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Voorwoord
Het is gebruikelijk in een voorwoord die personen te bedanken die het terecht verdienen lof te ontvangen en,
indien er genoeg ruimte voor is, een aantal noemenswaardige ervaringen te delen die zijn opgedaan tijdens de
totstandkoming van het onderzoek dat hier voor u ligt. Het ligt niet in mijn aard om met dit ritueel te breken
maar voordat ik gehoor zal geven aan dit gebruik wil ik beginnen met het maken van een inhoudelijke
opmerking.
De kennis die ik de afgelopen maanden heb opgedaan tijdens mijn werkzaamheden en een aantal bijzondere
bijeenkomsten en interessante gesprekken sporen mij aan te benadrukken dat het politiek-bestuurlijke systeem
dat we in Nederland kennen als de representatieve parlementaire democratie niet aan vervanging toe is.
Vervanging is niet het juiste woord, vernieuwing daarentegen is des te meer op zijn plaats. Onze representatieve
parlementaire democratie dient vernieuwd te worden. En dan vooral op lokaal niveau.
Door mijn werkzaamheden voor de DC ben ik me ervan bewust dat dit lokaal vernieuwen op bijzonder veel
manieren kan. Graag wil ik een van die manieren kort even aanstippen. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat
bewoners middels hun initiatieven deels op een andere manier spreken over democratische waarden en, in
sommige gevallen, op een fundamenteel andere wijze invulling geven aan deze waarden met eigen
democratische principes. Anders dan hoe het in de representatieve democratie is georganiseerd. Deze
bewonersvariant van democratie, of het nu dorps- en wijkdemocratie, bewonersdemocratie of
gemeenschapsdemocratie wordt genoemd, zou naar mijn mening een verrijking en waardevolle aanvulling zijn
voor de representatieve democratie zoals we die nu kennen.
Mijn oproep is daarom dan ook: bestuurder, gemeenteraadslid en ambtenaar, kijk eens wat vaker door de
bewonersbril. Beoordeel bewonersinitiatieven niet op basis van een maatlat die in overeenstemming is met de
waarden en principes die gelden binnen het gemeentehuis maar gebruik een maatlat voor bewoners en hun
initiatieven die gebaseerd is op de waarden en principes die worden gebruikt en toegepast binnen die initiatieven.
Dit gezegd hebbende is het nu tijd om die mensen te bedanken die terecht genoemd dienen te worden. Allereerst
wil ik Ben van Essen bedanken die mij vanaf het begin door het land van bewonersinitiatieven heeft gegidst en
mij meerdere malen heeft leren kijken door de bewuste bewonersbril. Ook ben ik dan verschuldigd aan alle
respondenten die met hun antwoorden op mijn interviewvragen mij van waardevolle informatie hebben voorzien:
zonder jullie was dit onderzoek nooit van de grond gekomen. Lof dient er eveneens te zijn voor alle mensen die
achter het DC-team zitten en druk bezig zijn met het vernieuwen van de lokale democratie. Verder wil ik mijn
dank uitspreken richting dr. S. Resodihardjo die mij heeft voorzien van betekenisvolle suggesties, aanwijzingen
en opbouwende kritiek gedurende het gehele onderzoeksproces. Als laatste wil ik mijn onmetelijke dank
uitspreken richting Aniet Janssen die immer een aandachtig luisterend oor is geweest en mij daar waar nodig
heeft gesteund en geholpen om dit project tot een succesvol einde te brengen.
Rest mij niet veel meer dan diegene die dit leest veel leesplezier toe te wensen,
Guido van Enckevort.
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1. Inleiding
“Het was meer dan een steen in de vijver, het was een meteoriet in de kikkerpoel” volgens Van Reybrouck in
VNG Magazine over de controverse over zijn in 2013 verschenen boek Tegen verkiezingen (Mudde, 2015, p.
14). In zijn boek doet Van Reybrouck een dringende oproep tot vernieuwing van de democratie omdat die
volgens hem steeds verder in het slop raakt. Verkiezingen hebben hun beste tijd gehad; alsmaar dalende
opkomsten bij verkiezingen, de grilliger wordende keuzes van diegenen die wel gaan stemmen, een afkalvend
ledenaantal van politieke partijen, het zijn allemaal symptomen van wat Van Reybrouck (2013, p. 23) het
Democratisch Vermoeidheidssyndroom noemt.
Het valt niet te ontkennen dat het boek van Van Reybrouck heeft bijgedragen aan een discussie die nu, een
kleine vier jaar later, nog steeds actueel is in een aantal landen waaronder Nederland. Het is echter te veel roem
voor de Belg om het debat over het functioneren van de democratie helemaal aan hem toe te schrijven.
Democratie is sinds haar ontstaan al onderwerp van discussie; van Plato’ Politeia tot Rousseau’
Du Contrat Social, millennia lang is er met een kritische blik naar uiteenlopende democratische vormen en
aspecten van politiek-bestuurlijke stelsels gekeken.
Toch zijn er voldoende redenen om juist nu nog eens goed naar de democratie te kijken en dan specifiek naar de
rol van bewoners binnen deze democratie. Bewoners krijgen en nemen vandaag de dag namelijk een andere rol
in ten opzichte van de overheid; de passieve houding van het enkel en alleen stemmen voor politieke
vertegenwoordiging op Europees, nationaal, regionaal dan wel lokaal niveau is aan het veranderen naar een meer
participatieve en zelforganiserende houding. Deze participatieve bewoners in veel West-Europese landen hebben
de afgelopen decennia een grotere invloed gekregen bij het maken en opstellen van beleid (De Graaf & Michels,
2010). Ook Geurtz en Van de Wijdeven (2010) concluderen dat het zichtbaar worden van verschillende trends en
concepten zoals coproductie, interactieve besluitvorming, governance en netwerkmanagement, waarin actieve
rollen voor inwoners zijn weggelegd, suggereert dat publieke besluitvorming niet langer het exclusieve domein
is van de overheid.

1.1 Probleemstelling: democratie binnen lokale bewonersinitiatieven
Dit onderzoek gaat zich richten op een specifieke rol van de participatieve bewoners die de laatste tijd steeds
vaker zichtbaar wordt binnen verschillende domeinen; zelforganisatie door middel van lokale
bewonersinitiatieven. In deze scriptie wordt duidelijk dat deze initiatieven vaak benaderd worden vanuit een
overheidsperspectief. Dit onderzoek zal deze initiatieven benaderen vanuit de bewoners die betrokken zijn
binnen het initiatief. Om die reden wordt er dan ook in deze scriptie vanaf nu voornamelijk bewust gesproken
over bewoners en bewonersinitiatieven omdat de gebruikelijke termen in de theorie en de praktijk zoals
burger(s), burgerparticipatie of burgerinitiatief impliciet verwijzen naar het overheidsdiscours (Van Essen, 2017,
p. 22).
Onder lokale bewonersinitiatieven worden georganiseerde initiatieven verstaan die opkomen en ontstaan in
onderlinge verbindingen tussen bewoners van een wijk of een dorp, een maatschappelijk doel nastreven en die
volledig los staan van overheid en andere reguliere instanties en daar pas in een later stadium eventueel
7

verbindingen mee aan gaan. Deze definitie is voor een zeer groot deel afgeleid van de term zelforganisatie van
Van der Velden (2010). Een bewonersinitiatief wordt in deze scriptie namelijk gezien als een vorm van
zelforganisatie. Een vorm van zelforganisatie waarin de bewoners zelf het initiatief nemen en niet worden
aangespoord door de overheid of en andere externe partij om het maatschappelijke doel na te streven dat binnen
het initiatief wordt nagestreefd. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn bewoners die hun eigen
energievoorziening gaan organiseren in een energiecoöperatie, bewoners die gezamenlijk een centrum inrichten
voor ouderen of andere hulpbehoevenden en zelf verantwoordelijk zijn voor het personeel of wat
laagdrempeliger: een aantal wijkbewoners die besluiten om in de toekomst zelf de heggen, de struiken, het gras
en het speeltuintje in de wijk te onderhouden.
Wat opvalt bij veel van deze lokale initiatieven maar ook bij andere vormen van bewonersparticipatie is dat er
een andere democratische taal lijkt te worden gesproken door de bewoners dan de taal die wordt gesproken door
de overheid binnen de representatieve of politieke democratie. Hoewel zowel de bewoners als de overheid
democratische waarden en principes zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en good governance (transparantie,
verantwoording, etc.) hoog in het vaandel hebben staan geven bewoners op een andere wijze invulling aan deze
waarden dan de overheid doet binnen de representatieve democratie (Salverda, Pleijte & van Dam, 2014, p.15).
Er is tot op heden weinig bekend over deze democratische bewonerstaal en ook binnen de wetenschappelijke
literatuur lijkt er weinig te worden gesproken over dit onderwerp.
Vandaar dat er in dit kwalitatieve onderzoek zal worden gekeken naar hoe democratische waarden worden
genoemd en op welke wijze deze waarden zich concreet uiten in bepaalde democratische principes of
mechanismen bij lokale bewonersinitiatieven. De bijbehorende hoofdvraag van het onderzoek wordt als volgt
geformuleerd:
Welke democratische 'bewonerstaal’ wordt er binnen lokale bewonersinitiatieven
gesproken en hoe uit die taal zich in concrete democratische principes bij deze lokale
bewonersinitiatieven?
De bijbehorende deelvragen bij deze hoofdvraag zijn:
-

Wat zijn bewonersinitiatieven?
Wat zijn democratische waarden en principes?

1.2 Wetenschappelijke relevantie
De antwoorden op deze vragen hebben zowel wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Er is binnen de
wetenschappelijke wereld zowel in een ver verleden als heden ten dage veel geschreven over de specifieke rol
van de bewoners in de lokale democratie. Zo is er een rapport over de rol van dorps- en wijkbewoners binnen de
klassieke dorps- en wijkraden (Loots, Bakker & Duvivier, 2013) maar is er ook het Nobelprijs winnende werk
van Elinor Ostrom en haar oplossing voor het probleem dat bekend is komen te staan als Tragedy of
the Commons. Dit werk blijkt relevant te zijn voor de huidige vormen van collectieve actie zoals
bewonersinitiatieven en hoe democratische principes zich hierbinnen manifesteren. Verder is er genoeg
interessant wetenschappelijk werk van onder andere Salverda et. al (2014), Van der Heijden, Van Noortwijk en
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Salverda (2017), Michels (2006), De Moor (2013) en Michels en De Graaf (2010) over participatieve bewoners
in relatie tot democratische waarden.
Naast het wetenschappelijke werk is er een brede verzameling van beleidsrapportages, nota’s en adviesrapporten
geschreven door een divers palet aan adviesorganen en publieke organen waaronder de Raad voor openbaar
bestuur (ROB) (2010), Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) (2012) en het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) (2012) over de veranderende rol van de bewoner en bewonersinitiatieven. Echter, zoals eerder
vermeld, in veel van het bestaande wetenschappelijke werk en zeker in de beleidsdocumenten over de
participatieve bewoner worden welbekende fenomenen als burger-, overheidsparticipatie en zelforganisatie
vrijwel altijd benaderd vanuit het perspectief van de overheid. Er wordt vooral gekeken naar hoe de overheid kan
inspelen op de veranderende relatie met de bewoner(s) terwijl het minstens net zo relevant is voor de wetenschap
om dit onderwerp te benaderen vanuit de bewoner.
Er lijkt dus een zekere wetenschappelijke lacune te zijn wat betreft het bewonersperspectief over democratische
waarden en principes en hoe men deze vertaalt in bijvoorbeeld bepaalde besluitvormingsprocedures en andere
vormen van onderlinge afstemming en organisatie. Dit onderzoek probeert een bescheiden bijdrage te leveren
om deze lacune deels op te vullen en een waar mogelijk een beetje meer gewicht te geven aan het
bewonersperspectief.

1.3 Maatschappelijke relevantie
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en in het
specifiek de Democratic Challenge (DC). Binnen de VNG heeft vernieuwing van de lokale democratie waar de
opkomst van verschillende bewonersinitiatieven en breder, de gehele transitie naar wat bekend is komen te staan
als de participatiesamenleving of doe-democratie, een hoge prioriteit. De DC is daar een voorbeeld van. De DC
is een gezamenlijk project van VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en
een experimenteerprogramma waarin nieuwe en innovatieve experimenten op het gebied van vernieuwing van de
lokale democratie worden verzameld, gebundeld en ondersteund (Democratic Challenge, 2017).
De afgelopen jaren hebben meer dan honderd experimenten, geïnitieerd door bestuurders, gemeenteraadsleden,
ambtenaren en bewoners, zich aangesloten bij DC die deze vervolgens heeft ingedeeld op dertien thema’s binnen
het onderwerp vernieuwing van de lokale democratie. Een van die thema’s is dorps- en wijkdemocratie. Binnen
het thema dorps- en wijkdemocratie gaat het om de democratische principes binnen de dorps- en
wijkdemocratieën zelf. Anders gezegd: in dit thema probeert DC een antwoord te geven op vragen als wat
bewoners zien als belangrijke democratische waarden, hoe men deze waarden kan vormgeven binnen de eigen
initiatieven en welke rol hierin is weggelegd voor de bewoners zelf maar ook welke rol is weggelegd voor
gemeenten of eventuele andere partijen (Democratic Challenge, 2017b).
DC heeft tot doel een concrete bijdrage te leveren aan lokaal en rijksbeleid over de vernieuwing van de lokale
democratie. Vandaar dat DC, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in de lente van 2018, aan het begin
van dat jaar een toolkit wil presenteren. Deze toolkit kan worden beschouwd als een soort online
gereedschapskist die wordt gevuld met een aantal handvatten waar gemeenten gebruik van kunnen maken zodra
ze aan de slag willen met het vernieuwen van de lokale democratie. Er zijn grofweg drie soorten handvatten te
9

herkennen in die toolkit: (1) netwerken van onder meer experts, kennismakelaars en vernieuwende raadsleden en
wethouders op specifieke onderwerpen binnen vernieuwing van de lokale democratie, (2)
professionaliseringstrajecten in de vorm van workshops, trainingen en online cursussen voor onder andere
ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders en (3) een online omgeving (menukaart) waarin concrete
handreikingen en instrumenten terug te vinden zijn, gebaseerd op onder meer de experimenten die zich hebben
aangemeld bij DC.
Het antwoord op de hoofdvraag en de uitkomsten van het onderzoek zullen worden vertaald naar een
handreiking die door DC in de toolkit kan worden opgenomen. Deze handreiking kan dan in de toekomst
ondersteuning bieden aan gemeenten die te maken krijgen met bewonersinitiatieven maar natuurlijk ook aan
bewoners zelf die tegen eventuele democratische problemen of moeilijkheden aanlopen.

1.4 Opbouw van het onderzoek
DC als opdrachtgever, heeft baat bij een concrete bijdrage voor de toolkit door dit onderzoek. Om deze bijdrage
aan de toolkit te leveren en van enige waarde te zijn voor bewonersinitiatieven, gemeenten, (nieuwe) colleges en
gemeenteraden is het van belang dat dit onderzoek gedegen en valide is. Vandaar dat er in dit kwalitatieve
onderzoek een empirische studie is gedaan naar dorps- en wijkdemocratie bij vijf bewonersinitiatieven:
Dorpencoöperatie Klooster&Buren, Ecodorp Boekel, Dorpscoöperatie Steingood, Dorpsforum Ysselsteyn en
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Door middel van semigestructureerde diepte-interviews met
verschillende betrokkenen bij deze initiatieven is er getracht om een duidelijk beeld te krijgen of men
democratisch handelt binnen een bewonersinitiatief en zo ja, hoe dit democratisch handelen precies gebeurt.
Hierbij zijn de antwoorden van de respondenten middels een kwalitatieve inhoudsanalyse op inductieve wijze
gecodeerd om zoiets te kunnen zeggen over hoe men spreekt over democratische waarden, welke woorden
daarbij worden gebruikt maar ook hoe deze waarden vormgegeven via democratische principes en mechanismen.

1.5 Leeswijzer
Na deze laatste alinea van de inleiding volgt een hoofdstuk dat bestaat uit een beschrijving van een beleidskader
over de veranderende rol van de bewoners binnen de representatieve democratie. Hierbij zal er kort worden
gekeken naar huidig en in het verleden opgesteld beleid op het terrein van burgerparticipatie en
burgerinitiatieven. De keuze om eerst een algemeen kort overzicht te geven van het beleid komt voort uit de
gedachte dat een dergelijk overzicht helpt om het theoretisch kader beter begrijpen dat logischerwijs volgt op het
beleidskader. In dit theoretisch kader komen de belangrijkste wetenschappelijke theorieën en literatuur aan bod
die uiteindelijk zullen uitmonden in een conceptueel model. Na het theoretisch kader volgt er een
methodologisch kader waar de belangrijkste methodische keuzes worden verantwoord. Het onderzoek zal verder
gaan met een hoofdstuk gewijd aan de analyse van de verschillende interviews die uiteindelijk zullen leiden tot
een aantal resultaten die eveneens worden beschreven in dit hoofdstuk. Vanuit die resultaten zal het
daaropvolgende hoofdstuk conclusies trekken, een korte reflectie weergeven en een aantal aanbevelingen doen.
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2. Beleidskader
De relatie tussen de overheid en bewoners is een complexe relatie die de afgelopen decennia een aantal
interessante ontwikkelingen heeft doorgemaakt. In het volgende beleidskader wordt er eerst kort aandacht
geschonken aan de Democratic Challenge (DC) en de ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie
vanuit voornamelijk een historisch en in mindere mate een democratisch perspectief om vervolgens te kijken tot
wat voor nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de bewoner dit heeft geleid. Het beleidskader eindigt met
een korte opsomming van zowel enige voor- als nadelen van een actievere en meer participerende bewoner. Het
beleidskader heeft voornamelijk een instrumentele functie als inleiding op het theoretisch kader.
Voordat er wordt begonnen met het beleidskader starten we met een belangrijke opmerking. De kritische lezer
kan opmerken dat dit beleidskader de relatie tussen de overheid en de burger benadert vanuit een
overheidsperspectief terwijl het onderzoek zich juist richt op het perspectief van de bewoners. Hierin staan
bewoners centraal die initiatieven ontplooien die in eerste instantie helemaal los staan van de overheid. Met een
dergelijke gedachte in het achterhoofd zou het ook terecht zijn om de relatie tussen de overheid en de bewoner te
benaderen vanuit de bewoner.
In dit beleidskader is er echter voor gekozen om het perspectief van de overheid te gebruiken omdat het beleid
dat wordt geanalyseerd in dit beleidskader overheidsbeleid is en niet het beleid van de bewoner(s) en hun
initiatieven. Daarnaast richt dit onderzoek zich op het bieden van onder meer handvatten voor lokale overheden
waardoor het geen kwaad kan, licht te werpen op het verhaal vanuit zowel het overheids- als het
bewonersperspectief. In die hoedanigheid wordt er in dit beleidskader daarom dan ook voornamelijk over
burger(s) en burgerinitiatieven gesproken in plaats van bewoner(s) en bewonersinitiatieven omdat deze
fenomenen voornamelijk zo worden genoemd in de beleidsnota’s en –rapportages. Het bewonersperspectief
komt in het theoretisch kader uitgebreid aan bod.

