder zegt over de interne organisatie 

is dat er geen regels zijn die gaan over beleidsparticipatie. Er zijn dus ook geen regels die het 

organiseren van beleidsparticipatie in de weg staan (respondent 10).   

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De leden van de Cliëntenraad zijn allemaal verbinders. De geïnterviewde burger vindt de 

Cliëntenraad dan ook een belangrijk orgaan om de cliënten van de Participatiewet een stem te 

geven. Buiten een dergelijke raad om is dit volgens hem moeilijk voor deze doelgroep. Hij zegt dan 

ook dat de Cliëntenraad niet samengevoegd moet worden met andere participatieraden, zoals de 

Wmo-adviesraad. Hij zegt hierover: “hou het apart, maar ga wel een samenwerkingsverband aan.” Ze 

behartigen namelijk verschillende belangen en je kunt niet meer elk belang behartigen als je dit 

samenvoegt. Het belang van degenen die het hardste schreeuwen gaat dan overheersen (respondent 

8). De ambtenaar zegt ook dat beide raden open staan voor een samenwerking en luisteren naar 

elkaars argumenten, maar dat iedereen een eigen podium wil houden (respondent 10). Verder pleit 

de inwoner voor een regionale Cliëntenraad (respondent 8).  

In de Cliëntenraad is ervaringsdeskundigheid in ruime mate aanwezig. De leden zijn geen cliënten 

van de Wwb, maar ze zijn dit wel geweest of ze kennen cliënten van de Wwb (persoonlijke 

observatie, 30 juni 2015). Beleidsdeskundigheid hebben de voorzitter en ongeveer twee andere 

leden wel, maar de overige leden vrijwel niet. De respondenten zijn wel van mening dat de 

Cliëntenraad zowel haar adviserende als een vertegenwoordigende functie goed vervult (respondent 

8 & 10). Voor het vervullen van de vertegenwoordigende functie heeft de Cliëntenraad volgens de 

inwoner nauw contact met een representatieve achterban. Dit kan volgens hem juist omdat het een 

kleinschalige raad is die alleen cliënten en niet burgers in het algemeen vertegenwoordigt. Hij voegt 

hieraan toe dat contact met de achterban moeilijk blijft, omdat mensen niet goed met hun verhaal 

durven te komen. Of er erkenning en waardering is vanuit de achterban, vindt hij moeilijk te peilen 

(respondent 8). De ambtenaar heeft eveneens het idee dat er contact is met de achterban, al zegt 

ook zij dat het bereik van de achterban een probleem is. Zij voegt hieraan toe dat de Cliëntenraad 

wel functioneert in een breed netwerk (respondent 10). De observatie laat ook zien dat het contact 

met de achterban kan worden uitgebreid. De Cliëntenraadleden merken namelijk op dat dit contact 

is afgenomen ten opzichte van vroeger, toen de Cliëntenraad bijvoorbeeld nog stukjes in de krant 

publiceerde (persoonlijke observatie, 30 juni 2015).  

Het contact met de gemeente verloopt goed volgens de inwoner: “de samenwerking is geweldig” 

(respondent 8). De ambtenaar beaamt dit (respondent 10). Er is ook een ambtelijk contactpersoon, 

die erop toeziet dat de raad in staat is haar taken te vervullen en toeziet op een efficiënt verloop van 

de communicatie tussen de gemeente en de Cliëntenraad (respondent 4) De inwoner heeft dan ook 

het idee dat de Cliëntenraad door de gemeente erkend en gewaardeerd wordt (respondent 8). De 

ambtenaar is echter van mening dat deze waardering er wel wat meer mag zijn, omdat het nu niet in 

verhouding staat met de hoeveelheid werk die ze verzetten (respondent 10).  

Buiten de Cliëntenraad om organiseren inwoners zich waarschijnlijk niet zo vaak. Volgens de inwoner 

komt dit omdat burgers er moeite mee hebben zich uit te spreken naar de gemeente toe. Wel 

kunnen burgers volgens hem contact opnemen met de gemeente als ze dit willen (respondent 8). De 

ambtenaar deelt deze mening, maar stelt ook dat er verbetering mogelijk is in de communicatie van 
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de gemeente richting burgers. Ambtenaren moeten meer affiniteit krijgen met burgers en met 

Lingewaard, zodat de lijntjes tussen ambtenaren en burgers duidelijker worden (respondent 10).  

De Wmo-adviesraad 

De positie op de participatieladder 

Beide respondenten die zijn geïnterviewd over de Wmo-adviesraad geven aan dat deze raad steeds 

vroeger bij het beleidsproces betrokken wordt. Het beleidsprobleem ligt dan al vast, maar de Wmo-

adviesraad heeft invloed op de oplossingen die geformuleerd worden. De gemeente blijft wel het 

orgaan dat bepaalt wat de uiteindelijke oplossingen worden (respondent 13 & 21). Er wordt dan ook 

niet altijd iets met de adviezen gedaan. Volgens het Wmo-raadslid hebben ambtenaren vaak al een 

idee in hun hoofd waar ze moeilijk vanaf zijn te brengen. Of er wel of niet iets met de adviezen 

gebeurt, is voorafgaand aan het leveren van het advies niet duidelijk (respondent 21). Wel is de 

Wmo-adviesraad er bekend mee dat de adviezen niet bindend zijn en er dus niet altijd iets met de 

adviezen gebeurt (respondent 13 & 21).  

Als randvoorwaarden noemt het Wmo-raadslid dat de adviezen gericht moeten zijn aan het College. 

Dit is bepaald door een wet die voorschrijft dat dergelijke adviesorganen organen zijn van het 

College. Hier kan niet van worden afgeweken, al kan de Wmo-adviesraad wel de raad en het College 

tegelijkertijd kan adviseren. De ambtenaar voegt als randvoorwaarde toe dat Wmo-raadsleden niet 

politiek actief mogen zijn. Verder kan de Wmo-adviesraad haar eigen werkwijze volgen volgens beide 

respondenten (respondent 13 & 21). 

Op basis van het voorgaande is de Wmo-adviesraad te plaatsten op de trede van raadplegen. Er zijn 

weliswaar weinig randvoorwaarden maar die worden wel door de gemeente bepaald. Daarnaast ligt 

het beleidsprobleem al vast en kan de Wmo-adviesraad reageren op beleidsvoornemens. De 

gemeente speelt verder een grote rol in het bepalen van de oplossingen en verbindt zich niet aan de 

input van de Wmo-adviesraad. Omdat de Wmo-adviesraad dit weet, is er geen sprake van 

symbolische participatie (respondent 13 & 21).  