2.1 Inleiding & Democratic Challenge
"De democratische rechtsstaat is geen rustig bezit, geen huis waarin we onbezorgd kunnen slapen" (BZK,
2017). Het zijn de woorden van voormalig senator en rechtsgeleerde Witteveen die op een pakkende manier naar
het organische karakter van de democratie als politiek-bestuurlijk systeem weet te verwijzen. Om die reden
waren het waarschijnlijk ook de eerste woorden van de Agenda Lokale Democratie (BZK, 2015), een agenda
waarmee toenmalig minister Plasterk een impuls wilde geven aan de versterking van de lokale democratie. Deze
agenda diende als opvolger van de eerder gepubliceerde kabinetsnota Doe-democratie (BZK, 2013) waarin
destijds ook al melding werd gemaakt van de veranderende rol tussen de overheid en de burger.
Gelijk aan de mening van Witteveen leeft er bij de overheid al een tijd hetzelfde besef dat de samenleving en
daarmee onze democratische rechtsstaat verandert. Kort samengevat staat er in de kabinetsnota Doe-democratie
dat de overheid in moet spelen op de veranderingen in de samenleving door het bieden van meer ruimte en
vertrouwen aan maatschappelijke initiatieven om zo actief bij te dragen aan de transitie naar meer doedemocratie (BZK, 2013, p. 3). Of zoals Oude Vrielink en Verhoeven (2011, p. 380) en Tjeenk Willink (in
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Dekker: 2002, p. 29) deze hernieuwde beleidsaandacht noemen: “politiek-bestuurlijke herwaardering van het
particulier initiatief”. Directe aanleiding voor dit standpunt binnen het ministerie vloeit voort uit onder meer de
verschillende adviezen van ROB, WRR, RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling) en negen andere
adviesorganen blijkt uit dezelfde kabinetsnota.
Er blijkt dus een behoorlijke eensgezindheid te zijn over een nieuwe, meer participatieve rol van de burger. Dat
de overheden meegaan in de adviezen blijkt onder meer wel uit het feit dat De Moor haar toehoorders vertelde
tijdens haar oratie dat “onder noemers als ‘burgerkracht’, ‘zelforganisatie’, ‘weconomy’, ‘horizontalisering’ en
‘decentralisering’ het de afgelopen jaren rapporten regenden in opdracht van overheden over de kenmerken,
mogelijkheden en gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen” (De Moor, 2013, p. 10).
Het standpunt van de overheid heeft ertoe geleid dat er verschillende initiatieven zijn gestart om invulling te
geven aan de ontwikkelingen op het gebied van een veranderende relatie tussen overheid en burger. Een van die
initiatieven is de Democratic Challenge (DC). De DC is een gezamenlijk project van BZK en de VNG dat zich
richt op nieuwe en innovatieve experimenten omtrent vernieuwing van de lokale democratie. Belangrijk in die
zin is het woord lokaal; het gaat hier om initiatieven gestart door bestuurders, ambtenaren, politici, bewoners en
ondernemers op voornamelijk gemeentelijk niveau. Door middel van het organiseren van kennisleerkringen,
themabijeenkomsten, contactmomenten met experts en lokale democratie-evenementen probeert DC de
aangesloten experimenten en initiatieven te verzamelen, te bundelen en te ondersteunen waar mogelijk
(Democratic Challenge, 2017b).
DC is in 2015 gestart met een oproep te plaatsen waarin initiatieven op het gebied van vernieuwing van de lokale
democratie werden opgeroepen zich aan te melden. Een jaar later is de oproep nog eens gedaan wat er
uiteindelijk toe heeft geleid dat er meer dan honderd initiatieven zich hebben aangesloten bij DC die zijn
verdeeld over dertien verschillende thema’s: loting en vertegenwoordiging, democratische vaardigheden,
burgerbegroting, wijkboekhouding, veranderprocessen en overheidsparticipatie, democratische waarde van het
initiatief, gemeenteraad en zeggenschap, checks & balances, dorps- en wijkdemocratie, e-democratie,
burgerjournalistiek, omgevingswet en regionale democratie (Democratic Challenge, 2017c).
Met nog minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is DC nu bezig met het concreet ontwikkelen
van verschillende producten, netwerken, (online) cursussen en trainingen voor verschillende doelgroepen
waaronder wethouders, raadsleden, ambtenaren en burgers. Het is de bedoeling dat de nieuw geïnstalleerde
colleges en gemeenteraadsleden die van plan zijn iets te willen gaan doen met vernieuwing van de lokale
democratie, kennis en expertise kunnen putten uit deze ontwikkelde producten, netwerken, cursussen en
trainingen. Deze scriptie probeert daar een bijdrage aan te leveren.
Het fundament van DC berust op de overtuiging dat de burger dan wel bewoner meer ruimte, eigenaarschap en
zeggenschap zou moeten krijgen binnen de gemeente. Deze overtuiging komt gedeeltelijk voort uit het
eerdergenoemde standpunt van de verschillende adviesorganen wat tevens het uitgangspunt van dit beleidskader
vormt. Het is interessant en relevant om eens goed te kijken naar het breed gedeelde standpunt van de DC en de
genoemde adviesorganen.
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2.2 Een belangrijkere rol voor de burger?
De titels van de verschillende (advies)rapporten winden er geen doekjes om. Kort samengevat komt het erop
neer dat de burger meer ruimte moet krijgen van de overheid. De WRR (2012) is met de titel Vertrouwen in
burgers het duidelijkst al mag het SCP (2012) er ook wezen met Een beroep op de burger: minder
verzorgingsstaat meer eigen verantwoordelijkheid?. En ook de kabinetsnota Doe-democratie (BZK, 2013) wijst
in de richting van een grotere rol voor wat in de beleidswereld bekend is komen te staan als de zelfredzame
burger. Het ministerie en de verschillende adviesbureaus hebben diverse redenen om tot deze conclusie te
komen. Zo tekent de WRR (2012, p. 37) bijvoorbeeld op dat er sprake is van een democratisch tekort dat, tot op
zekere hoogte, vergelijkbaar is met het eerdergenoemde democratische vermoeidheidssyndroom zoals
Van Reybrouck het omschrijft. De ROB (2010, p. 12-15) omschrijft eenzelfde ontwikkeling en geeft aan dat
door een gebrek aan vertrouwen ook de legitimiteit van overheidsinstituten, politici en bestuurders gestaag
verdwijnt.
Het democratisch tekort is niet de enige oorzaak voor een beweging naar meer ruimte voor de burger. Zo geeft
de ROB (2012, p. 13) aan dat er ook sprake is van een complexe werkelijkheid waardoor de samenleving
tegenwoordig voor maatschappelijke vraagstukken komt te staan die niet meer alleen door de overheid opgelost
kunnen worden. Deze wicked problems vinden volgens de WRR (2012, p. 38) hun oorzaak in de verdichting en
de versnelling van de fysieke en virtuele samenleving maar zouden met de hulp van de burger opgelost kunnen
worden. De eerdergenoemde begrippen door De Moor op de vorige pagina waaronder netwerksamenleving en
governance komen voort uit dezelfde bevindingen en creëren volgens Klijn en Koppenjan (2004) een
interdependency (lees: onderlinge afhankelijkheid) waarbij de overheid moet interacteren met bewoners en
andere partijen om de ontwikkelingen bij te kunnen houden.
Zowel de WRR (2012, p. 109) als het SCP (2012, p. 277) maken verder melding van een terugtredende
(nationale) overheid als beweegreden waarom en waardoor burgers meer ruimte krijgen. De laatste decennia is er
inderdaad sprake van een nationale overheid die grote privatiseringen heeft doorgevoerd van onder andere PTT,
DSM en de Hoogovens (WRR, 2012b). Daarnaast is er eveneens een beweging zichtbaar waarin de nationale
overheid meer taken neerlegt bij de lokale overheden getuige bijvoorbeeld de drie recente decentralisaties in het
sociale domein en de in het verschiet liggende Omgevingswet.
Andere omstandigheden zoals de conclusie van het SCP (2012, p. 11) dat burgers meer verantwoordelijkheid
willen en die ook nemen, de constatering van BZK (2013, p. 15) dat er een beweging zichtbaar is waarin zowel
de mondigheid als het lerend vermogen van de samenleving toeneemt en last but not least, het feit dat koning
Willem-Alexander (2013) in zijn eerste troonrede expliciet de transitie van de klassieke verzorgingsstaat naar de
participatiesamenleving benoemt, zorgen ervoor, de een wat meer dan de ander, dat meer invloed en
betrokkenheid van de burger als belangrijk onderdeel van de oplossing wordt gezien voor de huidige
maatschappelijke en democratische vraagstukken.
De gedachte van een samenleving waarin burgers meer ruimte en zeggenschap krijgen om zelf
verantwoordelijkheid te nemen dan wel geactiveerd worden om deel te nemen aan maatschappelijke processen is
bekend komen te staan als de participatiesamenleving (Wiebusch & Moulijn, 2013). Het idee van een dergelijke
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samenleving is niet geheel nieuw. Oude Vrielink en Verhoeven (2011) beschrijven helder dat er al veel eerder
sprake was van wat de overheid vandaag de dag een burgerinitiatief noemt. Destijds heette het echter geen
burgerinitiatief maar was er sprake van zelfbestuur of een particulier initiatief. Ook in de jaren zeventig, werd er
al gestoeid met meer participatie toen de overheid er voor koos om een deel van de autoriteit te verplaatsen naar
de burger en de markt waardoor er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstond voor deze drie partijen (Van
Rooijen, 2015).
Expliciete overheidsaandacht voor burgerinitiatieven kwam er volgens Oude Vrielink en Verhoeven (2011)
onder het kabinet Balkenende II (2003-2006) doordat dit kabinet, na een periode van een focus op het individu,
zich weer ging richten op de gemeenschap. Vanuit die gedachte ontstond een generieke beleidslijn waarin de
overheid zich in de theorie vooral een dienende rol toedichtte. Concreet hield dit in dat de overheid vanaf die
periode probeerde voornamelijk aanvullend te zijn in plaats invullend en daarnaast de burger meer ruimte te
gunnen om actief te kunnen zijn in het publieke domein. De participatiesamenleving was als het ware geboren.
Het plakken van het label participatiesamenleving op deze beschreven beweging heeft voor de nodige kritiek
gezorgd. Zo gaf Van den Brink (2017) onlangs nog aan dat de term participatiesamenleving suggereert dat de
burger de periode voor de participatiesamenleving niet participeerde wat niet juist is. Dit zal ook blijken in het
theoretisch kader. Daarnaast suggereert de term eveneens dat de burger vanaf nu mee mag doen met het
ontwikkelen van beleid waardoor impliciet een verhouding wordt geschetst waarin de overheid verantwoordelijk
is voor het ontwikkelen van beleid en de burger hoogstens mag aansluiten en inspraak kan hebben binnen de
beleidsdomeinen.
Al met al valt redelijk eenduidig te concluderen dat er een trend zichtbaar is in de afgelopen decennia waarin
burgers, vanuit een overheidsperspectief, meer ruimte hebben gekregen dan wel hebben opgeëist, om actief te
zijn in het publieke domein. Hoe ze deze ruimte precies hebben ingevuld zal hieronder worden uitgelegd.

2.3 Hoe vult de burger de ruimte in?
Het verplaatsen van een deel van de autoriteit en de verantwoordelijkheid naar burgers, bewust afgestaan door de
overheid dan wel opgeëist door de burgers zelf, heeft ertoe geleid dat er een samenleving is ontstaan waarin er
ruimte is voor nieuwe rolverdelingen tussen de burger en overheid. Burgerparticipatie is een centraal begrip
binnen deze ontwikkeling geworden en komt in vrijwel elke beleidsrapportage over de veranderende
samenleving terug. In dit onderzoek verstaan we onder burgerparticipatie het proces waarin leden van een
gemeenschap een bepaalde mate van macht delen met overheidsfunctionarissen en ambtenaren bij het nemen van
beslissingen en maatregelen die betrekking hebben op de gemeenschap (Roberts, 2004).
De mate waarin de burger macht heeft op het nemen van beslissingen kenmerkt het soort burgerparticipatie en de
rolverdeling tussen burger en overheid. Deze aanpak werd al in een vroeg stadium toegepast door Arnstein
(1969) die met haar participatieladder, van informeren via raadplegen, adviseren en coproduceren naar
uiteindelijk meebeslissen op de hoogste trede van de ladder, meerdere machtsverdelingen tussen de burger en de
ambtenaren beschreef.
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Arnstein’s idee om een ladder te gebruiken voor het aangeven van de mate van participatie lijkt in vruchtbare
aarde te zijn gevallen want velen naar haar maakten gebruik van het ladderconcept om de mate van
burgerparticipatie te omschrijven: zo ontstonden bijvoorbeeld de participatieladder van Thomas (2008) en de
autocipatieladder van Hofman (2000). Niet alleen wetenschappers gebruiken de laddermetafoor, ook enkele
adviesorganen traden gedeeltelijk in de voetsporen van Arnstein. Een mooi voorbeeld is de
overheidsparticipatietrap van de ROB (2012, p. 65) waarin men vijf verschillende soorten participatie, vanuit een
overheidsperspectief, beschrijft, te weten, oplopend van weinig tot veel overheidsinvloed: autonome
burgerinitiatieven, initiatieven waaraan de overheid participeert, co-creatie, burgerparticipatie en
overheidssturing waarin de burger.
Minder onderscheid wordt er gemaakt door de WRR (2012, p. 51-58) die aangeeft dat er sprake is van
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en het maatschappelijk initiatief. Deze driedeling zien we
eveneens terug bij Huygen, Van Marissing en Boutellier (2012). Zij maken onderscheid tussen
bewonersparticipatie, burgerparticipatie en zelforganisatie. Een driedeling wordt ook gemaakt door Schmitz (in
Gemeente Peel en Maas, 2017) die aangeeft dat bepaalde (grondwettelijke) taken volledig bij de overheid liggen
(autoritaire sturing) zoals de inzet van politie en handhaving van wetten en verordeningen. Deze taken staan
eigenlijk los van de eerdergenoemde participatieladder omdat de gemeente deze taken autonoom en vrijwel
zonder enige vorm van burgerparticipatie invult.
Naast de autoritaire sturing is er ook sprake van een regel sturing waar de gemeente wel eigenaar is maar waar
de burgers nadrukkelijk dienen te worden betrokken. Nadrukkelijk omdat in dit domein de gemeente regels
opstelt waarvan men verwacht dat de burgers zich aan deze regels moet gaan houden. Men kan hierbij denken
aan bijvoorbeeld beleid en uitvoering aangaande de participatiewet, de WMO en ruimtelijke ontwikkeling. De
laatste categorie die Schmitz onderscheidt zijn de taken waar het eigenaarschap vrijwel in het geheel bij de
bewoners en de gemeenschap ligt en waar de gemeente hoogstens een ondersteunende of faciliterende rol heeft
wanneer bewoners dit nodig achten. Het is mogelijk te denken aan een gemeenschapshuis dat door de bewoners
zelf wordt gerealiseerd en geëxploiteerd. Deze laatste variant, communicatieve zelfsturing genoemd, is weer op
te delen in twee varianten waarin de overheid een faciliterende functie of helemaal geen functie heeft. Bij deze
laatste categorie kunnen gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren wel een functie hebben, deze functie
vervult men echter niet als gemeenteraadslid, bestuurder of ambtenaar maar als bewoner van die gemeenschap.
In dit onderzoek gaan we uit van een onderverdeling in ruwweg drie categorieën of domeinen: initiatieven die
geïnitieerd zijn door de burgers en waarbij deze burgers vaak volledig eigenaar zijn van het initiatief en de
overheid in al dan niet in een later stadium een faciliterende of ondersteunende rol kan hebben, initiatieven
waarin zowel de burger als de overheid eigenaarschap hebben en initiatieven die op enige
inspraakmogelijkheden na volledig voor rekening van de overheid komen. In de kabinetsnota Doe-democratie
(BZK, 2013, p. 42) wordt bovenstaand onderscheid niet gemaakt vanwege de overtuiging dat het onderscheid
tussen doe-democratie en andere vormen van burgerparticipatie analytisch wel gemaakt kan worden maar in de
praktijk de verhouding tussen burgers en overheid ondeelbaar is.
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2.4 Bewonersinitiatieven doen het zelf wel?
Ondanks dat in de verschillende beleidsstukken (Doe-democratie en Agenda Lokale Democratie) het
onderscheid niet altijd expliciet wordt gemaakt is het voor dit onderzoek wel belangrijk omdat het zich enkel en
alleen richt op de lokale initiatieven die bottom-up ontstaan door de burgers zelf; ze zijn ontstaan, ontplooit en
worden in stand gehouden door burgers zelf. Voorbeelden zijn initiatieven waarin wijkbewoners zelf een
openbare speelruimte in willen richten of vanuit eigen beweging een zorg- of energiecoöperatie starten.
Dergelijke lokale bewonersinitiatieven vallen onder wat de WRR (2012) het maatschappelijke initiatief noemt,
het ROB (2012) als autonome burgerinitiatieven betitelt en Arnstein (1969) als citizen control bestempelt.
Verdere omschrijvingen die enig verwantschap hebben en veel voorkomen in beleidsdocumenten zijn eigen
kracht, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, burgerkracht, zelfsturing en regie over het eigen leven.
Geen van bovenstaande termen of bronnen biedt echter een correcte of passende omschrijving en definiëring van
initiatieven die bottom-up ontstaan zoals behandeld in deze scriptie. De omschrijving van de WRR en ROB zijn
te vaag en Arnstein (1969) geeft aan dat bij het citizen control gaat om burgers die volledige
verantwoordelijkheid en zeggenschap eisen. Deze beschrijving impliceert een bepaalde afhankelijkheidsrelatie
tussen een overheidsorgaan voor het krijgen van volledige verantwoordelijkheid en zeggenschap over een
bepaald domein of initiatief terwijl de initiatieven in deze scriptie die verantwoordelijkheid en zeggenschap niet
eisen maar zelf creëren.
Volgens BZK (2010, p. 12) is het niet eenduidig te beantwoorden wat een burgerinitiatief is omdat er veel
verschillende definities in de literatuur zijn terug te vinden. In het boekwerk gericht op burgerinitiatieven wordt
de werkdefinitie “een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van
anderen of de samenleving’ gebruikt”. Hoewel in de goede richting dekt deze definitie niet helemaal de lading.
Ook de definitie van Helsloot en Van Melick (2015) is niet passend. Wederom in eerste instantie een goede
opzet ware het niet dat er melding wordt gemaakt dat burgers of bewoners vrijwillig en zonder beloning diensten
leveren terwijl dat bij gevallen in de praktijk niet altijd het geval hoeft te zijn.
Een geschikte definiëring van lokale bewonersinitiatieven voor deze scriptie wordt deels wel beschreven door
Van der Velden (in: Huygen et al. 2012, p. 11) die het echter niet een bewonersinitiatief noemt maar
zelforganisatie. Volgens Van der Velden is zelforganisatie: “het opkomen en ontstaan van initiatieven die hun
oorsprong vinden in verbindingen binnen de maatschappij, die los staan van overheid en andere reguliere
instanties en daar pas in een later stadium eventueel verbindingen mee aan gaan”.
Ondanks een andere terminologie past de kern van de definitie die hij geeft van zelforganisatie voor een groot
deel goed bij burger- dan wel bewonersinitiatieven omdat dergelijke initiatieven vormen van zelforganisatie zijn.
Vanwege het feit dat er in deze scriptie sprake is van lokale bottom-up bewonersinitiatieven op dorps- en
wijkniveau en er wordt gekeken naar enigszins georganiseerde dan wel geïnstitutionaliseerde initiatieven is de
definitie van Van der Velden aangevuld. De uiteindelijke definitie van lokale bewonersinitiatieven die wordt
gebruikt is:
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Georganiseerde initiatieven die opkomen en ontstaan in onderlinge verbindingen tussen bewoners van een wijk
of een dorp, een bepaald maatschappelijk (lokaal) doel nastreven en die volledig los staan van overheid en
andere reguliere instanties en daar pas in een later stadium eventueel verbindingen mee aan gaan.
Deze definiëring laat nog steeds veel ruimte voor interpretatie. Zo wordt bijvoorbeeld niet bepaald duidelijk
wanneer en wat nu precies een georganiseerd initiatief is. Wees echter niet getreurd, het theoretische kader zal
die duidelijkheid uiteindelijk wel gaan verschaffen. Tot die tijd laten we het even bij deze definiëring.