Persoonlijke factoren 

De respondenten zijn van mening dat lidmaatschap van de Wmo-adviesraad baten oplevert voor het 

beleid. Echter, zeggen ze ook dat de invloed van Wmo-raadsleden niet wezenlijk is (respondent 13 & 

21). Voor de meeste leden kost het lidmaatschap ongeveer tien uur per maand. De voorzitter is meer 

tijd kwijt, omdat hij alle adviezen zelf schrijft en zoveel mogelijk bijeenkomsten op het gebied van de 

Wmo bijwoont (respondent 21). De ambtenaar beaamt dat het voor voorzitters meer tijd kost maar 

voegt hier aan toe dat ook de penningmeester en de secretaris meer tijd kwijt zijn aan hun functie. 

Volgens hem is dit voor alle drie ongeveer tien uur per week. De tijd die het kost is voornamelijk een 

probleem voor mensen die tijd willen investeren in hun gezinsleven (respondent 13) of voor mensen 

die overdag werken (respondent 21).  

De rol van de gemeente  

De Wmo-adviesraad kan altijd haar mening uiten tegenover de gemeente en hier komt altijd reactie 

op van de gemeente (respondent 13 & 21). Desondanks worden niet alle adviezen overgenomen. De 

ambtenaar zegt hierover: “het is een advies en niet meer dan dat.” Hij heeft dan ook geen 

voorbeelden van overgenomen adviezen (respondent 13). Het Wmo-raadslid deze voorbeelden wel 

(respondent 21). Maar of de gemeente adviezen nou wel of niet overneemt, volgens beide 

respondenten is ze altijd open over de reden waarom ze dat wel of niet doet (respondent 13 & 21).  
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Volgens beide respondenten wordt de Wmo-adviesraad niet geëvalueerd door de gemeente 

(respondent 13 & 21). Wel wordt er een jaarverslag opgesteld (respondent 21) en wordt het 

functioneren van de Wmo-adviesraad besproken om op basis daarvan toekomstplannen vast te 

leggen. Verder pikt de gemeente wel signalen op als het slecht gaat met de Wmo-adviesraad 

(respondent 13).  

De ambtenaar is van mening dat de Wmo-adviesraad weet op welk beleidsterrein ze advies mag 

geven, al adviseert ze soms ongevraagd over zaken die buiten dit terrein vallen (respondent 13). Het 

Wmo-raadslid beaamt dat de gemeente concreet is betreffende de onderwerpen waar advies over 

moet worden uitgebracht. Dit omdat deze raad de stukken waar het advies over moet gaan vooraf 

toegezonden krijgt (respondent 21).  

Beide respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening voorafgaand en tijdens een 

beleidsproces. Het Wmo-raadslid zegt wel dat de informatie niet altijd voldoende duidelijk is. Hij is 

van mening dat sommige ambtenaren over beperkte schrijfvaardigheden beschikken en dat er soms 

te veel wordt vertrouwd op de kennis en ervaring van de Wmo-adviesraad. Daarnaast vindt hij dat er 

te weinig informatie gedeeld wordt met de Wmo-adviesraad en met burgers. Informatie over waar in 

het Wmo-beleid bijvoorbeeld de knelpunten zitten, is niet bekend bij hem (respondent 21). De 

ambtenaar stelt dat het nog geen gewoonte is om de Wmo-adviesraad altijd te informeren. Dit is ook 

veel werk volgens hem: “het wordt een complete dagtaak om die lui te informeren” (respondent 13). 

Over het proces dat volgt nadat de adviezen zijn geleverd, is de gemeente niet altijd concreet. Wel 

wordt dit wel steeds inzichtelijker voor de Wmo-adviesraad (respondent 21). De ambtenaar beaamt 

dat het vervolgproces nog weinig inzichtelijk is voor de Wmo-adviesraad, maar dat er een 

verbetering gaande is (respondent 13). 

Ruimte voor dialoog tussen de gemeente en de Wmo-adviesraad is er. De beslissingen over wat er 

vervolgens met de adviezen gebeurt, worden genomen door de wethouder (respondent 21). Ook 

binnen de Wmo-adviesraad vindt dialoog plaats volgens de ambtenaar (respondent 21).  

Het Wmo-raadslid stelt dat de gemeente bereid is tijd te investeren in beleidsparticipatie, maar hij 

weet niet of het voldoende gebeurt. Volgens hem zitten ambtenaren in een keurslijf, waardoor ze 

weinig speelruimte hebben en weinig creatief zijn in hun werk. Daarnaast weet het Wmo-raadslid 

niet of er binnen de gemeente bereidheid is iets te doen met de uitkomsten van beleidsparticipatie. 

Er wordt weliswaar regelmatig informatie opgehaald bij burgers, maar wat er vervolgens mee 

gebeurt, is volgens hem niet duidelijk (respondent 21). De ambtenaar stelt dat beleidsparticipatie te 

weinig plaatsvindt en dat er weinig bereidheid is om tijd te investeren in beleidsparticipatie. Als het 

al wordt georganiseerd, dan wordt er vooraf weinig over nagedacht. Vaak worden burgers pas 

achteraf geconsulteerd over beleid dat al is opgesteld, en dat is niet interactief volgens de 

ambtenaar. Beleidsparticipatie vindt voornamelijk plaats in de voorbereidingsfase van beleid, maar 

te laat in die fase. Tijdens de implementatie- of evaluatiefase is er vervolgens helemaal geen 

beleidsparticipatie meer. Ook de Wmo-adviesraad wordt weinig betrokken in die laatste twee fasen, 

al wordt ze steeds beter op de hoogte gehouden van de stand van zaken betreffende beleid dat hen 

aangaat (respondent 13). Dat beleidsparticipatie voornamelijk in de beleidsvoorbereiding 

plaatsvindt, wordt bevestigd door het Wmo-raadslid (respondent 21).  
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Verder is het Wmo-raadslid van mening dat binnen de gemeente niet de juiste instelling heerst om 

beleidsparticipatie te kunnen organiseren, omdat er te veel verdeeld en te weinig gedeeld wordt 

(respondent 21). De ambtenaar zegt eveneens dat er weinig communicatie plaatsvindt tussen de 

gemeentelijke afdelingen. Daarnaast heeft hij het idee dat de gemeentelijke organisatie niet 

inzichtelijk is voor haar burgers (respondent 13).  

Volgens het Wmo-raadslid zijn er wetten en verordeningen waarin is vastgelegd dat 

beleidsparticipatie moet plaatsvinden. De ambtenaar bevestigt dat de gemeente een 

inspraakverordening heeft. Hoe deze kaders verder worden uitgewerkt, daar is de gemeente vrij in. 

Volgens beide respondenten zijn er dan ook geen regels die het organiseren van beleidsparticipatie 

belemmeren. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk en informeel contact (respondent 13 & 21). 

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De leden van de Wmo-adviesraad zijn allemaal verbinders. Binnen deze groep is 

beleidsdeskundigheid volop aanwezig, aldus het Wmo-raadslid zelf (respondent 21). De ambtenaar 

zet hier zijn vraagtekens bij. Volgens hem zijn het weliswaar professionals, maar niet op het gebied 

van de Wmo. Wat hierbij problematisch is, is dat de Wmo-raadsleden door hun hoeveelheid kennis 

soms “op de stoel van de gemeente willen gaan zitten in plaats van puur in de adviesrol gaan zitten.” 

Zij zijn het dan ook niet altijd eens met de gemeente (respondent 13).  

Wat minder prominent aanwezig is, is ervaringsdeskundigheid. De Wmo-raadsleden zijn geen 

cliënten van de Wmo, maar komen volgens het Wmo-raadslid wel uit diverse ervaringsvelden die te 

maken hebben met het sociaal domein. Daarnaast zitten ze in een netwerk, al bestaat dit netwerk 

voornamelijk uit professionals en niet uit ervaringsdeskundigen (respondent 21). De ambtenaar 

bevestigt dit en stelt dat dit netwerk onvoldoende de achterban vertegenwoordigt. Volgens hem is 

de band tussen de Wmo-adviesraad en de achterban dan ook niet zo hecht. De Wmo-adviesraad 

heeft daardoor onvoldoende zicht op of beleid nou echt goed is voor de cliënten van de Wmo 

(respondent 13). Beide respondenten geven dan ook aan dat deze raad ermee bezig is haar band met 

de achterban te versterken. Hoewel ze de band met de achterban wil versterken, is niet de 

vertegenwoordigende, maar de adviserende functie het belangrijkst voor de Wmo-adviesraad. Beide 

respondenten delen deze mening, al zegt het Wmo-raadslid wel dat deze raad formeel optreedt 

namens kwetsbare burgers. Of de achterban erkenning en waardering heeft voor de Wmo-

adviesraad, daar durven de respondenten geen uitspraken over te doen. Wel heeft de Wmo-

adviesraad een goede naam volgens het Wmo-raadslid (respondent 13 & 21).  

Beide respondenten menen dat de Wmo-adviesraad een hechte band heeft met de gemeente. 

Erkenning en waardering voor deze raad komt er vanuit de gemeente steeds meer volgens het Wmo-

raadslid, maar volgens de ambtenaar is die erkenning en waardering er nog steeds heel weinig 

(respondent 13 & 21).  

Hoewel de Wmo-adviesraad fungeert als verbinder, blijft er ruimte voor rechtstreeks contact tussen 

de gemeente en haar burgers (respondent 13 & 21). Desondanks komt dit contact in beperkte mate 

tot stand. De gemeente heeft er moeite mee te kantelen richting burgers en creëert daardoor weinig 

contact met hen (respondent 21). Andersom gebeurt het niet vaak dat burgers zichzelf organiseren 

om de gemeente te kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt volgens het Wmo-raadslid alleen als het gaat 

om een specifiek belang of een specifieke doelstelling waar burgers de gemeente bij nodig hebben. 
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Volgens de ambtenaar gebeurt het alleen in de vorm van weerstand. Hoewel burgers zichzelf dus 

weinig organiseren, zien beide respondenten geen rol weggelegd voor de Wmo-adviesraad in het 

stimuleren hiervan (respondent 13 & 21).  

Jeugdbrigade 

De positie op de participatieladder 

De jeugdbrigade is volgens beide respondenten vroeg in het beleidsproces opgestart. Er was toen 

nog geen beleid opgesteld en de brigadeleden konden de agenda meebepalen. Er was al een 

beleidsprobleem, maar de ideeën van de participanten speelden nog een volwaardige rol in het 

bepalen van de oplossingen. Wel waren er richtlijnen voor die oplossingen (respondent 9 & 24). Zo 

was er oud beleid om je op te baseren en waren er richtlijnen voor het nieuwe beleid uitgezet. De 

jeugdbrigade werkte echter niet met die richtlijnen. Er waren volgens de brigadeleden ook geen 

randvoorwaarden verbonden aan hun lidmaatschap (respondent 24). Tijdens het breed 

maatschappelijk debat dat vooraf ging aan de oprichting van de jeugdbrigade waren er wel twee 

randvoorwaarden. Ten eerste moesten de deelnemers boven hun eigen problematiek kunnen 

uitstijgen en ten tweede moesten ze zichzelf vocaal goed kunnen uitdrukken. Volgens de ambtenaar 

waren er ook voor de jeugdbrigade twee randvoorwaarden: mensen mochten niet blijven hangen in 

hun individuele situatie en alles werd anoniem weergegeven. Deze randvoorwaarden zijn door de 

participanten zelf bepaald. Wat betreft het meenemen van de input was de gemeente Lingewaard 

gebonden aan wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten terug wilde zien in het beleid op het 

gebied van de Jeugdwet (respondent 9). Hoewel de brigadeleden menen dat er input van hen is 

overgenomen, was de gemeente niet gebonden aan hun input (respondent 24). De ambtenaar is van 

mening dat dit ook vooraf bekend was (respondent 9).  

Op basis van het bovenstaande is dit traject te plaatsen op de trede van adviseren. Als het gaat om 

het beleidsprobleem en de status van de uitkomsten eindigt dit traject weliswaar lager dan 

adviseren, maar als het gaat om de randvoorwaarden eindigt dit traject juist een trede hoger.  

Persoonlijke factoren 

De geïnterviewde brigadeleden vermoeden dat hun lidmaatschap van de jeugdbrigade baten heeft 

opgeleverd voor beleid, omdat in ieder geval een deel van de input is overgenomen door de 

gemeente (respondent 24). De ambtenaar stelt ook dat de input van participanten werd 

meegenomen. Zij voegt daaraan toe dat participanten het gevoel kregen een belangrijke rol te spelen 

bij het aanpassen van beleid (respondent 9). De tijd die het gekost heeft, was ongeveer één avond 

per maand voor het bijwonen van een bijeenkomst. Daarnaast was er af en toe wat mailcontact ter 

voorbereiding of nazorg van een bijeenkomst (respondent 24). Volgens de ambtenaar kwam dit in 

totaal neer op ongeveer drie à vier uur per maand (respondent 9). Dit was volgens de respondenten 

geen probleem (respondent 9 & 24), al geven de brigadeleden aan dat er iemand gestopt is als 

brigade lid, omdat hij het door zijn werk qua tijd niet kon redden om lid te zijn (respondent 24).  