2.5 Meer of minder invloed voor bewonersinitiatieven?
Voordat dit beleidskader eindigt en er dieper op bewonersinitiatieven wordt ingegaan dienen we nog even terug
te komen op het eerdergenoemde standpunt binnen de overheid dat burgers meer ruimte moet krijgen. En met
meer ruimte wordt bedoeld dat de bewoner meer mogelijkheden moet krijgen om te participeren bij publieke
besluit- en beleidsvorming dan wel om, middels lokale bewonersinitiatieven, helemaal los van de overheid
invulling te geven aan uiteenlopende publieke taken. In het beleidskader is er tot op heden nog geen onvertogen
woord gevallen over dit breed gedeelde standpunt. Echter, zoals je ouders vroeger weleens boos tegen je zeiden,
wanneer je helemaal doorweekt het huis binnen stapte omdat je op advies van vele omstanders toch had besloten
een poging te wagen om over een dichtgevroren sloot te lopen waarvan je wist dat het ijs eigenlijk nog te dun
was: ‘Denk toch eens zelf na!’. Deze kritische houding dient ook binnen dit onderzoek terug te komen: alle
adviesorganen kunnen wel zeggen dat er meer ruimte moet komen voor de bewoners maar het aantal
adviesorganen mag geen argument zijn voor het eerdergenoemde standpunt. Om die reden zal hieronder een
opsomming volgen van zowel de argumenten voor als de argumenten tegen meer ruimte en zeggenschap voor de
bewoner in het publieke domein.
Het eerstgenoemde argument in dit beleidskader, dat er door de jaren heen een democratisch tekort is ontstaan
(Van Reybrouck, 2013; Cain, Dalton & Scarrow, 2006), gaat niet helemaal in Nederland op doordat de opkomst
tijdens de meest recente Tweede Kamerverkiezingen met 81,9% het hoogst was sinds 1986 (Volkskrant, 2017).
Daarnaast brengen Andeweg en Thomassen (2011) in Democratie doorgelicht enige nuance aan over de staat van
de Nederlandse democratie door te stellen dat er de laatste decennia een aanzienlijke stijging waarneembaar is
van de groep Nederlanders die vindt dat de democratie juist goed werkt.
Het argument dat de overheid in de huidige samenleving te maken krijgt met problemen waarbij de hulp van de
burgers noodzakelijk is om tot een oplossing te komen wordt eveneens deels tegengesproken. Zo geeft Rhodes
(1996) aan dat de kennis van burgers grenzen kent en er een conflict kan ontstaan tussen verantwoordelijkheid in
de representatieve democratie en het openlijk deelnemen hieraan, zonder publieke verantwoording af te leggen.
Naast een aantal tegenargumenten is er binnen de wetenschappelijke wereld een stroming die om een andere
reden tegen een grotere rol voor de bewoner is. Zo zijn Schumpeter en Dahl (in Michels, 2006) ervan overtuigd
dat burgerparticipatie beperkt moet blijven en alleen instrumenteel mag worden ingezet omdat het anders de
politieke gelijkheid en volkssoevereiniteit zou aantasten. Volgens Sartori (1962) zou enorme participatie van
gewone burgers zelfs uiteindelijk kunnen leiden tot een totalitaire staat. Overige argumenten tegen meer invloed
en beheersing door burgers zijn onder andere: het creëert separatisme, zorgt voor verkokering van publieke
middelen, kost meer geld, is minder efficiënt en het kan voor een oneerlijke verdeling zorgen omdat er niet op
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diegene wordt gelet die niet mee kunnen doen of geen gebruik kunnen maken van de diensten en producten waar
het burgerinitiatief over beslist (Arnstein, 1969).
Het uiteenlopende en aanzienlijke palet van argumenten tegen meer invloed voor de bewoner wordt bestreden
door een wetenschappelijke stroming die juist meer invloed voor de bewoner als wenselijk ziet. Deze stroming,
eveneens helder beschreven door Michels (2006), baseert zich voornamelijk op het werk van Rousseau die stelt
dat burgers een actieve rol moeten kunnen innemen omdat ze gezamenlijk in staat zijn het belang van de
samenleving te dienen. Hieruit zouden vervolgens beleid en regels ontstaan die acceptabel zouden zijn niet voor
een machtige minderheid of de instemmende meerderheid maar voor iedereen.
Rousseau’ argumentatie voor een meer actieve rol van de bewoner krijgt bijval van meerdere wetenschappers
waaronder Irvin en Stansbury (2004) die naast een aantal van de eerdergenoemde nadelen van burgerparticipatie,
in een overzichtelijke tabel en vanuit het overheidsperspectief, een groot aantal voordelen van burgerparticipatie
opnoemen waaronder: toename van het publieke vertrouwen in de overheid, er worden betere beslissingen
genomen waar de rest van de samenleving van profiteert, zowel burgers als ambtenaren kunnen van elkaar leren,
burgerparticipatie voorkomt weerstand tegen beleid en het heeft de potentie om patstelling tussen de overheid en
burgers te breken.
De Graaf (2009) bekijkt de voordelen van burgerparticipatie niet vanuit de overheid maar meer vanuit het
bewonersperspectief en beargumenteert dat een hogere mate van participatie leidt tot een hogere mate van
interesse in publieke zaken, verhoogt het begrip onder de bewoners van de besluitvormingsprocedure, stimuleert
bewoners te luisteren naar een verscheidenheid aan meningen en helpt bij te dragen aan een hogere legitimiteit
van beslissingen.
Al met al valt te concluderen dat ervoor zowel meer als minder bewonersparticipatie, vanuit wetenschappelijk
oogpunt, wat val te zeggen. Ondanks, of misschien wel juist door deze patstelling, is er in de samenleving een
beweging gaande zoals geschetst in het beleidskader: bewoners, de een wat meer dan de ander krijgen meer
ruimte en worden gestimuleerd die ruimte te benutten. Dit uit zich bijvoorbeeld in een relatief snelle opkomst
van grote aantallen coöperaties opgericht door bewoners zelf (NOS, 2016). In het komende theoretische kader
zal er dieper in worden gegaan op onder meer deze opkomst van de zelforganiserende bewoner.
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3. Theoretisch kader
Na het lezen van het beleidskader wordt duidelijk dat er de afgelopen decennia een beweging zichtbaar is waarin
de bewoner, door toedoen van de overheid dan wel door eigen toedoen, een prominentere plek heeft gekregen in
het publieke domein. Voordat we ons gaan richten op democratische waarden en principes binnen die
bewonersinitiatieven en die tevens centraal staan in dit onderzoek, is het goed om eerst nog te kijken naar
waarom bewonersinitiatieven ontstaan en wat specifieke kenmerken van deze bottom-up projecten zijn. Te meer
omdat in het beleidskader het begrip lokaal bewonersinitiatief nog niet helemaal gekaderd is.
Waar we in het beleidskader nog voornamelijk vanuit een overheidsperspectief hebben gekeken naar
bewonersinitiatieven wordt er in dit theoretisch kader meer gekeken vanuit een bewonersinitiatief. Deze twee
perspectieven worden even kort toegelicht om daarna vanuit deze twee standpunten democratie binnen
bewonersinitiatieven te behandelen door specifiek te kijken naar democratische waarden en principes.

3.1 Het ontstaan van bewonersinitiatieven
In het beleidskader wordt een redelijk eenzijdig beeld geschetst dat volgens een aantal wetenschappers niet
helemaal klopt. Kort werd er al even aan Van den Brink (2017) gerefereerd die aangeeft dat de term
participatiesamenleving suggereert dat bewoners voor het ontstaan van een dergelijke samenleving niet
participeerden of meededen terwijl dit niet zo is. Ook Oude Vrielink en Verhoeven (2011, p. 378) geven aan dat
bewonersinitiatieven geen nieuw maatschappelijk fenomeen zijn, “noch dat er sprake is van een plotselinge
opleving”: ze bestaan al sinds jaar en dag alleen werden ze destijds aangeduid met termen als particulier initiatief
of zelfbestuur.
Wellicht de meest bekende pleiter voor de notie dat de commons of institutions of collective action (ICA) zoals
zij ze noemt en waar bewonersinitiatieven deel van uitmaken, geen nieuw fenomeen lijken te zijn, is De Moor
(2013). Volgens haar is er, in tegenstelling tot wat Oude Vrielink en Verhoeven beweren, wel een duidelijke
opleving zichtbaar vanaf de periode rond 2005. Deze recente opkomst van de vele ICA’s is zelfs vanuit een
historisch perspectief te beschouwen, na het ontstaan van gilden en ambachtsverenigingen in de Middeleeuwen
en de groei van coöperaties, verzekeringsfondsen en vakbonden gedurende de 20ste eeuw, als een derde golf van
zelforganisatie. Mochten de lokale bewonersinitiatieven ooit een net zo significante rol gaan spelen als de gilden
en vakbonden dat in het verleden hebben gedaan, dan is het meer dan verstandig om eens nader te kijken naar
waarom dergelijke bewonersinitiatieven dan ontstaan.
Een van de redenen waarom bewoners uit een dorp of een wijk een initiatief starten heeft te maken met de
terugtredende overheid. Volgens Breman (2011) ontstaan bewonersinitiatieven namelijk doordat er
ontevredenheid heerst onder dorpsbewoners of andere personen die graag iets willen doen ten aanzien van deze
terugtredende overheid. Breman geeft verder aan dat de mate van urgentie die wordt gevoeld een belangrijke
invloedsfactor is voor bewoners om iets te doen aan hetgeen dat als een probleem wordt ervaren en een initiatief
te starten. Wagenaar (2011) is het daarmee eens en stelt dat bewonersinitiatieven veelal ontstaan uit onvrede en
boosheid over het openbaar bestuur en Lagendijk en Bürmann (2004) constateren dat groepen actieve burgers
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sterke betrokkenheid bij een maatschappelijk probleem tonen waar officiële instanties zich in hun ogen
onvoldoende om bekommeren.
Hoewel De Jong, Feliksdal, Turnhout en Molenaar (2015) het deels eens zijn met bovenstaande auteurs, en
stellen dat bewonersinitiatieven ontstaan omdat men niet tevreden is over de zorg in het dorp of de wijk, geven
zij ook aan dat initiatieven ontstaan doordat bewoners graag andere bewoners ontmoeten om in hun wijk samen
dingen mee te doen. Op eenzelfde lijn zitten Dekker, De Hart, Leijenaar, Niemöller en Uslaner (2009, p. 243) die
aangeven dat bewoners vrijwilligerswerk verrichten vanwege betrokkenheid bij de lokale gemeenschap,
vanwege de sociale contacten die men opdoet en om de eigen kennis en kunde in te zetten voor, in dit geval, de
vrijwilligersorganisatie. Iets verder gaan Van Dam, Salverda en During (2010, p. 14) want zij tekenen op dat
bewoners de wens hebben om, middels bewonersinitiatieven, hun persoonlijke idealen vorm te geven.
In het onderzoek van Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak (2006, p. 21-22) onderscheiden de onderzoekers drie
verschillende aanleidingen voor het ontstaan van een bewonersinitiatief: een ervaring uit het eigen leven, een
ervaring uit het leven van iemand uit de directe omgeving of een maatschappelijke gebeurtenis. Hurenkamp et al.
(2006) concluderen dat de drie aanleidingen ongeveer gelijk verdeeld zijn en geven daarbij aan dat persoonlijke
motieven zijn opgebouwd uit belangenbehartiging en zelfontplooiing. Een opvallende laatste opmerking over het
onderzoek is dat Hurenkamp et al. (2006) constateren dat ‘zwaarwichtige maatschappijkritiek’ maar zelden
wordt aangetroffen bij initiatieven wat daarmee haaks lijkt te staan op de aanleidingen die eerder werden
genoemd door Breman (2011), Wagenaar (2011) en Lagendijk en Bürman (2004).
Concluderend is het veilig te stellen dat, vanuit een bewonersperspectief, er meerdere motieven zijn te
onderscheiden waarom bewoners een lokaal initiatief starten: het ontstaan uit onvrede over een bestaande situatie
of vanwege de behoefte naar sociale contacten, zelfontplooiing, het alleen dan wel gezamenlijk vormgeven van
idealen of een combinatie daarvan. Bovenstaande opsomming, die niet uitputtend pretendeert te zijn, schetst wel
een beeld dat het niet zozeer de overheid is die ruimte biedt maar dat er eveneens sprake is van bewoners die
ruimte opeisen.