De rol van de gemeente 

Iedereen kon zijn of haar mening uiten binnen de jeugdbrigade (respondent 9 & 24). De 

bijeenkomsten van de jeugdbrigade waren dan ook erg open. Er was een ontspannen en 

gelijkwaardige sfeer doordat de brigade met de wethouder en ambtenaren aan tafel zat te eten. Wel 

kunnen geïnterviewde brigadeleden zich voorstellen dat er mensen zijn die zich geremd voelden 

doordat er “mensen die wat betekenen” voor hen zaten, namelijk wethouders en ambtenaren 
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(respondent 24). De gemeente reageerde altijd op de input van de brigadeleden en vertelde het hen 

als er input was die ze wellicht niet kon overnemen of op dat moment nog niet kon overnemen. Op 

elke bijeenkomst werd er ook een terugkoppeling gegeven over de vorige bijeenkomst (respondent 9 

& 24). De ambtenaren vroegen dan: “dit is wat jullie hebben aangeleverd, dit is wat wij er van 

gemaakt hebben, wat vinden jullie daarvan?”. De brigade kreeg altijd te horen hoe de gemeente van 

plan was iets te gaan doen en ze kreeg de mogelijkheid daar op te reageren. Er is echter geen 

algemene terugkoppeling vanuit het College geweest over wat er daadwerkelijk met de input van de 

jeugdbrigade is gebeurd (respondent 9). Ook de brigadeleden stellen dat deze feedback er niet is 

geweest. De geïnterviewde brigadeleden hebben dit gemist, maar wellicht komt dit nog in het 

vervolgtraject dat nu wordt opgestart. Wel hebben de brigadeleden het idee dat ze gehoord zijn. Ze 

hebben verschillende ideeën van de jeugdbrigade teruggevonden in beleid, of juist niet omdat de 

brigade die bepaalde beleidsplannen afraadde (respondent 24). Ook de ambtenaar heeft 

voorbeelden van input die van de jeugdbrigade is overgenomen. Volgens de ambtenaar is de 

jeugdbrigade als participatietraject achteraf geëvalueerd met alle belanghebbenden (respondent 9). 

Volgens de brigadeleden is deze evaluatie er niet geweest, maar ze geven aan dat ze nu zijn gevraagd 

voor een vervolgtraject waarin een dergelijke evaluatie wellicht aan de orde komt (respondent 24). 

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de jeugdbrigade hebben de brigadeleden geen 

informatie ontvangen, maar toen was het ook nog zoeken naar de juiste vorm voor de 

bijeenkomsten. Over de informatievoorziening later in het proces zijn de brigadeleden erg tevreden 

(respondent 24). Volgens de ambtenaar is er wel informatie geweest voorafgaand aan de start van 

het traject. De ambtenaar vond de gemeente daarbij concreet betreffende de gespreksonderwerpen. 

Verder wisten de participanten vooraf wat hun rol zou zijn en hoeveel invloed ze hadden. Daarnaast 

is er vooraf altijd gezegd wat er met de input zou gebeuren. Ze is erg tevreden met de 

informatievoorziening richting de jeugdbrigade en heeft het idee dat de deelnemers dit ook waren. 

Ze heeft ook een externe organisatie heeft ingeschakeld om de informatie voor de participanten te 

verduidelijken (respondent 9). Volgens de brigadeleden heeft de gemeente inderdaad haar best 

gedaan om alles duidelijk te maken en om het gebruik van jargon in te perken. Desondanks bleef het 

een probleem dat de informatie niet altijd voor iedereen begrijpelijk was. Er was verder geen 

informatie over het proces dat na de bijeenkomsten gevolgd zou worden. De participanten hadden in 

dit vervolgproces ook graag gehad dat de gemeente ze wat meer op de hoogte had gehouden 

(respondent 24).  

Op de bijeenkomsten vonden discussies plaats, al stond niemand daarbij tegenover elkaar 

(respondent 9 & 24). Deze discussies waren vooral tussen de gemeente en participanten. Tussen de 

participanten onderling vond minder discussie plaats. Zij brachten elk een eigen verhaal in 

(respondent 24). Daarbij stonden de leden van de brigade echt open voor elkaars verhalen 

(respondent 9 & 24). Binnen de brigade werden besluiten genomen op basis van onderling overleg 

(respondent 9). De gemeente nam vervolgens de besluiten over het beleid (respondent 9 & 24).  

De respondenten achten de gemeente bereid tijd te investeren in het organiseren van 

beleidsparticipatie. Ook achten ze de gemeente bereid de input die eruit naar voren komt te 

verwerken (respondent 9 & 24). Volgens de brigadeleden wordt beleidsparticipatie voldoende 

georganiseerd en wordt er ook wat met de input gedaan. Wel menen zij dat beleidsparticipatie 

laagdrempeliger moet worden, zodat je als gemeente meer in contact komt met de doelgroepen. Dit 

kan bijvoorbeeld door je als ambtenaar te laten zien in de wijken en korte lijntjes te zoeken met de 



    
 

 
 

   

146 

instellingen waar de doelgroepen komen. Verder geven de brigadeleden aan dat beleidsparticipatie 

volgens hen vaak alleen tijdens de beleidsvoorbereiding plaatsvindt. Ze vermoeden dat de brigade in 

de uitvoering nog wel betrokken wordt, maar het gaat dan telkens om losse momenten waarbij de 

brigadeleden tussentijds niks horen (respondent 24). Volgens de ambtenaar komt dit vooral door 

belemmeringen in de hoeveelheid tijd die er is (respondent 9). 

Wat belangrijk is volgens de ambtenaar, is dat je de politiek vanaf het begin bij een 

beleidsparticipatietraject betrekt. Zo zien zij ook dat het gaat om de wensen van de burgers en zullen 

ze die minder snel terzijde schuiven. Verder moet er meer aandacht komen voor het tegengaan van 

interne verkokering. De gemeentelijke afdelingen opereren nu te afzonderlijk van elkaar en er is geen 

wederzijdse betrokkenheid. Dit komt onder andere doordat er veel wisseling is van medewerkers en 

dan vooral van teamleiders. Je moet volgens haar vanuit een thema werken, en niet vanuit een 

afdeling. Hierdoor zou de gemeentelijke organisatie ook meer inzichtelijk worden voor burgers 

(respondent 9). De geïnterviewde brigadeleden geven aan dat de gemeentelijke organisatie wel 

inzichtelijk is voor degenen die een bepaald belang hebben, omdat zij dan gewoon opzoeken wat ze 

nodig hebben. Desondanks mag de gemeente volgens hen wat gemakkelijker toegankelijk worden. 

Verder is het erg veel “van het kastje naar de muur” omdat zowel de gemeente als burgers niet altijd 

weten waar ze een vraag moeten neerleggen. Hierdoor duurt alles lang, en raken vragen soms 

verloren (respondent 24).  

De brigadeleden vermoeden dat de gemeente kaders heeft voor beleidsparticipatie, al zijn ze niet 

echt op de hoogte. Ruimte voor informeel contact en maatwerk is er volgens hen (respondent 24). 

Volgens de ambtenaar zijn er geen regels die gaan over beleidsparticipatie (respondent 9). 