3.2 Kenmerken van bewonersinitiatieven
Lokale bewonersinitiatieven die bottom-up ontstaan kunnen, mede door de definitie die wordt gebruikt in deze
scriptie, sterk uiteenlopen. De keuze voor een brede definitie is bewust en zal in de volgende paragraaf
verantwoord worden. Voor nu betekent een brede definitie dat we in deze scriptie kijken naar zowel whatsappgroepen die tot doel hebben inbraak in de buurt te voorkomen en waar vaak weinig regels gelden, als ook naar
initiatieven die zich hebben georganiseerd in formeel juridische vormen als stichtingen en coöperaties. Aan
ICA’s zoals eerdergenoemd door de De Moor (2013), liggen in veel gevallen statuten, reglementen of andere
vormen van formele besluitvormingsprocedures ten grondslag. Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de
democratische waarden en principes binnen zowel een zorgcoöperatie als een whatsapp-groep, wat dit onderzoek
probeert te doen, is het verstandig eerst te bepalen welke gedeelde kenmerken dit brede spectrum aan
bewonersinitiatieven heeft. Wat maakt een bewonersinitiatief tot een bewonersinitiatief?
Voor een eerste kenmerk blijven we bij De Moor (2010) die voor dit onderzoek een belangrijke eigenschap
noemt. Zij stelt vast dat er te allen tijde sprake is van zelfregulering en zelfbestuur. Hoewel zij het aangeeft voor
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ICA’s geldt dit kenmerk ook voor (laagdrempelige) lokale bewonersinitiatieven. Met zelfregulering en
zelfbestuur bedoelt zij dat de leden van het initiatief in grote mate zelf het reglement ontwerpen waarin
richtlijnen staan over wie lid kan worden van het initiatief, hoe gebruik gemaakt mag worden van
gemeenschappelijke goederen, hoe de institutie (lees: het initiatief) bestuurd moet worden en wat er moet
gebeuren in geval van overtreding. Het kan zijn dat dergelijke regels niet aanwezig zijn in geschreven vorm maar
juist wel ongeschreven of impliciet aanwezig zijn.
Naast zelfregulering hebben lokale bewonersinitiatieven vaak een integraal karakter doordat ze verschillende
functies combineren, zijn bewonersinitiatieven in veel gevallen sociale en informele netwerken gericht op
sociaal (cultureel) ondernemerschap en sociale innovatie en gaan ze verbindingen aan met de omgeving vanuit
en gericht op sociaal kapitaal (Van Dam, 2013). Ook Huygen et al. (2012) beschrijven een aantal karakteristieke
aspecten die weliswaar worden toegeschreven aan zelforganisatie maar eveneens van toepassing zijn op
bewonersinitiatieven. Volgens hen ontstaan initiatieven uit een intrinsieke motivatie van de deelnemers, zijn
bewonersinitiatieven autonoom en heeft het een initiatief vaak een spontaan of creatief karakter.
Een ander belangrijk kenmerk is dat ‘kartrekkers’ een belangrijke rol spelen bij veel bewonersinitiatieven
(Penninx, 2014). Men spreekt ook wel over best persons of over actief krachtige burgers die een sleutelrol
hebben en echt een verschil maken (Hurenkamp et al., 2006; Van den Brink, Van Hulst, De Graaf & Van der
Pennen, 2012; Flink, Burdorf, Kreuger, De Haan & Burema, 2013; Van Dam, 2013; Van der Lans, 2014). Dit
hoeft niet per definitie één persoon zijn binnen één initiatief, vaak zijn het juist meerdere personen.
Volgens Hurenkamp en Rooduijn (2009) wordt een groot aantal bewonersinitiatieven gedragen door hoger
opgeleiden die deel uitmaken van de gevestigde orde en zijn de initiatieven niet gebaseerd op egoïsme. Een
opmerkelijke bevinding die Hurenkamp en Rooduijn (2009) tevens doen is dat er bij veel initiatieven sprake is
van weinig ‘onbevlekt’ burgerschap. Hiermee bedoelen Hurenkamp en Rooduijn dat initiatieven zelden volledig
vanuit ‘eigen initiatief’ zijn ontstaan en de lokale overheid op enig moment een rol heeft gespeeld bij het
ontstaan ervan. Ook Van der Heijden, Van Dam, Van Noortwijk, Salverda en Van Zanten (2011) beschrijven een
aantal kenmerken. Zo sluiten volgens hen bewonersinitiatieven zelden aan op bestaand beleid en zijn initiatieven
hardnekkig. Hiermee bedoelen ze dat mensen met hun hart in het initiatief zitten waardoor het hen veel energie
geeft maar ook snel persoonlijk wordt, wat ervoor zorgt dat mensen drammerig kunnen zijn.
Bovenstaande kenmerken kunnen in meer of mindere mate terugkomen bij lokale initiatieven. De nadruk ligt
hier op het woord kunnen omdat het niet zo hoeft te zijn dat alle kenmerken aanwezig zijn. Het kan zou zomaar
voor kunnen komen dat er een bewonersinitiatief ontstaat waarin geen best persons zijn te herkennen. Of een
initiatief blijkt juist wel gedreven vanuit een bepaalde mate van egoïsme. Deze veelvormigheid van
bewonersinitiatieven en de enorme diversiteit maakt het moeilijk universele kenmerken uit het fenomeen te
ontwaren. Toch zijn er vier onderdelen te ontdekken uit bovenstaande opsomming die elk bewonersinitiatief tot
op zekere hoogte bezit. De eerste hebben we hiervoor reeds besproken bij het ontstaan van bewonersinitiatieven:
elk initiatief heeft een bestaansreden waarin een bepaald maatschappelijk doel wordt nagestreefd, de publieke
taak. Men voert deze publieke taak vrijwel altijd uit op lokaal niveau doordat bewonersinitiatieven zich beperken
tot hun eigen dorp, wijk of stad, kenmerk nummer twee (Dictus, 2013). Verder bestaat een initiatief zoals
benaderd in dit onderzoek altijd uit meer dan één persoon, kenmerk nummer drie. Het laatste kenmerk is dat er,
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hoe weinig er onderling ook is afgesproken tussen de deelnemers, er altijd enige vorm van organisatie dan wel
interne afstemming aanwezig is binnen een initiatief. Omdat dit onderzoek zich voornamelijk richt op de
democratische waarden en principes die deelnemers met elkaar belangrijk vinden en weten te realiseren zal in
het vervolg van dit theoretisch kader de focus liggen op het laatste genoemde universele kenmerk: de mate van
organisatie.

3.3 Van maandelijkse opruimdienst tot volledige zorgverlener
De mate van organisatie binnen bewonersinitiatieven verschilt. Het lijkt een open deur en waarschijnlijk is het
ook een open deur; het vergt niet heel veel inbeeldingsvermogen te beseffen dat een initiatief dat zich richt op
het realiseren van de complete zorg voor ouderen in een dorp meer organisatie vergt dan een aantal
buurtbewoners die samen besluiten de wijk eens in de zoveel tijd schoon te maken. Desalniettemin is het verschil
in mate van organisatie tussen initiatieven een belangrijke open deur omdat de afspraken die worden gemaakt
om de buurt eens op te ruimen waarschijnlijk net zo goed gestoeld kunnen zijn op democratische waarden en
principes als de statuten van de zorgcoöperatie.
Om de ondergrens van de mate van organisatie concreet te maken en tevens te voldoen aan eerdergenoemde
kenmerken en de gebruikte definitie van een bewonersinitiatief wordt een begrip als ondergrens genomen om te
bepalen wat nu telt als een georganiseerd initiatief. Het begrip dat de ondergrens in deze scriptie bepaald van een
georganiseerd initiatief noemen Van den Berg, Houwelingen en De Hart (2011) een informele groep. Onder een
informele groep verstaan Van den Berg et al. (2011, p. 54) uiteenlopende vormen van een aaneensluiting van
mensen die verder gaat dan het louter informeel bijeenkomen van buren, kennissen, familie en dergelijke maar
geen zichtbaar institutioneel karakter heeft. Het spectrum van bewonersinitiatieven loopt door het vaststellen van
deze ondergrens van informele groepen tot initiatieven die zich hebben georganiseerd in verenigingen,
stichtingen en coöperaties.
Achterliggende reden voor de keuze voor een breed spectrum aan initiatieven ligt in de constatering dat wanneer
er enkel en alleen wordt gekeken naar formeel georganiseerde initiatieven zoals stichtingen, verenigingen en
coöperaties men voorbij gaat aan “een heel scala aan (veelal laagdrempelige) initiatieven die zeer waardevol
zijn, en leidt het tevens tot een zekere voorselectie of bias in bijvoorbeeld knelpunten die ervaren worden”
(Helsloot & Van Melick, 2015, p. 15). Daarnaast leeft de overtuiging dat, wanneer alleen formeel georganiseerde
initiatieven worden onderzocht, er sneller wordt teruggevallen op het overheidsdiscours wat betreft
democratische waarden en principes.
Het is namelijk zo dat veel initiatieven in een formeel en juridisch keurslijf worden gedrukt doordat de overheid
bepaalde eisen en criteria stelt aan de mate van organisatie van een initiatief wanneer men bijvoorbeeld subsidie
voor een zorg- of energiecoöperatie wil ontvangen. De overheid is hier deels toe gedwongen doordat
bewonersinitiatieven zich bewegen op “een fundamentele scheidslijn die het Nederlands rechtssysteem
kenmerkt: de scheiding tussen publiek- en privaatrecht” (Estejé, 2016, p. 1). Dit komt doordat initiatieven die
gericht zijn op de uitvoering van publieke taken eigenschappen verenigen uit beide rechtsdomeinen. Dit leidt
ertoe dat initiatieven zoals de eerdergenoemde zorg- en energiecoöperaties zich dienen in te schrijven bij de
Kamer van Koophandel die een institutioneel karakter in de vorm van statuten en een vorm van een bestuurlijk
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orgaan als voorwaarde stelt om zo te kunnen ‘dealen’ met beide rechtsdomeinen. Deze voorwaarden kunnen er
vervolgens weer toe leiden dat de overheidstaal qua democratische waarden en principes wordt ‘opgedrongen’
aan bewonersinitiatieven terwijl de werkelijke gang van zaken anders is.
Boutellier (2011) en Huygen et al. (2012) leggen bovenstaande discrepantie helder uit. Volgens hen is de manier
van interne organisatie als het aankomt op zelforganisatie, zoals bewonersinitiatieven, voornamelijk gebaseerd
op afstemming en sociale orde. Hiermee wordt bedoeld dat de organisatie, van in dit geval een
bewonersinitiatief, zich voltrekt op een organische wijze waarbij de organisatie een afgeleide is van wat de
omgeving vraagt en inspeelt op wat zich aandient. In de praktijk blijkt deze organische wijze vaak niet te passen
op de formeel juridische vormen die voorradig zijn (Helsloot & Van Melick, 2015) en ook niet, zoals eerder al
werd gezegd, op bestaand beleid (Van der Heijden et al., 2011).
De aanwezigheid van deze discrepantie in het achterhoofd houdende is het nu verstandig langzaam een brug te
slaan naar de democratische waarden en principes want ieder initiatief, van een opruimdienst door
buurtbewoners tot een compleet zorgcentrum opgezet en gerund door bewoners, men moet het met elkaar eens
kunnen worden en daarvoor is onderlinge (democratische) afstemming nodig. En daar gaat het uiteindelijk over
in deze scriptie.

3.4 Democratie binnen bewonersinitiatieven
Het aanwezig zijn van best persons (Van den Brink et al., 2012) of kartrekkers (Penninx, 2014) als kenmerk van
een bewonersinitiatief biedt een uitstekende mogelijkheid om van de mate van organisatie binnen een initiatief
naar democratie en democratische waarden en principes te komen. Best persons dan wel kartrekkers zijn mensen
die binnen een initiatief net wat harder lopen dan de overige betrokkenen; het zijn de personen die het voortouw
nemen en waarbij ze soms gewild, soms ongewild als leider van het initiatief worden gezien. Huygen et al.
(2012) noemen dit licht leiderschap. Hiermee bedoelen ze dat deze best persons en kartrekkers niet
(democratisch) verkozen worden tot voorzitter of leider maar dat op een natuurlijke wijze afdwingen door
bijvoorbeeld een hoge mate van inzet of betrokkenheid bij het initiatief.
Het natuurlijk ontstaan van een leider of een voorzitter binnen een initiatief hoeft allesbehalve problematisch te
zijn. Echter, zodra men een financiële domper krijgt te verwerken of er ontstaat onenigheid binnen het initiatief
dan kunnen vragen reizen zoals: ‘Welk recht heb jij als leider van het initiatief om een dergelijke beslissing te
nemen of ben ik (financieel) verantwoordelijk en aansprakelijk omdat ik enkel en alleen meer bijdraag dan de
rest?’ Vaak, vanwege het informele karakter van een initiatief, is er niet of weinig over zulke zaken nagedacht
terwijl goed ‘ruzie kunnen maken’ een belangrijk onderdeel is voor het welslagen van een initiatief (Van Essen,
2017).
In de kern is democratie niet veel meer en niet veel minder dan het organiseren van zeggenschap van het volk
(Van Zuylen, 2017); democratie is een samenvoeging van de Griekse woorden ‘demos’ en ‘kratein’ dat
respectievelijk het volk en regeren betekent. Het organiseren van zeggenschap en onderlinge afstemming schept
omstandigheden waardoor er in situaties goed ruzie gemaakt kan worden als een situatie daarom vraagt. Zo stelt
Ghorashi (2008) dat het erkennen van een verschil en het hebben van een open maatschappelijk debat daarover,
een van de pijlers is waarop een gezonde democratische samenleving rust.
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Het gaat echter natuurlijk niet alleen om het goed kunnen ruzie maken; het is breder en gaat om het goed met
elkaar omgaan, een goed gesprek kunnen hebben, het prettig met elkaar kunnen samenwerken en in
verschillende situaties zelfs het goed met elkaar kunnen samenleven. Dit goed met elkaar omgaan hebben we op
landelijk niveau onder andere geregeld door het systeem van de Nederlandse democratie en de rechtstaat te
hanteren. Dit systeem is gebaseerd op bepaalde democratische uitgangspunten zoals vrijheid, gelijkheid en
solidariteit. Hier zullen we later in dit theoretisch kader uitgebreid op terug komen.
In bewonersinitiatieven, vanuit een bepaald perspectief te benaderen als een samenleving in het klein, zijn
dergelijke democratische uitgangspunten zoals het goed met elkaar omgaan ook vertegenwoordigd. Dit komt
volgens Van der Heijden, Van Noortwijk en Salverda (2017) doordat bewoners, met hun initiatieven, in staat zijn
belangen te koppelen en waardoor bewoners belangencoalities aan kunnen gaan. Laten we deze gedachtegang
even goed uitleggen.
Binnen de politiek en het gemeentelijke apparaat is er vaak een strijd tussen belangen: een ambtenaar in het
sociale domein zal voornamelijk door een sociale bril kijken naar een kwestie en minder snel denken aan
bijvoorbeeld onderwijs of duurzaamheid terwijl die belangen ook goed gediend of geïntegreerd zouden kunnen
worden binnen hetzelfde project. Datzelfde geldt voor de politiek dat op zowel nationaal, provinciaal als lokaal
niveau één groot belangenconflict is tussen politieke partijen die allemaal opkomen voor verschillende belangen.
Bij bewonersinitiatieven gelden die belangen deels ook maar zijn er geen ambtelijke of politieke grenzen die de
koppeling van belangen grotendeels onmogelijk maakt. Zo kan een lokale zorgcoöperatie niet alleen tot doel
hebben zorg te dragen voor het gemeenschappelijke goed zorg maar kunnen andere belangen zoals wonen,
vervoer, voedsel en welzijn ook meetellen. Zo zal een energiecoöperatie niet alleen gericht zijn op energie maar
is het een middel tot behoud van koopkracht, klimaatadaptatie, comfortabel wonen en duurzame mobiliteit (Van
der Heijden et al., 2017). De Moor (2017) erkent dit mechanisme deels en zij geeft aan dat “participatie in
verschillende collectiviteiten noodzakelijk is om in alle dagelijkse noden te voorzien”.
Door onder andere die belangencoalities in verschillende domeinen waar, normaliter bestuurders, ambtenaren en
politici niet of in mindere mate toe in staat zijn, nemen mensen in hun eigen omgeving directe
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het handelen. Lokale bestuurders en ambtenaren kunnen die
verantwoordelijkheid immers gewoonweg niet dragen omdat het niet past binnen de gestelde kaders van de
Nederlandse (lokale) democratie. Hierdoor worden binnen de bewonersinitiatieven eigen maatregelen genomen
waarmee men, op eigen wijze de macht binnen het initiatief controleert en probeert te voorkomen dat deze macht
niet wordt misbruikt of ten koste gaat van de bewoners die betrokken zijn in het initiatief en anderen (Van der
Heijden et al., 2017). Met andere woorden: men verdeelt zeggenschap. Hierdoor ontwikkelen
bewonersinitiatieven dus in feite een eigen democratisch proces en lijken daarbij een eigen democratische taal in
die lijkt af te wijken van de bestuurlijke taal.
Het is echter de vraag of we dienen te spreken in termen als democratie. De eerdergenoemde Schmitz (2017)
geeft dat het gebruik van de term democratie, ook in vormen als gemeenschapsdemocratie, maatschappelijke
democratie of participatieve democratie, er eigenlijk al automatisch voor zorgt dat er vanuit een bepaald
paradigma wordt gekeken naar het goed samen leven. Met andere woorden: wanneer men het over democratie
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heeft wordt er automatisch met een politiek-bestuurlijke bril en niet met een bewonersbril gekeken naar het goed
samenleven en het goed het goed ruzie kunnen maken in een (lokale) gemeenschap. Ondanks deze interessante
redenering wordt er vanuit pragmatisch oogpunt en om het niet te abstract te maken, evengoed gesproken over
democratie, ook wanneer democratie wordt benaderd vanuit het bewonersperspectief.
Het onderscheid tussen de twee verschillende perspectieven heeft een bepaalde overlap met het werk van
Habermas (1984). In zijn welbekende theory of communicative action maakt hij het onderscheid tussen een
systeem- en leefwereld die volgens Van Dam (2013) deels toegepast kan worden op de Nederlandse democratie
en bewonersinitiatieven. Zo leven bewoners en overheden in twee verschillende werelden met verschillende
waarden en logica; de formele hiërarchische systeemwereld van de overheid gericht op het algemeen belang en
controleerbaarheid, die daarnaast effectief en efficiënt dient te zijn maar daardoor ook wijkt af van de leefwereld
van de burgers die kleinschaliger, informeler, persoonlijker en meer actiegericht is.
Volgens Van der Lans (in: Mensink, 2015) is de systeemwereld alles wat mensen ontwikkeld hebben aan
instellingen en structuren op gebieden als economie, politiek, onderwijs, overheid en gezondheidszorg en is het
daarmee een buitengewoon ongelijksoortige verzameling van systemen en subsystemen terwijl de leefwereld het
ervaringsdomein is waarin de mensen met elkaar omgaan buiten deze systemen. De (democratische) taal die
wordt gesproken in deze twee domeinen lijkt te verschillen en het lijkt er daarnaast op dat het perspectief
waarmee je naar deze initiatieven kijkt, bepaalt welke (democratische) taal je hoort dan wel spreekt.
Het verschil in perspectief en leefwereld wordt mooi verwoord door Custers in Zelfsturing 3.0 (Gemeente Peel
en Maas, 2017). In de publicatie beschrijft Custers overheidsperspectief als seeing like a state, een begrip dat hij
overneemt van Scott (1988) en wat zoveel betekent als het uitdrukking geven “aan de dominantie van de
overheden die plannen maken voor de verbetering van de samenleving en versterking van economie zonder dat
er rekening wordt gehouden met de kennis van de mensen en hun samenlevingsverbanden”. Daartegen over stelt
Custers het begrip seeing like a citizen dat hij baseert op het werk van Gaventa (in Fowler & Malunga, 2010) die
het begrip omschrijft als het “draaien van de telescoop” om zo te kijken naar burgerschap via het perspectief
van de bewoners als actoren in het ontwikkelproces. Hiermee bedoelt Gaventa dat bewoners middels dit
perspectief gezien moeten worden als de makers en vormers van beleid en niet alleen als de gebruikers of
kiezers. Vanuit dit perspectief wordt burgerschap geconstrueerd van onder en niet gegeven van boven
aldus Custers (Gemeente Peel en Maas, 2017, p. 19).
Naast de begrippen seeing like a state en seeing like a citizen noemt Custers (2017, p. 25) eveneens seeing like a
community. Hiermee bedoelt Custers dat het niet alleen mogelijk is om burgerschap vanuit de overheid of het
perspectief van individuele burgers te bekijken maar ook vanuit de gemeenschap. Dit is het perspectief van de
gemeenschap in haar geheel op wat burgerschap is en hoe men die rol zou moeten invullen. Een interessant
perspectief dat later in dit onderzoek nog terug zal komen.
Laten we met bovenstaande kennis in het achterhoofd nu eens gaan kijken, door beide brillen, naar het
daadwerkelijke onderwerp van deze scriptie: de democratische waarden en principes van bewonersinitiatieven.
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3.5 Democratische waarden en principes
Vanuit beide perspectieven is er tot op heden nog niet gesproken over wat die democratische waarden en
principes nu precies zijn. Omdat ze centraal staan in deze scriptie is het verstandig om daar toch snel mee te
beginnen. Welnu, democratie is zoals eerder gezegd in deze scriptie een lang en veel bestudeerd onderwerp.
Deze rijke geschiedenis zorgt ervoor dat er veel bekend is over democratie en dat men niet ver hoeft te graven
naar uiteenlopende meningen, verschillende perspectieven, diverse modellen of andere uitingen van kennis over
dit brede begrip.
Hoewel een brede schat aan informatie fijn kan zijn, kan het er ook voor zorgen dat men juist het overzicht
kwijtraakt. Door onder meer de verschillende perspectieven en definities is het vrijwel onmogelijk om in één
overzicht het dichte woud aan democratische begrippen en termen en hun onderlinge samenhang te structureren
of te ordenen. Desalniettemin is er in deze scriptie een poging gewaagd toch enigszins orde aan te brengen door
alle democratische begrippen, termen en uitingen in te delen in vier groepen: democratische uitgangspunten,
democratische waarden, democratische principes en mechanismen en democratische woorden en daden. Elke
categorie zal hieronder eerst uitgelegd worden voordat de onderlinge samenhang zal worden beschreven in een
conceptueel model.

3.5.1 Democratische uitgangspunten
Het huidige politieke stelsel waarin we met elkaar leven, de representatieve parlementaire democratie in
Nederland, is gebaseerd op een aantal democratische uitgangspunten. Daarbij is het goed, voordat we doorgaan,
aan te geven dat in dit onderzoek met de term representatieve democratie gerefereerd wordt aan het politiekbestuurlijke stelsel wat we officieel kennen onder de term de representatieve parlementaire democratie en wat de
ROB (2017) bestempelt als ‘het politieke’.
Door de jaren heen is men met een divers palet aan termen gekomen voor de uitgangspunten die gelden in de
representatieve democratie. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014) het
over kernwaarden, spreekt D66 (2017) van fundamentele waarden en wordt er door Jan Peter Balkende gerept
over basiswaarden (NRC, 2002). De enige overeenkomst is dat drie genoemde partijen het allemaal hebben over
waarden. Ondanks deze enige overeenkomst zal nu juist die term niet gebruikt worden om de fundamentele,
kern- of basiswaarden te beschrijven in deze scriptie; soms moet je namelijk, om bij de bron van de rivier te
komen, tegen de stroom in zwemmen.
In deze scriptie spreken we niet over fundamentele, algemene, universele waarden maar over democratische
uitgangspunten. Het zijn de grondbeginselen, de pijlers waarop de gehele Nederlandse democratische rechtstaat
is gebouwd. Volgens het ministerie van SZW (2014) hebben we in Nederland drie van deze uitgangspunten, te
weten vrijheid, gelijkheid (gelijkwaardigheid) en solidariteit. Hoewel Dekker en Den Ridder (2016, p. 35) in het
begin van hun onderzoek constateerden dat ze “weinig alom aanvaarde waarden” waarover geen discussie
mogelijk bestond hoefden te verwachten komen ze wel tot de conclusie dat er grote steun is voor begrippen als
vrijheid, gelijke rechten en democratie. Ook hier zien we deels de mantra van de Franse revolutie, dat niet alleen
op Nederland maar ook voor veel andere westerse democratieën het fundament is waarop de democratie berust,
deels terug.
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Volgens Salverda et al. (2014) hadden de Fransen de democratische puzzel nog niet compleet want volgens hen
hoort er naast vrijheid, gelijkheid en solidariteit nog een vierde democratisch uitgangspunt bij: good governance
of goed bestuur. In deze scriptie gaan we mee met de gedachte van Salverda et al. (2014) dat goed bestuur een
democratisch uitgangspunt is, zij het wel op een andere wijze dan de uitgangspunten vrijheid, gelijkheid
(gelijkwaardigheid) en solidariteit. Good governance wordt hier benaderd als een uitgangspunt dat ervoor moet
zorgen dat de drie uitgangspunten naast elkaar kunnen bestaan in een democratie. Good governance heeft een
instrumentele betekenis in dit onderzoek.
Het is namelijk een illusie om te denken dat uitgangspunten als vrijheid, gelijkheid en solidariteit op zichzelf
kunnen staan in de Nederlandse democratie. Het uitgangspunt vrijheid bijvoorbeeld wordt omschreven door het
SZW (2014, p. 14) als “het denken, zeggen en doen wat je zelf wilt”. Dit uitgangspunt geldt voor iedereen in de
Nederlandse samenleving wat logischerwijs tot gevolg heeft dat andere mensen ook in staat moeten zijn om te
denken, zeggen en doen wat zij zelf willen. Dit zorgt onherroepelijk voor een spanningsveld met het
uitgangspunt solidariteit dat het SZW beschrijft als het rekening houden met elkaar; bij het streven naar absolute
vrijheid wordt er geen rekening gehouden met elkaar waardoor de waarde solidariteit in het gedrang komt.
Vandaar dat binnen de Nederlandse democratie dan ook weleens wordt gesproken over vrijheid in gebondenheid
(Salverda et al., 2014).
Een ander voorbeeld: gelijkheid of gelijkwaardigheid wordt gezien als het creëren van gelijke kansen en gelijke
behandeling voor iedereen, ook wel bekend als het gelijkheidsbeginsel. Maar we zijn het er in Nederland
inmiddels over eens dat we ouderen niet tot hun dood kunnen laten werken en evenmin dat we kinderarbeid oké
vinden, beide gevolgen van het respecteren van het uitgangspunt solidariteit waardoor er in dit geval een zekere
spanning tussen de uitgangspunten solidariteit en gelijkheid ontstaat. Om de spanningen tussen de drie
uitgangspunten in goede banen te leiden zijn er in Nederland verschillende regulerende principes, mechanismen
en top-down georganiseerde instituties en functies opgesteld. We hebben vervolgens besloten dat deze wetten,
principes en instituties op een adequate wijze samengesteld, bestuurd en benoemd moeten worden. Hiervoor
dient of dienen een of meerdere andere democratisch(e) uitgangspunt(en) te gelden dan vrijheid, gelijkheid en
solidariteit. In dit onderzoek noemen we dat democratisch uitgangspunt good governance.
Volgens Salverda et al. (2014, p. 16) is er een verschil tussen de mate waarop democratische uitgangspunten
aanwezig zijn binnen de Nederlandse democratie en bewonersinitiatieven. Zo stellen zij vast dat bijvoorbeeld het
uitgangspunt gelijkheid minder belangrijk is bij bewonersinitiatieven omdat zij uitgaan van maatwerk en zich
richten op het bijzondere, het unieke waardoor ze eerder eigenheid en diversiteit vormgeven en benutten.
Hierdoor ontstaan er juist eerder verschillen en onderscheid dan gelijkheid tussen enerzijds mensen die
aangesloten zijn bij of deelnemen aan het bewonersinitiatief en anderzijds mensen die dit niet doen. Men zou bij
het volgen van deze redenering vervolgens veilig kunnen stellen dat het democratische uitgangspunt gelijkheid
minder gediend wordt dan het uitgangspunt vrijheid.
Op zich valt er best wat te zeggen voor de stelling dat gelijkheid minder belangrijk lijkt te zijn bij lokale
bewonersinitiatieven dan de uitgangspunten vrijheid of solidariteit. Daar moet wel bij gezegd worden dat er hier
wordt gekeken naar het bewonersinitiatief in haar geheel in relatie tot de omgeving buiten het bewonersinitiatief.
Deze benadering past niet bij de benadering van het onderzoek omdat dit onderzoek vooral zal kijken naar het
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democratisch proces binnen het bewonersinitiatief, hoe men dit organiseert en hoe dit verschilt ten opzichte van
het democratische proces in de Nederlandse democratie. Bij het hanteren van deze benadering komt men tot een
andere conclusie over gelijkheid dan de conclusie die Salverda et al. (2014) trekken. Zo geeft de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2013) bijvoorbeeld aan dat gelijkheid juist een zeer belangrijke waarde
is bij bewonersinitiatieven omdat het creëren van onderlinge (hiërarchische) verschillen gelijkheid en solidariteit
ondermijnen. Vandaar dat er ook vaak geen rangen zijn er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leden die wel
mogen stemmen en leden die geen inspraak hebben (Dictus, 2013, p. 33).
We zien hier een goed voorbeeld van een verschil tussen het eerder beschreven seeing like a state en seeing like
a citizen. Het overheidssysteem, dat is gebaseerd op institutionele zekerheden, ervaart de organisatie en
werkwijze van bewonersinitiatieven namelijk vaak als “ongeregeldheden” (Van Dam, Salverda & During, 2011,
p. 94) terwijl bewoners er echter bewust voor lijken te kiezen om de initiatieven wat losser en informeler te
organiseren zodat dit beter past bij de democratische uitgangspunten van het initiatief. Beide baseren hun
handelingen op hetzelfde democratische uitgangspunt, echter doen ze dit op verschillende wijzen.
Uit al het bovenstaande wordt er geconcludeerd dat er drie democratische uitgangspunten zijn en één
democratisch uitgangspunt dat ervoor zorgt dat de drie overige uitgangspunten nagestreefd kunnen worden. Dit
geldt voor zowel de Nederlandse democratie (overheidsperspectief) als voor bewonersinitiatieven
(bewonersperspectief). Te meer ook omdat de bewonersinitiatieven zich bevinden in een samenleving waar deze
democratische uitgangspunten ingebakken zitten en als vanzelfsprekend worden beschouwd. Met deze
slotopmerking is het mogelijk om dan eindelijk aan te komen waar tot op heden al het een en ander over is
gezegd: de democratische waarden en principes.

3.5.2 Democratische waarden
Tot op heden hebben we democratische waarden en principes in één adem genoemd maar het is goed om
daarvan af nu onderscheid tussen te maken omdat het twee termen zijn die wezenlijk van elkaar verschillen in dit
onderzoek. Om bij eerstgenoemde te beginnen: een democratische waarde, wat is dat nu precies? Het onderzoek
van Graaf (2013) naar publieke waarden biedt ons een goede uitgangspositie om een start te maken met wat
democratische waarden zijn. Volgens Graaf (2013, p. 19) zijn publieke waarden “(morele) principes of
standaarden die gewicht hebben bij het maken van keuzes”.
In het onderzoek van Graaf (2013) wordt opgemerkt dat er tegenwoordig sprake is van een kakofonie aan
waarden wat onder meer blijkt uit het werk van Beck Jørgensen en Bozeman en Van der Wal in datzelfde
onderzoek van Graaf. Beck Jørgensen en Bozeman en Van der Wal zijn in staat om respectievelijk 72 en 30
publieke waarden te identificeren waardoor men enig begrip op kan brengen voor de omschrijving ‘kakofonie’.
In dit onderzoek gaat het echter niet over publieke waarden maar specifiek over democratische waarden. Het
alleen kiezen voor democratische waarden als categorie van publieke waarden biedt helaas geen soelaas wat
betreft het niet laten gelden van de term kakofonie. Om de feitelijkheid van deze bewering te versterken, een
korte en verre van uitputtende opsomming van een lijst waarden die als democratisch worden bestempeld in de
literatuur: representativiteit, openheid (Kernaghan, 2003), democratie, rechtmatigheid (Huberts, 2005),
participatie, verantwoording (Van Montfort, 2008), legitimiteit, checks & balances (als in het organiseren van
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een tegenmacht), behoorlijke vertegenwoordiging, democratisch burgerschap (Commissie Toekomstgericht
lokaal bestuur, 2016), eigenheid, authenticiteit (Mayo, 2015), rechtvaardigheid/rechtszekerheid,
verdraagzaamheid, tolerantie (Bron, 2006), betrokkenheid, respect/erkenning (NCTV, 2017), participatie,
verantwoording, legitimiteit (Bovens, ’t Hart, Van Twist & Rosenthal, 2001), transparantie, afrekenbaarheid
(accountability) en vertrouwen (Salverda et al., 2014).
Het zijn nogal wat termen: de ene term zal meteen worden herkend als een democratische waarde en de andere
term zal wellicht vraagtekens oproepen wanneer het wordt gelezen. Er lijkt ook sprake te zijn van enige mate van
overlap: participatie en betrokkenheid zijn zonder veel fantasie aan te merken als verwante begrippen wat
eveneens geldt voor verantwoording en afrekenbaarheid en openheid en transparantie. De overlap tussen de
termen evenals de lengte van de opsomming vinden hun oorsprong misschien wel in de gedachte dat een aantal
waarden worden genoemd als kenmerkend voor de Nederlandse democratie en een aantal andere waarden meer
van toepassing zijn binnen bewonersinitiatieven. Daarnaast zal het hanteren van verschillende definities er deels
debet aan zijn dat een dergelijk palet aan democratische waarden zonder veel moeite is samen te stellen.
In deze scriptie zal een democratische waarde gedefinieerd worden als een morele standaard die, de een wat
meer dan de ander, een zekere invloed heeft op de verdeling van zeggenschap. Vanuit het overheidsperspectief
gaat het hier over de verdeling van zeggenschap binnen wat de Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur
(2016, p. 13) de “huidige institutionele vormgeving” noemt, beter bekend als de gedecentraliseerde
eenheidsstaat Nederland met de parlementaire democratie als regeringsvorm. Vanuit het bewonersinitiatief gaat
het hier over de verdeling van zeggenschap binnen de eigen initiatieven.
Waar we in de vorige subparagraaf konden concluderen, dat voor zowel de Nederlandse democratie als
bewonersinitiatieven dezelfde vier democratische uitgangspunten gelden is het een vraag of dit ook geldt voor
democratische waarden. Onderzoek van Michels en Binnema (2015) laat zien dat er vijf democratische aspecten
zijn die zowel binnen de Nederlandse democratie als bij bewonersinitiatieven een kleine dan wel grote rol
spelen. Het gaat om de aspecten deliberatie, inclusiviteit, democratische vaardigheden, democratisch
zeggenschap en legitimiteit. Aspecten die we ook kunnen zien als democratische waarden omdat ze iets zeggen
over de verdeling van zeggenschap.
Het werk van Salverda et al. (2014) geeft een tweede aanwijzing die ons doet geloven dat de democratische
waarden die belangrijk worden geacht in Nederlandse democratie en bij bewonersinitiatieven eigenlijk niet
zoveel van elkaar verschillen. Zo schrijven zij dat democratische waarden zoals verantwoording,
afrekenbaarheid en checks & balances, die volgens zowel Salverda et al. (2014) als Bovens et al. (2001) vallen
onder wat in dit onderzoek good governance heet, aanwezig zijn bij bewoners maar ook zeker terug zijn te zien
in de vele instituties die de Nederlandse democratie bewaken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat
Salverda et al. (2014) aangeven dat de waarden op verschillende wijzen terugkomen binnen de Nederlandse
democratie en bewonersinitiatieven. Verantwoording en afrekenbaarheid worden bijvoorbeeld veel informeler
geregeld bij initiatieven gestart door bewoners dan binnen officiële instanties en ook wat het betreft het
organiseren van tegenmacht (checks & balances) zijn er duidelijke verschillen zichtbaar.
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Desalniettemin lijkt het werk van Michels en Binnema (2015) en Salverda et al. (2014) in een richting te wijzen
die suggereert dat, op een verschil in praktijk na, democratische waarden die van belang zijn in de Nederlandse
democratie, behoorlijk overeenkomen met de democratische waarden die gelden binnen bewonersinitiatieven.
Het is echter te voorbarig een dergelijke conclusie te trekken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de waarde
representativiteit, genoemd door Kernaghan (2003), dan zien we een waarde die binnen bewonersinitiatieven
helemaal niet terug hoeft te komen omdat er niemand is die vertegenwoordigd hoeft te worden; het is goed
mogelijk dat binnen lokale initiatieven iedereen direct betrokken is en er geen sprake is van representatie.
Hierdoor neemt de relevantie van een waarde als inclusiviteit, de mate waarin de stem van het individu wordt
gehoord en men de kans krijgt om mee te doen, toe ten koste van een waarde als representatie.
Al met al is het nog te vroeg om te concluderen dat er grote verschillen zijn tussen het aanwezig zijn van
democratische waarden bij bewonersinitiatieven en de Nederlandse democratie, dan wel dat er grote
overeenkomsten zijn. Voordat we naar het methodologisch kader gaan moeten we de tweede helft van het
inmiddels beruchte duo ‘waarden en principes’ nog behandelen. Dat zal in de volgende subparagraaf gebeuren.