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

De respondenten menen dat de jeugdbrigade een verbinder is. Ze vertegenwoordigen de achterban 

en geven onafhankelijk advies aan de gemeente (respondent 9 & 24). Van deze functies is de 

vertegenwoordigende functie het belangrijkst volgens de brigadeleden. Die functie vervullen ze op 

basis van hun ervaringsdeskundigheid en door het nauwe contact dat ze hebben met hun achterban 

(respondent 24). De ambtenaar stelt dat het contact met de achterban vaak getrapt verloopt: “want 

veelal zitten zij ook in een soort ouderraad of een cliëntenraad of iets dergelijks.” Hoewel de 

brigadeleden over het algemeen namens zichzelf spreken, kijken ze door dat contact wel breder dan 

hun eigen ervaringen alleen (respondent 9). Het gesprek met de brigadeleden bevestigt dit. Zelf 

zitten zij bijvoorbeeld bij een jongerennetwerk en de andere brigadeleden hebben via hun eigen 

netwerken weer andere contacten binnen de achterban. Hierdoor is er een breed netwerk, maar 

volgens de brigadeleden zouden er nog meer jongeren bij betrokken moeten worden. Het horen van 

de doelgroepen is belangrijk volgens hen (respondent 24). De ambtenaar meent dat je als 

jeugdbrigade nooit verantwoordelijk kunt zijn voor de hele achterban en ook niet de hele achterban 

kunt bereiken. Actoren die volgens haar ontbreken in het netwerk van de jeugdbrigade, zijn de 

zorgmijders. De ambtenaar stelt dat niet de vertegenwoordigende functie, maar juist de 

adviesfunctie het belangrijkst is. De gemeente heeft de brigade daar namelijk voor opgericht 

(respondent 9).  

De jeugdbrigade heeft een hechte band met zowel de gemeente als met de achterban. Daarnaast is 

er erkenning en waardering vanuit deze beide partijen. Ervaringsdeskundigheid is er voldoende bij de 

brigadeleden. Beleidsdeskundigheid is er minder, maar de respondenten hebben dit niet gemist 
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(respondent 9 & 24). Het ging er meer om dat er verhalen uit het veld werden gedeeld. Daarnaast 

waren er altijd ambtenaren aanwezig die deze beleidsdeskundigheid wel hadden (respondent 24). 

Er is ook rechtstreeks contact tussen de gemeente en cliënten van de jeugdzorg (respondent 9 & 24). 

Burgers organiseren zichzelf ook wel eens om iets bij de gemeente te bereiken, maar volgens de 

brigadeleden alleen als ze een bepaald belang hebben. De jeugdbrigade heeft geen rol gespeeld in 

het stimuleren van onderling contact tussen burgers, maar deze brigadeleden zien dat ook niet als 

taak van de jeugdbrigade (respondent 24). De ambtenaar stelt dat de brigade wel het contact tussen 

burgers stimuleert (respondent 9). De leden zelf zijn in ieder geval heel hecht met elkaar geworden 

dankzij de oprichting van die brigade (respondent 9 & 24).  

Klankbordgroepen AWBZ 

De positie op de participatieladder 

De klankbordgroepen AWBZ werden bij het beleidsproces betrokken op het moment dat het 

beleidsprobleem al door de gemeente was bepaald. Ook de oplossingen waren toen al grotendeels 

vastgesteld (respondent 16 & 26). De participant zegt dat hij kon reageren op beleidsvoornemens. 

Dit was vooraf bekend, want de beleidsplannen werden tentoongesteld aan de klankbordgroepen 

(respondent 26). Hoewel de respondent meent dat dit alleen nog maar beleidsvoornemens waren, 

lijkt de ambtenaar hier iets negatiever over. Volgens haar was het beleid al grotendeels vastgesteld 

op het moment dat de klankbordgroepen erbij werden betrokken (respondent 16). Volgens de 

ambtenaar is de input van de klankbordgroepen overgenomen voor zover zij die zelf kon plaatsen. 

Veel input kon overgenomen worden, omdat het overeen kwam met wat de gemeente al had 

opgeschreven. Daarnaast moet de gemeente wettelijk gezien in gesprek met de cliënt. De ambtenaar 

zegt hierover: “en dan moet je luisteren. Je kunt niet zeggen van, ja weet je, leuk idee, doen we niet” 

(respondent 16). Volgens de participant werd hun input inderdaad serieus genomen, maar hij heeft 

ook het idee dat de gemeente wel van die input kon afwijken. Aan de bijeenkomst waren diverse 

randvoorwaarden verbonden. Zo kregen de participanten niet onbeperkt de tijd om te spreken. Dit 

vindt de participant logisch: “je kunt niet onbeperkt door blijven gaan natuurlijk.” Hij voegt hieraan 

toe dat er randvoorwaarden zaten aan wat er van de input kon worden overgenomen in de vorm van 

wettelijke kaders en het beschikbare budget (respondent 26). De ambtenaar zegt nog dat de 

gemeente verantwoordelijkheden en taken had die al vastlagen en waar ze aan moest blijven 

voldoen. Als input daar niet mee rijmde, kon die input niet worden overgenomen. Deze 

randvoorwaarden zijn door de ambtenaar vooraf duidelijk aangegeven volgens zichzelf (respondent 

16).  

De klankbordgroepen AWBZ zijn op basis van de antwoorden van de participant te plaatsen onder 

raadplegen. De ambtenaar lijkt iets negatiever wat betreft de fase in het beleidsproces waarin de 

participanten betrokken zijn. Op basis van haar antwoorden vallen de klankbordgroepen precies 

tussen informeren en raadplegen in.  

Persoonlijke factoren 

Of lidmaatschap van de klankbordgroepen positieve invloed heeft uitgeoefend op het beleid, komt 

uit het interview met de ambtenaar niet expliciet naar voren. Wel zegt ze dat de input van de 

klankbordgroepen in ieder geval is overgenomen voor zover ze dat zelf kon doen (respondent 16). De 

participant weet eveneens niet of zijn participatie in de klankbordgroepen baten heeft opgeleverd 
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voor het beleid. Hij zegt hierover: “dat is een stukje ervaring wat je straks moet krijgen.” Wel kon hij 

zien dat de gemeente met de input aan de slag ging (respondent 26). 

Hoewel deelname aan de klankbordgroepen veel tijd heeft gekost, denkt de ambtenaar dat mensen 

deze tijd wel hadden. Er waren vijf bijeenkomsten die ongeveer anderhalf tot twee uur duurden. 

Daarnaast moesten mensen na afloop het verslag van de bijeenkomst doornemen en daar eventueel 

feedback op geven (respondent 16). De participant voegt hieraan toe dat hij voorafgaand aan elke 

bijeenkomst dit verslag nog eens doorlas. Hij vindt de tijd die hij kwijt is geweest wel meevallen. 

Volgens hem hielp het dat hij mantelzorger is, waardoor hij thuis was in de materie: “ik weet precies 

waar ik het over heb. Kijk, en dan is het gewoon makkelijk en hoef je er niet veel tijd aan te 

besteden” (respondent 26). Hij ziet de tijd die het gekost heeft ook niet als belemmering en denkt 

dat participanten deze tijd wel hadden (respondent 26).  

De rol van de gemeente 

Ondanks dat dit vooraf niet de bedoeling was, bleek dat je dieper in gesprek kon gaan als je de 

vrijwilligers en mantelzorgers in een andere klankbordgroep zette dan de professionals. Met de 

cliënten werd eveneens apart gesproken, omdat zij zelf aangaven niet in grote groepen te kunnen 

spreken. De ambtenaar meent dat iedereen op deze manier zijn of haar mening kon uiten 

(respondent 16). De participant heeft ook het idee dat iedereen zijn of haar mening kon uiten: “je 

kon vrijuit spreken en zeggen wat je ervan vond. En dat werd ook wel geaccepteerd” (respondent 

26). De gemeente reageerde tijdens de bijeenkomsten altijd op wat mensen zeiden (respondent 16 & 

26). Na afloop van alle bijeenkomsten is de input samengevat en met de leden van de 

klankbordgroepen doorgenomen. Volgens de ambtenaar is er input van de klankbordgroepen 

overgenomen. Hier heeft ze ook voorbeelden van (respondent 16). De burger heeft deze 

voorbeelden niet, maar dit komt volgens hem omdat hij weinig met dat beleid te maken heeft gehad. 

En hoewel de gemeente liet merken dat ze aan de slag ging met de input, is er na afloop van het 

volledige traject geen terugkoppeling geweest over wat er daadwerkelijk met die input is gebeurd. 

Verder heeft de participant het idee dat de gemeente tijdens de bijeenkomsten eerlijk was over 

waarom ze wel of niet iets met de input kon doen. Daarnaast verwacht hij nog een bijeenkomst 

waarbij geëvalueerd gaat worden hoe het beleid uitpakt in de praktijk. De gemeente heeft namelijk 

aangegeven dit te willen organiseren (respondent 26). Volgens de ambtenaar komen die 

bijeenkomsten er inderdaad. Daar zal ook besproken worden wat er met de input van de 

klankbordgroepen is gebeurd. Het functioneren van de klankbordgroepen is niet geëvalueerd door 

de gemeente, maar volgens de ambtenaar was dit ook nooit de bedoeling (respondent 16). De 

participant heeft hier geen zicht op (respondent 26).  

De gemeente heeft concreet gecommuniceerd wat de onderwerpen waren waarop invloed 

uitgeoefend kon worden (respondent 16 & 26). De ambtenaar meent dat de gemeente ook concreet 

was over wat er met de input van de klankbordgroepen zou gebeuren (respondent 16). Wat betreft 

de informatievoorziening zijn de respondenten eveneens tevreden (respondent 16 & 26). Soms werd 

de informatie wat te laat verzonden en soms werd er wat gemeentelijk jargon gebruikt, maar dat 

werd altijd uitgelegd als de klankbordleden daar naar vroegen (respondent 26). Een probleem op het 

gebied van de informatievoorziening dat de ambtenaar heeft teruggekregen van de 

klankbordgroepen, was dat de verslaglegging achteraf soms wat eerder mocht komen (respondent 

16). Daarnaast is niet gecommuniceerd welk proces de uitkomsten precies zouden volgen. Wel is er 
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verteld waar de gemeente stond op het moment van de bijeenkomsten, wat het plan was voor de 

toekomst en welke stappen daarbij hoorden (respondent 26).  

Binnen de klankbordgroepen was ruimte voor dialoog en discussie, zowel tussen de groepsleden 

onderling als tussen de klankbordgroepen en de gemeente. Hoewel het vooraf niet de bedoeling was 

de groepen te splitsen, kwam dit wel de discussie ten goede omdat participanten hun meningen 

beter durfden te uiten. Discussie vond ook plaats, waarbij iedereen input leverde vanuit zijn of haar 

eigen positie. Desondanks was er niet echt sprake van onenigheid (respondent 16 & 26). De 

gemeente voegde de input uit de klankbordgroepen samen. Als er tegenstrijdige standpunten waren, 

werd de stem van de klankbordgroep van mantelzorgers en vrijwilligers het belangrijkst gevonden: 

“want uiteindelijk, zij moeten het regelen” (respondent 16). De gemeente raakte soms echt 

overtuigd door de meningen van de klankbordgroepen. Desondanks werden er op de bijeenkomsten 

zelf geen beslissingen genomen. De participant vermoedt dat de gemeente daar achteraf zelf mee 

aan de slag ging (respondent 26). Volgens de ambtenaar was het besluit om wel of niet iets met de 

input van de klankbordgroepen te doen aan het gemeentebestuur (respondent 16).  

De respondenten menen dat de gemeente bereid is tijd te investeren in beleidsparticipatie. Ook is de 

gemeente volgens hen bereid tijd te investeren in het verwerken van de uitkomsten van 

beleidsparticipatie (respondent 16 & 26). Wel denkt de participant dat de mogelijkheid hier niet altijd 

voor is door gebrek aan tijd en geld (respondent 26). De ambtenaar zegt dat er vooral onvoldoende 

tijd voor wordt genomen. Volgens haar wordt beleidsparticipatie nog niet structureel georganiseerd 

(respondent 16). De participant durft niet te zeggen of beleidsparticipatie structureel plaatsvindt. 

Wat betreft de fase waarin beleidsparticipatie plaatsvindt, dat is volgens hem vooral in de fase van 

beleidsvoorbereiding en soms de evaluatiefase (respondent 26). De ambtenaar stelt ook dat 

beleidsparticipatie vooral in de voorbereidende fase plaatsvindt. Daarna worden burgers soms nog 

op onderdelen betrokken volgens haar (respondent 16). 

De gemeentelijke organisatie is niet inzichtelijk volgens de respondenten (respondent 16 & 26). 

Volgens de ambtenaar komt dit voornamelijk doordat er zoveel wisselingen zijn in medewerkers. Ook 

in de interne communicatie zijn nog verbeteringen mogelijk. De ambtenaar stelt dat interne 

communicatie voldoende plaatsvindt, maar niet op de juiste manier. Er wordt soms te veel 

informatie doorgegeven zonder dat er keuzes gemaakt worden (respondent 16). Volgens de 

participant verloopt de interne communicatie moeizaam en is hierin nog veel verbetering mogelijk 

(respondent 26).  