3.5.3 Democratische principes en mechanismen
Het democratische principe is de volgende halte op de reis van abstracte democratische uitgangspunten naar
concrete democratische woorden en daden bij bewonersinitiatieven. Democratische principes worden in deze
scriptie gezien als de vertaling van democratische waarden naar concrete principes, mechanismen en wijzen van
organisatie. Het is nogal vaag dus het is goed deze stap uit te leggen met een voorbeeld. Het hebben van
zeggenschap, een democratische waarde die men gedeeltelijk zou kunnen plaatsen onder een democratisch
uitgangspunt als vrijheid, wordt in de Nederlandse democratie gerealiseerd door het houden van open en vrije
verkiezingen op gezette tijden. Op basis van die stem heeft een individu middels verkiezingen (het mechanisme)
in de Nederlandse democratie zeggenschap. Indirect weliswaar, omdat er na het stemmen nog veel gebeurt waar
men als individu geen invloed op heeft zoals het formeren van een coalitie en het komen tot een coalitieakkoord,
maar zo is het nu eenmaal geregeld in de Nederlandse democratie.
Waar er nog twijfel bestaat in hoeverre democratische waarden overeenkomen binnen de Nederlandse
democratie en bewonersinitiatieven, lijkt die twijfel in mindere mate aanwezig te zijn als we het hebben
democratische principes binnen bewonersinitiatieven. Het houden van open en vrije verkiezingen om vanuit daar
te gaan overleggen wat er nu zou moeten gebeuren zal niet, nauwelijks of een andere manier voorkomen bij
bewonersinitiatieven. Niet alleen bij kleinschalige initiatieven maar ook bij grotere initiatieven zijn er
aanwijzingen dat mensen op een veel directere wijze invloed hebben op de besluitvorming. Dit komt mede door
bijvoorbeeld het afwezig zijn van vertegenwoordigers zoals eerder werd aangegeven in dit theoretisch kader.
Michels (2011) en Estejé (2016) noemen deze vorm van invloed op de besluitvorming democratisch
zeggenschap. Dit principe is al eens opgetekend door Ostrom (1990) die in haar Nobelprijs winnende werk
Governing the Commons beschrijft dat men binnen instituties voor collectieve actie (lees: bewonersinitiatieven)
er voor moet zorgen dat de personen die worden geraakt door de regels, mee moeten kunnen beslissen in het
aanpassen van de regels.
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Ostrom’ werk biedt nog meer voorzetjes voor dergelijke principes die volgens haar geen harde wetmatigheden
vormen en onvoorwaardelijk naar succes leiden maar zeker bijdragen aan de kracht van instituties voor
collectieve actie. Zo geeft zij bijvoorbeeld verder aan dat de regels die gelden binnen, in dit geval het initiatief,
moeten worden aangepast aan de lokale behoeften, er een systeem dient te worden ontwikkeld, opgesteld door
deelnemers van het initiatief zelf, dat het gedrag van de deelnemers monitort, men gepaste sancties dient te
gebruiken om overtreders van regels te straffen en men er voor moet zorgen dat er een toegankelijke en niet
kostbare manier aanwezig is om onderlinge disputen op te lossen (Ostrom, 1990).
Er is tot op heden vrij weinig bekend over hoe bewoners invulling geven aan bijvoorbeeld de suggesties van
Ostrom of andere democratische principes en mechanismen om het democratisch proces te waarborgen. Zijn die
er überhaupt wel? De principes die voortvloeien uit de democratische waarden van de Nederlandse democratie
zijn daarentegen in overvloed aanwezig. Om nog een voorbeeld te geven: het democratisch uitgangspunt
gelijkheid vraagt onder meer om de democratische waarde rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid wordt
afgedwongen in de Nederlandse democratie door onder andere de grondwet en een onafhankelijke rechterlijke
macht, democratische principes en mechanismen in de Nederlandse democratische rechtstaat. Een dergelijk
principe heeft veel overeenkomstigheid met wat Ostrom (1990) noodzakelijk acht, namelijk het gebruik van
gepaste sancties om overtreders van regels te straffen en een toegankelijke en niet kostbare manier om
onderlinge disputen op te lossen. Het is echter niet goed bekend of bewoners binnen bewonersinitiatieven dit
doen en als ze het doen, hoe ze dit dan vervolgens organiseren. Hoe organiseren bewoners het democratische
proces? Hoe gaan ze om met conflicten en disputen? Hoe zorgen bewonersinitiatieven ervoor dat ze goed ruzie
met elkaar kunnen maken? Hoe gaan ze om met de weerstand binnen het initiatief? Welke (democratische)
mechanismen en principes liggen hieraan ten grondslag? Welke democratische waarden worden daarbij
belangrijk geacht?
Op dit moment zijn we nog niet in staat zulke vragen adequaat en duidelijk te beantwoorden. Met andere
woorden: we zijn nog niet goed in staat de democratische bewonerstaal te begrijpen en te spreken. Dit wordt nog
eens benadrukt door de Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur (2016, p. 5 & 13) die aangeeft: “Het
vertrouwen en daarmee de legitimiteit van het (lokaal) bestuur staan onder druk. Ons huidige systeem is niet
aangepast aan de maatschappelijke realiteit”. Dezelfde commissie merkt op dat de oplossing onder meer
“vraagt om een nieuwe verworteling van de democratie, een cultuur van actief burgerschap en een belangrijke
mate van onderling vertrouwen”.
Het ontcijferen, begrijpen en vervolgens spreken van de democratische bewonerstaal kan een basis vormen voor
deze nieuwe verworteling van de democratie, een cultuur van actief bewonerschap en een belangrijke mate van
onderling vertrouwen. Want hoewel er zeker gevallen zijn waar je zou kunnen stellen dat de bewonerstaal (deels)
wordt begrepen en gesproken lijken dit helaas vaak nog de uitzonderingen op de regel.
Met wat een tot op heden onstuitbare opkomst van bewonersinitiatieven lijkt, een derde golf volgens De Moor
(2013), is het van evident belang voor gemeenten, bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren te
begrijpen hoe bewoners het democratisch proces vormgeven. En dat ze dit doen blijkt bijvoorbeeld uit de
signalen die we opvangen in de kennisleerkring dorps- & wijkdemocratie. “Bewoners zijn heel serieus en bewust
bezig met het vormgeven en ontwerpen van democratische processen in hun initiatieven” aldus Van Essen
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(2017), kennismakelaar. Daarnaast zien we bijvoorbeeld ook dat bewonersinitiatieven in de vorm van
dorpscoöperaties zoals in Kloosterburen in staat blijken te zijn een groot deel van het takenpakket van de
gemeente over te nemen en zelf, op een democratische wijze, te beslissen wat er moet gebeuren met het dorp, de
voorzieningen en haar inwoners.
Na dit spervuur aan democratische begrippen en termen is het tijd om de balans op te maken. In het laatste
onderdeel van dit theoretisch kader zal op basis van voorgaande paragraaf een conceptueel model geconstrueerd
worden. Daaropvolgend maken we de sprong naar het methodologisch kader waar de methodische keuzen
binnen deze scriptie verantwoord zullen worden.

3.6 Het conceptueel model
Het zou mij niet verbazen als het bovenstaande u nog (deels) in vertwijfeling achterlaat. In deze afsluitende
paragraaf is het de bedoeling de spreekwoordelijke puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen en eventuele
vertwijfeling weg te nemen. Dit wordt gedaan door de onderlinge samenhang tussen de verschillende termen
(democratische uitgangspunten, waarden en principes en mechanismen) te beschrijven en te plaatsen in een
conceptueel model.
Het is al eerder vermeld in dit theoretisch kader: het is niet altijd even gemakkelijk om structuur aan te brengen
in de vele abstracte democratische begrippen en termen. Echter, om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag
is het wel noodzakelijk dat er enige structuur wordt aangebracht in de uiteenlopende begrippen en termen die tot
op heden zijn gebruikt. Het volgende conceptueel model zal op basis van drie stappen gevormd worden
waardoor het een mogelijkheid biedt om de hoofdvraag te beantwoorden.
De eerste stap begint bij de vier democratische uitgangspunten vrijheid, gelijkheid, solidariteit en good
governance. In dit onderzoek vormen zij de pijlers waar de Nederlandse democratie en rechtstaat op rusten.
Echter, deze begrippen betekenen niets op zichzelf; het zijn abstracte begrippen die wel een betekenis hebben
maar verder leeg zijn. Een bewonersinitiatief zal niet snel zeggen dat ze bezig zijn om vrijheid te creëren. Of
ervoor te zorgen dat iedereen gelijk is. Het zou kunnen maar het is ook mogelijk dat dit niet gebeurd terwijl ze
onbewust deze uitgangspunten wel nastreven. Er moet dus een slag gemaakt worden.
De eerste stap in het conceptueel model is daarom de stap van democratische uitgangspunten naar onderliggende
democratische waarden. Deze waarden zijn in hun geheel of gedeeltelijk onder een of meerdere van de vier
democratische uitgangspunten te plaatsen. Zo zou je kunnen stellen dat de democratische waarden als eigenheid
en authenticiteit genoemd door Mayo (2015) te plaatsen zijn onder het uitgangspunt vrijheid. Zo zou je eveneens
kunnen stellen dat rechtvaardigheid (Bron, 2006) deels onder gelijkheid past en zouden verdraagzaamheid,
tolerantie (Bron, 2006) en respect/erkenning (NCTV, 2017) te plaatsen zijn onder uitgangspunt solidariteit.
Hoewel een stap concreter is de gedachte dat een dergelijke stap nog niet concreet genoeg is om de
democratische bewonerstaal te ontcijferen. Het kan zijn dat bewoners zeggen dat ze proberen tolerant met elkaar
om te gaan. Of dat ze een dorpscoöperatie hebben waarin ze rechtvaardigheid nastreven. Het is echter eveneens
meer dan aannemelijk dat ze deze termen juist niet gebruiken. Vandaar dat er een tweede stap wordt gezet in het
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conceptueel model. Deze tweede stap omvat de stap van democratische waarden naar democratische principes en
mechanismen.
De gedachte is dat, om gewicht te geven aan bepaalde democratische waarden, men deze waarden moet vertalen
naar principes en mechanismen die deze waarde zo concreet maken dat deze waarde daardoor is na te streven. En
met nastreven wordt bedoeld te handhaven of af te dwingen. Met democratische principes en mechanismen
wordt dus de vertaling van democratische waarden naar concrete wijze van organisatie in instituties, functies,
wetten, regels en beleid bedoeld.
We zijn nu aangekomen op het punt dat het theoretisch kader tot op heden stopt, bij democratische principes en
mechanismen. Het is echter de vraag of bewoners binnen hun initiatieven in staat zijn deze principes en
mechanismen op te noemen. Er is een kans aanwezig dat ze onbewust bepaalde mechanismen en principes
hebben afgesproken maar deze niet zullen zien als een democratisch mechanisme of principe. Vandaar dat er nog
een derde stap wordt toegevoegd. De stap van democratische principes en mechanismen naar democratische
woorden en daden. Onder democratische woorden en daden gaat het om het uiteindelijke democratische gedrag
in woorden en daden dat voortvloeit uit het handhaven van de opgerichte democratische principes en
mechanismen.
Om deze laatste stap en het conceptueel model duidelijk te maken zullen er twee voorbeelden worden gegeven
van de democratische ladder. Belangrijke opmerking hierbij: het zijn voorbeelden zoals ze terugkomen in onze
representatieve democratie en dus niet binnen bewonersinitiatieven. Voorbeeld één gaat over het democratisch
uitgangspunt vrijheid. Onder dit uitgangspunt hangt onder andere de democratische waarde zeggenschap: je bent
vrij en hebt het recht om zelf beslissingen te nemen. Het hebben van zeggenschap in onze representatieve
democratie wordt geconcretiseerd door de mogelijkheid om te gaan stemmen. In Nederland heb je het recht hebt
om op gezette tijden je zeggenschap invulling te geven door te gaan stemmen bij nationale, provinciale of lokale
verkiezingen. Of niet. Het organiseren van periodieke verkiezingen en het recht dat je hebt om te gaan stemmen
boven een bepaalde leeftijdgrens zijn vervolgens voorbeelden van mechanismen en principes die zijn opgericht
om invulling te geven aan de democratische waarde zeggenschap. Het daadwerkelijk gaan stemmen is de derde
stap in het model en wordt in deze scriptie bestempeld als een voorbeeld van democratisch gedrag.
Het tweede voorbeeld volg hier om eventuele nog bestaande onduidelijkheden weg te nemen. We hebben het
democratisch uitgangspunt good governance. Ter herinnering: dit uitgangspunt heeft een voornamelijk
instrumentele betekenis; we willen dat de democratische waarden, principes en mechanismen die ervoor zorgen
dat vrijheid, gelijkheid en solidariteit naast elkaar kunnen bestaan en de daarvoor opgerichte instituties dienen
goed te worden bestuurd. We vinden dat de opgerichte functies goed moeten worden ingevuld en dat de wetten,
regels en procedures die gelden behoorlijk en degelijk van aard zijn. In deze scriptie vallen dergelijke
maatregelen en principes, via de bijbehorende democratische waarden zoals transparantie en het afleggen van
verantwoording onder het democratische uitgangspunt good governance.
Bewoners zullen niet snel zeggen dat ze bezig zijn met het bewonersinitiatief behoorlijk of goed te besturen. Ze
zullen waarschijnlijk eerder zeggen dat ze proberen open en eerlijk naar elkaar te zijn. We zitten hier op het
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niveau van democratische waarden. Volgens Bovens et al. (2001) en Salverda et al. (2014) bestaat goed bestuur
onder meer uit de democratische waarden verantwoording en openheid/transparantie.
Omdat ook hier de mogelijkheid bestaat dat bewoners bij de vraag ‘hoe verantwoorden jullie naar elkaar
kunnen?’ kunnen zeggen dat ze dat niet doen terwijl ze dit onbewust toch doen is het van belang om ook hier de
stap te zetten van democratische waarden naar democratische principes en mechanismen. Er is maar weinig
bekend hoe dit gebeurt bij bewonersinitiatieven maar binnen de representatieve democratie zijn voorbeelden te
over hoe, via democratische principes en mechanismen, verantwoording moet worden afgelegd. Zo hebben we
het vragenuurtje voor ministers en wethouders, algemene ledenvergaderingen, publieke enquêtecommissies en is
er ook politieke verantwoording; allemaal voorbeelden van democratische principes en mechanismen die vallen
onder de democratische waarde verantwoording die weer valt onder democratisch uitgangspunt good
governance.
Het daadwerkelijk houden van een vragenuurtje, het afzetten van een wethouder of minister, het houden of
aanwezig zijn van een algemene ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd is vervolgens weer de
stap naar het handelen, ook wel de democratisch daad en het democratisch woord genoemd in deze scriptie.
Voordat we naar het uiteindelijke conceptueel model en vervolgens het methodologisch kader gaan dienen er
nog een klein aantal opmerkingen gemaakt te worden. De eerste noemenswaardige opmerking komt voort uit de
constatering dat het conceptueel model een gesimplificeerde versie van de werkelijkheid is. Reden voor deze
simplificering vindt haar oorsprong in de gedachte dat het conceptueel model in haar gepresenteerde vorm in
staat is antwoord te geven op de hoofdvraag.
Daarnaast valt er nog het een en ander aan te merken op de wijze waarop de begrippen onderling tot elkaar in
verhouding staan. Zo kan en is waarschijnlijk het beeld gewekt dat een democratische waarde onder één
uitgangspunt past maar dat hoeft niet zo te zijn; democratische waarden kunnen onder meerdere uitgangspunten
passen wat eveneens geldt voor de democratische principes die onder meerdere democratische waarden kunnen
komen. Ook kan de indeling de aanname wekken dat een uitgangspunt beter is dan een democratische waarde of
een democratisch principe. Of andersom. Het is maar de vraag of dit überhaupt enigszins te bepalen is en aan de
hand van dit onderzoek zal dat absoluut niet mogelijk zijn waardoor die aanname snel verlaten moet worden. De
indeling is erop gericht om een onderscheid te maken in een wereld waar het kan wemelen van abstracte
begrippen. Vandaar het conceptueel model de volgende structuur heeft aangenomen die naar alle waarschijnlijk
maar gedeeltelijk strookt met de dagelijkse praktijk.
Verder, deels te herleiden uit de hoofdvraag, richt dit onderzoek zich op de democratische bewonerstaal in de
vorm van democratische waarden, principes en mechanismen. Daar zal deze scriptie zich dan ook op richten wat
zoveel betekent dat er niet specifiek wordt gekeken naar de democratische uitgangspunten en ook naar het
democratisch gedrag als uit de interviews al snel democratische waarden en principes zijn te halen.
Samenvattend leidt bovenstaand theoretisch kader tot het conceptueel model op de volgend pagina.
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Democratische uitgangspunten:
Definitie: de pijlers van de Nederlandse democratie
Voorbeelden: vrijheid – gelijkheid – solidariteit – good governance

Democratische waarden:
Definitie: een morele standaard die een zekere invloed heeft op de verdeling van zeggenschap en in haar geheel
of gedeeltelijk past onder een of meerdere democratische uitgangspunten
Voorbeelden: zeggenschap (vrijheid) en verantwoording (good governance)

Democratische principes & mechanismen:
Definitie: de vertaling van democratische waarden naar concrete wijzen van organisatie in de vorm van functies
& instituties, wetten, regels en beleid
Voorbeelden: het houden van open en vrije verkiezingen (zeggenschap) en de mogelijkheid tot het schriftelijke
vragen stellen aan een minister of wethouder (good governance)

Democratische woorden & daden:
Definitie: het uiteindelijke democratische gedrag in woorden en daden dat voortvloeit uit het handhaven en
navolgen van de wetten, regels en beleid door de daarvoor bestemde functies en instituties
Voorbeelden: het daadwerkelijk gaan stemmen (zeggenschap) of het stellen of beantwoorden van schriftelijke
vragen (verantwoording)

Figuur 1: conceptueel model
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4. Methodologisch kader
Het methodologisch kader vormt de uitleg en verantwoording voor de methodologische keuzes die zijn gemaakt
bij het uitvoeren van dit onderzoek. Allereerst wordt de onderzoeksstrategie toegelicht waarin onder meer de
keuzes voor het kwalitatieve karakter van het onderzoek, het gebruik van semigestructureerde interviews, de
caseselectie en het toepassen van een kwalitatieve inhoudsanalyse worden verantwoord. Hiernavolgend worden
de onderzochte democratische waarden en principes beschreven en volgt er tevens een verantwoording waarom
inclusiviteit, verantwoording afleggen, zeggenschap en omgaan met weerstand zijn onderzocht. Vervolgens
komt de operationalisatie van de gekozen democratische waarden en principes aan bod met daarbij ook aandacht
voor een beschrijving hoe de verschillende begrippen te coderen. Traditioneel wordt er afgesloten met het
bespreken van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek middels betrouwbaarheid en validiteit.