Op het werkgebied van de ambtenaar zijn er wetten die bepalen dat er input gehaald moet worden 

bij de doelgroep. Hoe dit gebeurt, daar is de gemeente vrij in. Er zijn volgens haar geen regels die 

beleidsparticipatie belemmeren. Daarnaast is er altijd ruimte voor informeel contact en maatwerk 

(respondent 16). De participant heeft weinig zicht op de gemeentelijke regelgeving. Wel denkt ook 

hij dat die regelgeving ruimte laat voor het organiseren van beleidsparticipatie en voor informele 

contacten. Hij zegt niets over de regels betreffende het leveren van maatwerk, maar hij zegt wel dat 

de gemeente van plan is meer maatwerk te gaan leveren (respondent 26). 

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

Volgens de participant zijn de klankbordgroepen verbinders. Hij vertegenwoordigde zelf iemand uit 

zijn achterban en de andere leden deden dat ook volgens hem. Echter, hadden de klankbordgroepen 
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geen brede achterban. Bij de mantelzorgers en vrijwilligers ging het bijvoorbeeld om een zoon of 

dochter aan wie ze mantelzorg boden of een bejaarde die ze vrijwillig verzorgden. Dat deze 

achterban breder wordt, is niet de bedoeling volgens de participant. En hoewel je als lid van de 

klankbordgroepen niet namens bijvoorbeeld andere ouders spreekt die mantelzorg bieden aan hun 

kind, zegt de participant wel: “ik denk dat wij als ouders wel redelijk ons zegje hebben kunnen doen, 

ook voor alle ouders die er niet geweest zijn, die dezelfde situaties hebben.” Ondanks dat ze dus toch 

wel vertegenwoordigers waren, was het geven van advies vanuit de eigen situatie belangrijker 

volgens de participant. Hij zegt verder dat de klankbordleden allemaal ervaringsdeskundig zijn 

(respondent 26). Dit laatste beaamt de ambtenaar. Volgens haar zijn de klankbordgroepen echter 

geen vertegenwoordigers van een achterban, maar gaven ze alleen advies vanuit hun eigen 

ervaringen. Hoewel de klankbordgroep van de professionals in contact stond met een wat bredere 

achterban dan de klankbordgroep van mantelzorgers en vrijwilligers, ziet ze beide klankbordgroepen 

niet als verbinder (respondent 16).  

Beleidsdeskundigheid hebben beide klankbordgroepen niet zo. Dit miste de ambtenaar soms wel, 

omdat hierdoor wellicht meer discussies nodig waren en minder verdieping mogelijk was 

(respondent 16). De participant heeft deze beleidsdeskundigheid niet gemist (respondent 26). Er was 

erkenning en waardering voor de klankbordgroepen vanuit de gemeente (respondent 16 & 26). Aan 

het einde van het traject hadden de klankbordgroepen volgens de ambtenaar ook wel het idee dat ze 

dichter bij de gemeente waren gekomen (respondent 16). De participant bevestigt dit beeld niet. Hij 

zegt dat er nog steeds wel een afstand is tussen de gemeente en de klankbordgroepen (respondent 

26).  

Volgens de participant hebben de klankbordgroepen geen rol gespeeld in het stimuleren van 

onderling contact tussen burgers, niet buiten de klankbordgroepen om en niet binnen de 

klankbordgroepen. Er blijft ook ruimte voor rechtstreeks contact tussen burgers en de gemeente, 

buiten de klankbordgroepen om. Volgens de participant organiseren burgers zichzelf onderling ook 

wel eens om invloed uit te oefenen op de gemeente. Hij denkt dat dit voornamelijk gebeurt als er 

zaken niet goed gaan: “dat ze zeggen van nou gaan we samen eens met de vuist op tafel slaan.” 

Hierbij kunnen mensen onderling wel eens botsen, want “iedereen komt toch op voor zijn eigen 

belang” (respondent 26). De ambtenaar meent ook dat burgers zichzelf soms organiseren. Volgens 

haar zijn het vooral de professionals die dit doen. Daarnaast ziet ze het vaker gebeuren als het gaat 

om leuke dingen zoals een buurtfeest, of zodra burgers vinden dat iets niet goed gaat. Volgens de 

ambtenaar moet je daarom als gemeente “niet meer bewegen totdat de buitenwacht in beweging 

komt.” Dan gaan burgers zichzelf vanzelf vaker organiseren. De gemeente hoeft volgens haar alleen 

de randvoorwaarden op te stellen. Ze moet haar taken en verantwoordelijkheden bepalen en deze 

duidelijk maken aan de burger. De rest is aan die burger (respondent 16).  

Evaluaties 
Evaluaties Wmo 

De respondenten van de evaluaties Wmo zijn anoniem. Voor dit beleidsparticipatietraject is er 

daarom alleen gesproken met een ambtenaar.  

De positie op de participatieladder 

De evaluaties Wmo zijn over het algemeen bedoeld om beleid op het gebied van de Wmo te 

monitoren en niet zozeer om dat beleid te evalueren. Dit jaar is er wel meer sprake van een 
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evaluatie, omdat het oude beleidsplan afloopt en een nieuw beleidsplan wordt voorbereid. Doordat 

er gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerde, kwantitatieve vragenlijst hebben de 

respondenten alleen binnen de vooraf geformuleerde vragen en antwoordcategorieën 

mogelijkheden tot het definiëren van nieuwe problemen of oplossingen. Deze vragen en 

antwoordmogelijkheden vormen de randvoorwaarden waar respondenten niet omheen kunnen. De 

vragen en antwoordmogelijkheden worden opgesteld door een onderzoeksbureau. Dit bureau heeft 

een bepaald aanbod van onderzoeken, waar je als gemeente uit kunt kiezen. Het onderzoeksbureau 

bepaalt vervolgens de vragen. Tegen betaling kun je als gemeente vragen toevoegen. De gemeente 

bepaalt in hoeverre beleid wordt bijgesteld op basis van de evaluaties. Dit is vooraf niet 

gecommuniceerd naar de respondenten, maar er is wel gezegd dat de gemeente input wil over wat 

er eventueel aangepast moet worden in het Wmo-beleid. Respondenten wisten daardoor wat voor 

de gemeente het doel was van de enquête, maar niet in hoeverre de gemeente die uitkomsten 

daadwerkelijk zou overnemen. Volgens de ambtenaar zijn ze met de uitkomsten van de evaluaties 

aan de slag gegaan voor zover ze er wat mee konden. De gemeente verbond zich niet aan de 

uitkomsten. Het probleem hierbij is dat deze evaluaties voor de gemeente enigszins een “verplicht 

nummertje” zijn aan het worden, in plaats van een traject dat ze zelf echt wil. Daarnaast kun je zien 

hoe tevreden mensen zijn, maar niet waar dat aan ligt. Hierdoor is het moeilijk echt aanpassingen te 

doen op basis van deze evaluaties. De gemeente streeft er daarom naar de evaluaties in de toekomst 

anders vorm te geven, zodat ze dan wel meer van toegevoegde waarde zijn (respondent 19). 

Momenteel zijn de enquêtes nog te plaatsen op de trede van informeren.  

Persoonlijke factoren 

De ambtenaar vindt het moeilijk in te schatten of participanten menen dat het baten oplevert om de 

enquête in te vullen. Zij meent dat de uitvoering van Wmo-beleid kan worden aangepast op basis van 

de evaluaties, maar dat de beleidslijn vaak wel overeind blijft staan. Qua tijd ben je er volgens haar 

ongeveer een kwartier aan kwijt. Voorbereiding is niet nodig, omdat het gaat om de ervaringen van 

respondenten. Desondanks is de tijd die het kost volgens haar voor sommige burgers wel een 

belemmering (respondent 19).  

De rol van de gemeente 

Het is moeilijk je mening te uiten in de enquête, omdat je als respondent gebonden bent aan de 

vragen en antwoordcategorieën. Volgens de ambtenaar vindt bijstelling van beleid op basis van deze 

evaluaties regelmatig plaats. Het gaat dan voornamelijk om dingen in de uitvoering, want de 

beleidslijn is tot nu toe altijd overeind blijven staan. De meeste van die bijstellingen vonden niet 

plaats op basis van de kwantitatieve enquêtes, maar op basis van de kwalitatieve gesprekken. Dan 

krijg je namelijk ook de uitleg erbij over waarom iemand bijvoorbeeld niet tevreden is. Als voorbeeld 

van input die is overgenomen, noemt ze dat participanten in die gesprekken aangaven behoefte te 

hebben aan nazorg. Sinds 2014 is nazorg daarom onderdeel van de werkwijze van de gemeente 

Lingewaard. De aanbevelingen die uit de evaluaties naar voren komen worden altijd in een rapport 

gepubliceerd op de website van de gemeente. Dit gebeurt doorgaans nadat er een collegebesluit is 

genomen waarin wordt uitgelegd waarom er wel of niet iets met de aandachtspunten gebeurt. Hier 

wordt dan een persbericht aan toegevoegd. Er is verder geen persoonlijke reactie richting de 

respondenten. Dit kan ook niet omdat de respondenten anoniem zijn (respondent 19).  

De evaluaties Wmo worden intern geëvalueerd door de gemeente, in de zin van dat ze nu kijkt of de 

huidige manier van evalueren de juiste is (respondent 19). 
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De ambtenaar is tevreden over de informatievoorziening omtrent de evaluaties. Vorig jaar waren er 

erg veel negatieve reacties. Dit is aanleiding geweest om de evaluaties dit jaar aan te kondigen in het 

gemeentenieuws, op Facebook en op Twitter. Dit is gebeurd op het moment dat de evaluaties 

verstuurd werden en dit is positief bevallen. Ook over de begeleidende brief en de enquête zelf heeft 

de ambtenaar vrijwel geen inhoudelijk vragen gehad. Er was slechts één persoon die aangaf niet 

goed te weten hoe ze de vragen moest invullen en er was één persoon die aangaf sommige vragen 

onduidelijk te vinden. Wel zegt de ambtenaar dat de informatie heel algemeen was geformuleerd. 

Daarnaast zijn er dit jaar diverse enquêtes geweest, waardoor het geheel voor mensen wellicht wat 

te veel of verwarrend was. Over het vervolgproces is gecommuniceerd dat er in september een 

rapport beschikbaar zou komen met de resultaten en dat dit rapport zou worden gepubliceerd op de 

website (respondent 19).  

De gemeente beslist wat er met de uitkomsten van de evaluaties gebeurt. De ambtenaar selecteert 

de aandachtspunten die uit de evaluaties naar voren komen. Deze brengt ze onder de aandacht van 

het College (respondent 19). 

De ambtenaar vindt dat de gemeente bereid is om beleidsparticipatie te organiseren en de input die 

eruit naar voren komt te verwerken. Beleidsparticipatie wordt ook vrij vaak georganiseerd, 

voornamelijk in de voorbereidende fase van het beleidsproces. Wel is meer tijd en budget hiervoor 

noodzakelijk. Door het gebrek aan tijd gebeurt het organiseren van beleidsparticipatie nu altijd op 

dezelfde manier. Deze manier is niet altijd de meest effectieve manier. Dat beleidsparticipatie niet té 

vaak plaatsvindt, vindt de ambtenaar wel fijn. Je kunt niet naar elke individuele burger luisteren, 

omdat dit niet productief en niet in het algemeen belang is. Of burgers weten hoe ze dan wel invloed 

kunnen uitoefenen op de gemeente, dat vraagt de ambtenaar zich af. Een ander probleem is dat het 

in de praktijk vaak moeilijk blijkt om daadwerkelijk iets te doen met de input die uit 

beleidsparticipatietrajecten naar voren komt (respondent 19).  

De gemeentelijke organisatie is volgens de ambtenaar voor de meeste burgers niet inzichtelijk. Of er 

intern voldoende communicatie is, dat weet de ambtenaar niet. Zelf ervaart ze het weinig, maar ze 

ondervindt hier ook geen problemen van. Of er voldoende interne communicatie is om burgers op de 

juiste plaats terecht te laten komen als zij vragen hebben, dat is vermoedelijk erg afhankelijk van de 

ambtenaar met wie die burgers spreken (respondent 19).  

Volgens de ambtenaar zijn er geen regels maar wel richtlijnen voor het organiseren van 

beleidsparticipatie. Deze richtlijnen worden intern niet gehandhaafd. Ambtenaren hebben alle 

vrijheid in het organiseren van beleidsparticipatie, waardoor er veel afhankelijk wordt van de 

persoonlijke voorkeuren van ambtenaren. Zij hebben ook altijd ruimte voor het leveren van 

maatwerk en het vormgeven van informeel contact. Regels die beleidsparticipatie in de weg staan, 

die zijn er niet volgens de ambtenaar (respondent 19).  

Infrastructuur tussen betrokken actoren 

Volgens de ambtenaar organiseren burgers zichzelf onderling wel. Echter, is dit niet zozeer om de 

gemeente te beïnvloeden maar meer om zelf iets voor elkaar te krijgen (respondent 19). 

Verbinders zijn er niet bij dit beleidsparticipatietraject. Iedere participant vult de enquête voor 

zichzelf in. Wel wordt de enquête soms besproken tussen burgers onderling. Dit kan in positieve zin 

zijn, met als gevolg dat meer mensen worden overgehaald de enquête in te vullen, maar dit kan ook 
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in negatieve zin zijn waardoor er wellicht juist minder respons komt op de enquête. Dit laatste is in 

2014 gebeurd (respondent 19). 
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