4.1 Onderzoeksstrategie
In dit onderzoek is er besloten om een kwalitatieve studie te doen. Om de keuze voor een kwalitatieve studie te
verantwoorden is het verstandig even de doelstelling van het onderzoek er opnieuw bij te pakken. Het doel van
het onderzoek is het bepalen van wat bewoners zien als democratische waarden en principes, hoe ze deze
benoemen en daarnaast te onderzoeken op wat voor wijze deze democratische waarden en principes worden
vormgegeven binnen deze initiatieven. Om het onderzoeksdoel te bereiken en de onderzoeksvragen adequaat te
kunnen beantwoorden is het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek, en dan in het specifiek, de interpretatieve
variant, een geschikte manier.
Kwalitatief interpretatief onderzoek is als onderzoeksmethode namelijk in staat om de sociale werkelijkheid die
wordt gecreëerd door, in deze studie de mensen rondom een bewonersinitiatief, goed te beschrijven en te
analyseren. In deze onderzoeksvariant wordt ervan uitgegaan dat mensen betekenis geven aan verschijnselen en
dat ze die betekenissen onderling uitwisselen in hun alledaagse interacties, zodanig dat ze gezamenlijk een
werkelijkheid construeren (Boeije, 2004). De democratische waarden en principes zijn een voorbeeld van
dergelijke verschijnselen en daarmee de sociale werkelijkheid. Het doel van dit onderzoek is om die sociale
werkelijkheid, voornamelijk geconstrueerd binnen de bewonersinitiatieven als geheel maar ook op individueel
niveau te ontrafelen. Om de betekenis en het construct van de bewoners van deze sociale werkelijkheid te duiden
is kwalitatief onderzoek geschikter dan kwantitatief. Kwalitatief onderzoek biedt de mogelijkheid om de diepte
in te gaan en context en achtergronden mee te nemen.
De hoofdvorm die binnen dit kwalitatief interpretatief onderzoek zal worden gebruikt voor dataverzameling is de
meervoudige case study. In een case study bestudeert een onderzoeker een verschijnsel (een casus) in de
natuurlijke context waardoor het de mogelijkheid biedt tot de ontdekking en het beter begrijpen van complexe
issues (Zainal, 2007). Een dergelijke onderzoeksstrategie past goed bij dit onderzoek omdat het inzicht probeert
te krijgen in de democratische bewonerstaal en hoe die bewonerstaal leidt tot democratische principes en
mechanismen binnen het initiatief. Het is daarnaast een veel beproefde methode die geregeld wordt gebruikt
binnen organisatie- en beleidsonderzoek (Boeije, 2004).
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4.1.1 Gebruikte databronnen
Om invulling te geven aan de meervoudige case study zijn semigestructureerde interviews afgenomen. De keuze
voor semigestructureerde interviews vindt haar oorsprong in het feit dat een semigestructureerd interview de
geïnterviewde de ruimte biedt om uitgebreide en gedetailleerde beschrijvingen van verschijnselen te geven. Aan
de andere kant biedt een semigestructureerd interview een zeker houvast waardoor het gesprek niet alle
richtingen op schiet maar de rode draad, uitgestippeld door de onderzoeker, wordt gevolgd.
Het is vervolgens aan de onderzoekers om de beschrijvingen te interpreteren en te analyseren. Dit kenmerk is
geschikt voor onderzoek waarin het doel is om een beter begrip van bepaalde betekenissen en percepties te
krijgen (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006) en komt overeen met het eerdergenoemde onderzoeksdoel van deze
scriptie.
Het houden van semigestructureerde interviews heeft naast bovenstaand voordeel ook een aantal nadelen waar
rekening mee moet worden gehouden. Zo bestaat (1) de kans dat de geïnterviewde onderhevig is aan een
bepaalde bias door bijvoorbeeld in geval van deze studie de rol binnen het initiatief die diegene heeft, (2) is het
houden en uitwerken van semigestructureerde interviews tijdsintensief, (3) zijn de resultaten bij voorbaat
moeilijk te generaliseren en (4) dient de interviewer dan wel getraind te zijn of geoefend te hebben met het
houden van interviews (Boyce & Neale, 2006).
Het eerste nadeel dat wordt genoemd wordt deels weggenomen door het kenmerk dat in dit onderzoek minimaal
twee mensen zijn geïnterviewd die, indien mogelijk, op verschillende wijze zijn betrokken bij het
bewonersinitiatief. Het gaat hier om respondenten die een leidende, voorzittende of sturende rol hebben binnen
het bewonersinitiatief maar ook om respondenten met een meer uitvoerende taak of ‘gewoon’ lange tijd lid of
deelnemer zijn van een initiatief. Verdere verantwoording voor de keuze van respondenten volgt in het onderdeel
doelgroep. Het tweede nadeel wordt op de koop toegenomen evenals nadeel drie wat niet betekent dat er niet
alles aan gedaan is om de mate van generalisatie zo hoog mogelijk te houden. Hoofdzakelijk is dit gebeurd door
een zo breed mogelijk palet aan initiatieven te onderzoeken. Aan het vierde nadeel wordt deels
tegemoetgekomen door het feit dat er is geoefend met het houden van interviews door de onderzoeker al
betekent dit niet dat oefening het genoemde risico volledig uitsluit.
Op basis van een keuze voor een aantal democratische waarden en principes is een interviewguide samengesteld
die is gebruikt tijdens de interviews. De verantwoording voor de keuze voor deze specifieke democratische
waarden en principes volgt later in dit methodologisch kader. Voor nu is het belangrijk om te beseffen dat de
interviewguide de basis heeft gevormd voor de semigestructureerde interviews. Alle interviews op één na zijn
individueel gehouden. De keuze om de interviews individueel af te nemen komt voort uit de overtuiging en de
constatering gedurende het afnemen van de interviews, dat wanneer er individueel geïnterviewd wordt,
respondenten zich niet bezwaard voelen door de aanwezigheid van anderen om bepaalde antwoorden of reacties
te geven op mogelijk gevoelige vragen. Nadeel van deze manier van interviewen is dat de desbetreffende
respondent wel in staat is antwoorden te geven die niet of maar gedeeltelijk stroken met de waarheid en de
praktijk. Zeker wat betreft de eigen rol. Echter, door het interviewen van meerdere personen per initiatief is
getracht deze zwakte te ondervangen.
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Het semigestructureerde interview is zogezegd de voornaamste databron toegepast in deze studie. Daarbij moet
wel gezegd worden dat enkele rapporten zijn gebruikt ter ondersteuning voor die initiatieven waar rapporten of
publicaties voorradig waren. Deze zijn enkel en alleen gebruikt ter voorbereiding van het interview en bij de
analyse om, indien mogelijk, achtergrondinformatie op te zoeken en verheldering te bieden waar dit nodig was.
Wanneer zowel interviews als de geraadpleegde rapporten of publicaties geen uitsluitsel gaven over een
onduidelijkheid is er voor gekozen om nogmaals contact te zoeken met de respondenten. Dit contact was
telefonisch van aard of er is gebruik gemaakt van e-mail vanuit praktische overwegingen.

4.1.1.1 Doelgroep
De respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben allemaal voldaan aan één belangrijke
voorwaarde: ze moesten in staat zijn om, door hun ervaring met het initiatief of door het bekleden van een
specifieke rol of functie, kennis te delen van hoe men met elkaar omging binnen het onderzochte initiatief.
Hiermee wordt bedoeld dat de respondenten onder meer moesten kunnen uitleggen op wat voor wijze de
zeggenschap binnen een initiatief was verdeeld en waarom men dat op die wijze had georganiseerd. Ook het
kunnen uitleggen van impliciet of expliciet aanwezige regels en procedures en hoe en waarom men tot deze
regels en procedures is gekomen valt onder de voorwaarde die is gehanteerd om respondenten te selecteren.
Uit de groep potentiële respondenten is vervolgens de keuze gemaakt om minimaal twee personen per initiatief
te interviewen. Dit om te het reeds genoemde risico te voorkomen dat één persoon in staat is een heel ander
beeld te schetsen dan de praktijk en het risico om tegen een bepaalde bias aan te lopen. Er is zoals reeds
beschreven, bewust gekozen om uiteenlopende rollen en functies te selecteren. Dit betekent dat er, indien
mogelijk, respondenten zijn gekozen die een leidende of kartrekkende rol bekleden binnen het initiatief maar ook
mensen die geen leidende rol maar een meer uitvoerende rol hebben. Deze laatste groep was in alle gevallen op
de hoogte van de aanwezige regels en procedures en hun ontstaansgeschiedenis doordat ze al (jaren)lange
ervaring hadden met het initiatief als lid of deelnemer.
Hoewel niet leidend is er ook geprobeerd enige diversiteit in geslacht en leeftijd aan te brengen onder de
respondenten binnen één initiatief. Dit was niet mogelijk bij kleinere initiatieven maar bij de grotere initiatieven
is het wel gelukt om de gewenste diversiteit aan te brengen.
In onderstaande tabel zijn de respondenten met hun code weergegeven zoals gebruikt in dit onderzoek. De
bijbehorende code is gebaseerd op een chronologische volgorde; persoon A en B behoren tot het initiatief dat als
eerste is geïnterviewd en personen X en Y zijn van het initiatief dat als laatste is geïnterviewd. Er is voor
gekozen om de codes per initiatief dicht bij elkaar te houden waardoor persoon A en B tot één initiatief behoren
evenals de personen G en H en ga zo maar door.
Tabel 1: Respondenten
Bewonersinitiatief:

Rol:

Persoon A

Persoon die deel uitmaakt van het uitvoerende team binnen Dorpencoöperatie

Klooster&Buren

Klooster&Buren
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Persoon B

Persoon woonachtig inmiddels in ’t Olde Heem (voormalige zorginstelling), lid van

Klooster&Buren

de coöperatie en vanaf een vroeg stadium betrokken bij het initiatief
Klooster&Buren.

Persoon G

Heeft een sturende rol binnen het initiatief Ecodorp Boekel en maakt daarnaast deel

Ecodorp Boekel

uit van de groep poortwachters.

Persoon H

Heeft een sturende rol binnen het initiatief Ecodorp Boekel en maakt daarnaast deel

Ecodorp Boekel

uit van de groep poortwachters.

Persoon K

Heeft een sturende en leidende rol binnen Dorpscoöperatie Steingood.

Dorpscoöperatie
Steingood

Persoon L

Is een lid van de Dorpscoöperatie Steingood en is daarnaast reeds geruime tijd

Dorpscoöperatie

betrokken bij meerdere initiatieven van de Dorpscoöperatie Steingood, ook voor de

Steingood

fusie met het dorpsoverleg Beringe.

Persoon M

Is een lid van de Dorpscoöperatie Steingood en is daarnaast reeds geruime tijd

Dorpscoöperatie

betrokken bij meerdere initiatieven van de Dorpscoöperatie Steingood, ook voor de

Steingood

fusie met het dorpsoverleg Beringe.

Persoon R

Heeft een sturende rol binnen Dorpsforum Ysselsteyn.

Dorpsforum Ysselsteyn

Persoon S

Heeft een sturende rol binnen Dorpsforum Ysselsteyn.

Dorpsforum Ysselsteyn

Persoon X

Had tot voor kort een sturende functie binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier

Vereniging Duurzaam

en was vanaf een vroeg stadium betrokken bij het initiatief.

Soesterkwartier

Persoon Y

Heeft een sturende rol binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier
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4.1.1.2. Onderzochte cases
In het onderzoek zijn de volgende cases onderzocht: Dorpencoöperatie Klooster&Buren, Ecodorp Boekel,
Dorpscoöperatie Steingood, Dorpsforum Ysselsteyn en Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Deze cases
voldoen allen aan de volgende criteria: ze zijn bottom-up ontstaan, men streeft binnen het initiatief een bepaald
maatschappelijk en gemeenschappelijk doel na en er is sprake van een bepaalde mate van organisatie doordat er
meerdere personen bij het initiatief zijn betrokken.
De selectie van deze cases is gedaan op basis van een aantal motieven. Ten eerste is er geprobeerd variëteit aan
te brengen in de mate van organisatie. Concreet betekent dit dat er actief is gezocht naar bewonersinitiatieven die
een hoge mate van organisatie hebben en bewonersinitiatieven die je zou kunnen scharen onder het begrip ‘een
informele groep’. In dit onderzoek is het Dorpsforum Ysselsteyn een voorbeeld van een initiatief dat je kunt
bestempelen als zeer georganiseerd en gestructureerd. De mensen van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier,
juridisch gezien een vereniging, hebben er bewust voor gekozen om veel meer een ‘beweging’ te zijn wat en zijn
daardoor in mindere mate georganiseerd.
Naast diversiteit op het gebied van mate van organisatie is er ook geprobeerd te kijken om zowel dorpen als
wijken te vertegenwoordigen. Ook hier is Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, afkomstig uit Amersfoort, een
uiterste omdat het als enige een ‘wijkinitiatief’ is en geografisch gezien in de Randstad valt. De overige cases
zijn allemaal afkomstig uit gebieden die niet kunnen worden bestempeld als stedelijk. Het zijn daarom dan ook,
in de strikte zin van het woord, dorpsinitiatieven.
De laatste noemenswaardige variabele waarop is geselecteerd is de leeftijd van het initiatief. Hoewel
Dorpscoöperatie Steingood al een tijdje bestaat is er door het samengaan met de dorpsraad nog geen jaar
geleden, in feite een doorstart gemaakt. Dorpencoöperatie Klooster&Buren waar door de tijd ook verschillende
evidente veranderingen hebben plaatsgevonden heeft echter een kern die al meer dan tien jaar bezig is als
bewonersinitiatief.
Nu duidelijk is waarom welke cases zijn geselecteerd en welke respondenten zijn geïnterviewd is goed te gaan
naar het onderwerp van dit onderzoek: de democratische bewonerstaal. Het is tijd om de democratische waarden,
als ze zo worden bestempeld door bewoners, te operationaliseren.

4.1.1.3 Alternatieve bronnen
Naast de interviews zijn er ook nog alternatieve bronnen in de vorm van documenten, audiovisuele informatie,
onderzoeken en evaluaties gebruikt om waar mogelijk ook andere perspectieven aangaande het
bewonersinitiatief mee te nemen. In onderstaande tabel is per casus te zien welke alternatieve bronnen dit zijn
geweest.
Tabel 2: Lijst gebruikte alternatieve bronnen
Bewonersinitiatief:

Klooster&Buren

Bronnen:
-

Uitzending van omroep Human in de serie ‘We doen het zelf wel’.
Aflevering: Kloosterburen – Van krimpdorp naar AA-locatie te zien op:
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https://www.npo.nl/we-doen-het-zelf-wel/11-03-2017/VPWON_1273599

Ecodorp Boekel

-

Een onderzoek/rapport van Aalvanger & Breman (2013) naar SintJan

-

Uitzending van omroep Human in de serie ‘We doen het zelf wel’.

Kloosterburen over de lessen en ervaringen van dit bewonersinitiatief.

Aflevering: Bouwen in Boekel: https://www.npo.nl/we-doen-het-zelfwel/12-02-2017/VPWON_1260592

Dorpscoöperatie
Steingood

-

Informatie over Beringe in Zelfsturing 3.0 uitgegeven door de gemeente
Peel en Maas (2017) naar aanleiding van ‘15 jaar
gemeenschapsontwikkeling door Zelfsturing in de gemeente Peel en Maas’.

Dorpsforum Ysselsteyn

Vereniging

Duurzaam

Soesterkwartier

-

Presentatie en gesprekken met bewoners van het initiatief tijdens de

-

http://www.dorpsraadysselsteyn.nl/ en de daarop aanwezige documenten.

-

De site http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/ en de daarop aanwezige

-

Een informatiefolder en presentatie van Vereniging Duurzaam

leerkringbijeenkomst van dorps- & wijkdemocratie op 28 juni.

documenten hebben als alternatieve databron gefunctioneerd.

Soesterkwartier.

4.2 Operationalisatie democratische concepten
Het theoretisch kader eindigt met een schema waarin de verhoudingen tussen democratische uitgangspunten,
waarden, principes en woorden en daden wordt beschreven. In dit onderzoek zijn inclusiviteit, zeggenschap,
verantwoording afleggen en het omgaan met weerstand als democratische concepten uitgekozen. We spreken
hier van concepten omdat het nog maar de vraag is of het volgens bewoners democratische waarden, principes of
handelingen zijn. Na een korte verantwoording waarom deze concepten zijn gekozen wordt overgegaan tot de
afbakening en operationalisatie van ieder concept apart. Uit deze twee stappen volgen dan vervolgens de
interviewvragen die horen bij het beschreven democratisch concept.

4.2.1 Verantwoording keuze democratische concepten
Het is mogelijk vanuit veel verschillende perspectieven naar democratie te kijken. Dat het vervolgens vanuit een
bepaalde aanvliegroute ook mogelijk is om naar heel veel verschillende aspecten van democratie te kijken zorgt
voor een gedwongen selectie van een aantal democratische concepten. In dit onderzoek zijn deze concepten
inclusiviteit, zeggenschap, verantwoording afleggen en omgaan met weerstand en de verantwoording voor de
keuze van deze concepten volgt hieronder.
-

Inclusiviteit
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Reden om inclusiviteit als democratisch concept op te nemen in het onderzoek komt voort uit de constatering dat
het voor zowel gemeenten als andere bewonersinitiatieven relevant is om te weten in hoeverre het mogelijk is
om mee te doen bij lokale bewonersinitiatieven. Het is waardevolle informatie omdat we in het huidige politieke
systeem waarin politieke partijen een centrale rol spelen zien dat bewoners zich minder goed gerepresenteerd
voelen, zich niet vaak herkennen in de genomen politieke beslissingen en daarnaast over het algemeen weinig
vertrouwen in de mensen en organisaties hebben die een rol spelen in de democratie (Salverda et al., 2014).
Dit wetende is het dus interessant om te achterhalen of bewoners binnen hun eigen initiatieven inclusiviteit
belangrijk vinden of dat ze misschien wel dezelfde ‘fout’ als de politieke partijen maken en een gesloten
initiatief creëren. Een initiatief waarin buurtbewoners, dorpsgenoten en wijkburen zich niet herkennen en er
wellicht een kleine misschien wel elitaire club ontstaat waar men mensen buiten het initiatief geen mogelijkheid
krijgen om op een bepaalde manier mee te doen.
-

Zeggenschap

Zeggenschap is een democratisch concept waar eveneens speciale aandacht voor is in deze scriptie. Volgens
Estejé (2017), Salverda et al. (2014) en Michels (2011) is (democratisch) zeggenschap een belangrijk
democratisch aspect binnen bewonersinitiatieven. Zoals De Tocqueville (2008, p. 287) al een aantal eeuwen
geleden beschreef veroorzaakt uitsluiting van bewoners of burgers binnen de politieke besluitvorming, in deze
scriptie niet het tegenovergestelde van inclusiviteit, voor een gebrek aan een democratische cultuur en creëert
een probleem dat hij beschrijf als de ‘tirannie van de meerderheid’.
Meerdere malen in deze scriptie tot dusverre is gebleken dat invloed en zeggenschap zoals het ontstaan van
leiders binnen bewonersinitiatieven niet via formele verkiezingen of andere dergelijke vormen van stemmen
wordt georganiseerd maar op een ‘natuurlijke wijze’ groeit en ontstaat (Huygen et al., 2012). Wat er dan wordt
bedoeld met ‘ontstaat op een natuurlijke wijze’ buiten dat het komt door een hogere mate van inzet of
betrokkenheid is nog redelijk onontgonnen gebied.
Dit terwijl het voor bewonersinitiatieven en gemeenten van toegevoegde waarde is om te weten wat
bewonersinitiatieven zien als een democratische besluitvormingsprocedure, wie er zeggenschap heeft in dit
proces en op basis van welke principes en mechanismen men dit dan organiseert. Niet alleen omdat gemeente
zouden moeten kunnen bepalen of het proces wel democratisch is verlopen, als ze daar al iets over moeten
vinden, maar ook kunnen dergelijke inzichten wellicht leiden tot handvatten hoe gemeenten als bestuurlijke en
ambtelijke organisaties beter om kunnen gaan met bewonersinitiatieven.
-

Verantwoording afleggen

Er zijn een aantal redenen waarom het relevant en interessant is om te kijken of verantwoording afleggen
terugkomt binnen bewonersinitiatieven en als dat het geval is, op wat voor wijze dat dan gebeurt. Ten eerste is
het interessant voor gemeenten omdat veel bewonersinitiatieven op verschillende wijze steun of middelen
krijgen die afkomstig zijn van de belastingbetaler. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projectfinanciering en
subsidies. Gemeenten willen vaak graag weten wat er met deze publieke middelen is gebeurd. Kennis over
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mogelijk aanwezige verantwoordingsmechanismen binnen bewonersinitiatieven kan gedeeltelijk invulling geven
aan die behoefte.
Een reden die misschien nog wel zwaarder weegt is reeds benoemd in het theoretisch kader. Daar wordt namelijk
gesteld dat “door onder andere die belangencoalities in verschillende domeinen waar, normaliter bestuurders,
ambtenaren en politici niet of in mindere mate toe in staat zijn, nemen mensen in hun eigen omgeving directe
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het handelen” (Van der Heijden et al., 2017, p. 2). Of er over het
nemen van deze directe verantwoordelijkheid ook verantwoording afgelegd door bewoners is een meer dan
legitieme vraag die bestuurders, ambtenaren, gemeenteraadsleden en medebewoners mogen stellen.
Deze reden lijkt zwaarder te wegen dan het hebben van kennis over de verantwoording over publieke middelen
omdat ten eerste er bewonersinitiatieven zijn die helemaal los van de gemeente staan wat betreft het gebruiken
van publieke middelen in de vorm van geld en materialen of diensten. Ze hoeven daarom niet per definitie
verantwoording af te leggen richting gemeente. Wat nog belangrijker is en als tweede argument aangedragen kan
worden waarom verantwoording afleggen een relevant democratisch concept is om te onderzoeken, heeft te
maken met het feit dat verantwoording afleggen verder gaat dan geld. Als een energiecoöperatie bijvoorbeeld
een windmolen in de wijk of het dorp wil plaatsen gaat het niet alleen over geld maar ook over andere zaken
zoals geluidsoverlast, horizonvervuiling, wet- en regelgeving wat betreft luchtverkeer en hinder door de
slagschaduw. Als een coöperatie besluit om ondanks deze nadelen toch zo’n windmolen te plaatsen zou het
logisch lijken dat zij verantwoording af te leggen richting alle betrokkenen, zowel de mensen binnen de
coöperatie als mensen buiten de coöperatie die op wat voor manier dan ook geraakt worden door het besluit,
waarom die windmolen daar is geplaatst. Of men dit doet en hoe men dit doet kan van grote waarde zijn voor
wederom gemeenten in de relatie met initiatieven die bottom-up zijn ontstaan maar ook de initiatieven zelf.
Een derde argument om verantwoording afleggen te betrekken in dit onderzoek heeft te maken met de aanwezige
kennis hierover. Binnen de Nederlandse democratie zijn er concrete mechanismen en principes ingebouwd
waardoor bestuurders en politici worden gedwongen verantwoording af te leggen. Zo hebben we bijvoorbeeld de
parlementaire enquête als zwaar middel maar zijn ook schriftelijke Kamervragen, het vragenuurtje, ALV’s en de
actieve informatieplicht richting de volksvertegenwoordigers als voorbeelden van
verantwoordingsmechanismen. Rondom bewonersinitiatieven is er nog niet veel bekend of er enige mate van
verantwoording wordt afgelegd en als dit gebeurt, hoe dit gebeurt.
-

Omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand is een democratisch concept dat tot op heden nog niet expliciet is genoemd als
democratische waarde of concept. Desalniettemin is omgaan met weerstand naast inclusiviteit, verantwoording,
en zeggenschap wel het vierde democratische concept omdat zoals we Ghorashi (2008) al eerder zagen zeggen,
maar nu in zijn eigen woorden: “erkenning van het verschil en het open maatschappelijk debat erover vormt een
van de belangrijkste bases voor een ‘gezonde’ democratische samenleving”.
Bij hoogoplopende conflicten hebben we in de Nederlandse democratie een onafhankelijke rechterlijke macht
waar we eventueel naar toe kunnen stappen mochten conflicten, disputen of ruzies te hoog oplopen. Binnen
bewonersinitiatieven is die optie ook aanwezig maar de kans dat deze route wordt bewandeld is minder
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waarschijnlijk is de gedachte. Reden hiervoor is dat men buiten het initiatief, door het lokale karakter, vaker tot
elkaar ‘veroordeeld’ is; men moet ook buiten het initiatief met elkaar door één deur kunnen. Of je nu binnen het
initiatief zit of niet, je bent en blijft wel buurt-, dorps- of wijkgenoten. Rechtszaken beginnen heeft buiten het feit
dat het vaak tijdsintensief en duur is ook een impact op de relatie die je met diegene hebt. Het gezegde ‘liever
een goede buur dan een verre vriend’ is hier van toepassing.
Dit betekent dat bewonersinitiatieven wel om moeten kunnen gaan met conflicten, disputen en ruzies want zoals
Van Essen (2017) al aangaf in het theoretisch kader: “goed ruzie kunnen maken is van groot belang binnen een
initiatief”. En met ‘goed’ wordt hier bedoeld ruzie maken binnen gestelde kaders of onder voorwaarden. Niet
voor niets geeft Ostrom (1990) aan dat er binnen een initiatief gedacht moet worden aan gepaste sancties om
overtreders van regels te straffen en er daarnaast een toegankelijke en niet kostbare manier aanwezig moet zijn
om onderlinge disputen op te lossen. Het om kunnen gaan met disputen, conflicten, ruzies en op een lager niveau
het om kunnen gaan met verschillen en andere vormen van weerstand is dus een zeer belangrijk democratisch
gegeven. Daarnaast kan het hebben van kennis over hoe bewoners omgaan met weerstand, de gemeente helpen
haar verbindende en faciliterende rol richting de bewoners beter in te vullen. Ook kunnen bevindingen als
handvat dienen voor andere bewonersinitiatieven die moeite of problemen hebben met het omgaan met
verschillen, weerstand of conflicten.
Een laatste belangrijke opmerking wat betreft het omgaan met weerstand: de term die wordt gebruikt gedurende
dit onderzoek, omgaan met weerstand, is een term die in overleg is bedacht. In tegenstelling tot de andere drie
termen is het een term die niet bijzonder gangbaar is binnen het politiek-bestuurlijke systeem of de
representatieve democratie. Dit maakt onderlinge vergelijking lastig. Het is echter in ieder geval wel mogelijk
om erachter te komen of bewoners het belangrijk vinden en zo ja, hoe ze het noemen en vervolgens vormgeven.

4.2.2 Afbakening en operationalisatie inclusiviteit
Vanwege logica en om bovenstaande volgorde eer aan te doen is het goed om inclusiviteit als eerste begrip af te
baken en te operationaliseren. Leyenaar (2009) omschrijft inclusiviteit als het belang om te komen tot een zo
goed mogelijke afspiegeling zodat de opvattingen van belangrijke groepen in de samenleving bij de
besluitvorming worden betrokken. De Graaf et al. (2016, p. 13) hebben het bij inclusie (lees: inclusiviteit) over
“de mogelijkheden die mensen hebben om hun stem te laten horen” en om deze democratische waarde te
waarborgen is er behoefte aan een “open, toegankelijke sfeer, waarin een grote diversiteit aan meningen
standpunten vertegenwoordigd is”.
Volgens De Jong (2015) is inclusie het insluiten en rekening houden met alle burgers (lees: bewoners) in
politieke besluitvormingsprocessen. Dezelfde De Jong stelt dat in de Nederlandse democratie inclusiviteit zit
opgesloten in de democratische uitgangspunten vrijheid en gelijkheid en benadrukt meer het resultaat en de
uitwerking waardoor het individu wordt overstegen. In deze scriptie zien we inclusiviteit als de waarde die het
initiatief hecht aan het belang om ervoor te zorgen dat iedereen in de wijk, de buurt of het dorp, zowel direct
betrokken of niet, de mogelijkheid heeft om mee te doen. Met meedoen wordt bedoeld dat wijk- of
dorpsbewoners de mogelijkheid hebben om te participeren in het initiatief door lid te worden, mee te denken in
een werkgroep maar ook de mogelijkheid hebben om hun mening te geven en hun belang duidelijk te maken.
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Hierbij gaat het niet alleen om wat Leyenaar (2009) bestempelt als ‘belangrijke groepen’ maar ook juist om de
kleinere en minder aanwezige groepen of individuen uit de wijk of het dorp en de mogelijkheid die zij krijgen
om mee te doen.
Het is belangrijk, zeker met het oog op de democratische waarde zeggenschap, om een duidelijke lijn te trekken
tussen wat precies inclusiviteit is en wanneer er wordt gesproken over zeggenschap. Met inclusiviteit, het
meedoen, wordt in deze scriptie niet automatisch het hebben van zeggenschap bedoeld. Zoals we zullen zien bij
de afbakening en operationalisatie van zeggenschap gaat het bij dat democratisch concept om de invloed die men
heeft op de besluitvorming. Dit is wat anders dan inclusiviteit omdat je de mogelijkheid kunt hebben om te
participeren, om je mening te geven, lid van een initiatief kunt worden en je belang duidelijk kunt maken zonder
ook maar enige invloed te hebben op de besluitvorming binnen een initiatief. Het gaat bij inclusiviteit dus puur
om de waarde die wordt gehecht aan het meedoen en als men dit belangrijk vindt, hoe men ervoor zorgt dat
iedereen, voor- of tegenstander, direct of indirect betrokken bij het initiatief, mee kan doen.
In onderstaand figuur wordt het begrip inclusiviteit geoperationaliseerd. Net als bij alle volgende
operationalisaties zullen enkel en alleen de kernvragen worden genoemd. In verband met de leesbaarheid zullen
de vragen die zijn gebruikt om door te vragen niet benoemd worden. De complete lijst met vragen is terug te
vinden in bijlage 8.3 Interviewguide.
Onderwerp 1: Inclusiviteit
Gebruikte definitie: de waarde die wordt gehecht binnen het initiatief aan het belang om ervoor te zorgen dat
iedereen in de wijk, de buurt of het dorp, zowel binnen als buiten het initiatief, mee kan doen. Met meedoen
wordt bedoeld dat men de mogelijkheid heeft om zijn of haar mening en belang duidelijk te maken, lid kan
worden van het initiatief of op een andere wijze de mogelijkheid heeft om te participeren.
-

Vind je het belangrijk dat iedereen binnen de wijk, het dorp (eventueel ook andere dorpen) of de
stad mee moet kunnen doen bij het initiatief? Met meedoen wordt bedoeld dat men de mogelijkheid
heeft om zijn of haar mening en belang duidelijk te maken, lid kan worden van het initiatief of op
een andere wijze de mogelijkheid heeft om te participeren.

-

Waarom vind je dit wel/niet belangrijk?

-

Als jullie dit als initiatief belangrijk vinden, zou je dan eens willen vertellen hoe jullie proberen deze

-

Hoe proberen jullie bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de bewoners (goed vertegenwoordigd vs.

-

-

Vinden jullie dat binnen het initiatief belangrijk?

mensen/groepen en hun meningen en opvattingen zoveel mogelijk bij het initiatief te betrekken?

minder aanwezig) die niets laten weten erbij worden betrokken?
Komt het voor dat er dorps-, buurt- of wijkgenoten zijn die van de zijlijn veel roepen maar niet
willen mee doen?

-

Als jullie dit als initiatief belangrijk vinden, zou je dan eens willen vertellen hoe jullie proberen deze

-

Wanneer ben je tevreden heb je zoiets van: nu hebben we alle meningen en opvattingen wel zo’n

mensen/groepen en hun meningen en opvattingen zoveel mogelijk bij het initiatief te betrekken?

beetje gehad?
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-

Waarom ben je op dat moment tevreden?

-

Hoe is dat niet persoonlijk maar binnen het initiatief als geheel? Wanneer vinden jullie als initiatief

-

Hoe vind je dat jullie scoren op het betrekken van zoveel mogelijk buurt-, dorps- & wijkgenoten bij

-

Waarom vindt je dat? Kun je dat onderbouwen?

-

dat iedereen gehoord is?

het initiatief? Op een schaal van één tot tien?

Vind je dit voldoende? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

Figuur 2: operationalisatie inclusiviteit

4.2.3 Afbakening en operationalisatie zeggenschap
We verstaan onder zeggenschap de kort en krachtige definitie van Michels en Binnema (2015). Zij geeft aan dat
(democratisch) zeggenschap gaat over de invloed die men heeft op de besluitvorming. Bij deze democratische
waarde gaat het er dus niet om of er waarde wordt gehecht aan het horen van ieders stem en de mogelijkheid om
mee te doen (inclusiviteit) maar gaat het om de waarde die wordt gehecht aan het hebben van invloed in de
besluitvorming van die stem en op wat voor wijze dat gebeurt. Om het verschil nog eens duidelijk te accentueren
tussen inclusiviteit en zeggenschap: bij inclusiviteit gaat het om de mogelijkheid om mee te doen in het
democratisch proces en bij zeggenschap gaat het om de mogelijkheid tot het daadwerkelijk hebben van invloed
in datzelfde democratisch proces. Meedoen betekent dus niet automatisch het hebben van invloed in de
besluitvorming en is laagdrempeliger.
In onderstaand figuur is de operationalisatie van het democratisch concept zeggenschap terug te vinden. Voor de
volledige lijst zie bijlage 8.3 Interviewguide.
Onderwerp 2: Zeggenschap
Gebruikte definitie: invloed op de besluitvorming binnen in dit geval het bewonersinitiatief.
-

Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van een belangrijke beslissing die jullie als initiatief hebben

-

Zou je eens kunnen beschrijven hoe deze belangrijke beslissing destijds werd genomen?

-

Wie heeft er invloed binnen het initiatief op het nemen van belangrijke beslissingen?

-

-

moeten nemen?

Hoe zit het met minder belangrijke beslissingen? Worden die op een andere manier genomen?

Hoe hebben jullie het georganiseerd dat zij invloed hebben bij belangrijke beslissingen?

-

Zijn er bepaalde voorwaarden of regels waar ze zich aan moeten houden wanneer ze een beslissing of

-

Wie heeft er invloed binnen het initiatief op het nemen van minder belangrijke beslissingen?

-

Zo ja, hoe hebben jullie dit dan georganiseerd? Hoe zie je dat terug en waarom hebben jullie dit zo

-

Hebben sommige mensen meer invloed over het algemeen?

-

-

besluit nemen?

Zijn er verschillen in de mate invloed? Hebben sommige mensen meer invloed dan de anderen?

georganiseerd?

Hebben jullie dat bewust zo georganiseerd dat hij/zij over het algemeen meer invloed heeft?
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-

Is het voor iedereen duidelijk wie er invloed heeft op het nemen van beslissingen?

-

Zo ja, hoe gaan jullie hier mee om? Hoe hebben jullie dit georganiseerd?

-

Heb je moeite met de invloed van buitenaf of vind je het niet erg? Waarom?

-

Is er sprake van invloed op beslissingen van buiten het initiatief?

-

Onder welke voorwaarden is er invloed van buiten?

-

Vind je dat iedereen binnen het initiatief de mogelijkheid heeft om invloed te hebben op de

-

Vind je dat ook iedereen buiten het initiatief, dus andere dorps-, wijk- en buurtgenoten, de

beslissingen binnen het initiatief?

mogelijkheid moeten hebben om invloed te hebben? Op alle beslissingen?

-

Op een schaal van één tot tien, hoe belangrijk vind je het dat iedereen binnen het initiatief invloed

-

Op een schaal van één tot tien, hoe belangrijk vind je het dat ook iedereen buiten het initiatief, dus uit

moet hebben op het nemen van besluiten en beslissingen binnen het initiatief?

het dorp, de wijk of de buurt, invloed moet hebben op het nemen van besluiten en beslissingen binnen
het initiatief?

Figuur 3: operationalisatie zeggenschap

4.2.4 Afbakening en operationalisatie verantwoording afleggen
Verantwoording wordt door Salverda et al. (2014) gezien als een belangrijk onderdeel van good governance en
door Bovens et al. (2001) als een waarde van democratisch bestuur bestempeld. Het lijkt in eerste instantie een
belangrijk democratisch concept te zijn maar het is nog niet helemaal duidelijk of en hoe dit gebeurt binnen
bewonersinitiatieven. Omdat Bovens in samenwerking met Schillemans een heldere en goede definitie van
verantwoording hebben geconstrueerd zal deze gebruikt worden in deze scriptie. Volgens Bovens en
Schillemans (2009) is er sprake van verantwoording wanneer er een relatie is tussen een actor en een forum, de
actor zich verplicht voelt om informatie te verstrekken, het forum vragen kan stellen en een beoordeling kan
maken die consequenties heeft voor de actor.
Omdat bovenstaande definitie helder en duidelijk is hoeft er verder weinig afgebakend te worden. In onderstaand
figuur is daarom de operationalisatie van het democratisch concept verantwoording afleggen terug te vinden.
Ook hierbij de opmerking dat de volledige lijst met vragen wat betreft verantwoording is terug te vinden in
bijlage 8.3 Interviewguide.
Onderwerp 3: Verantwoording
Gebruikte definitie: wanneer er een relatie is tussen een actor en een forum, de actor zich verplicht voelt om
informatie te verstrekken, het forum vragen kan stellen en een beoordeling kan maken die consequenties heeft
voor de actor.
-

Leggen diegene die keuzes maken en beslissingen nemen in het initiatief uit waarom zij die keuzes

-

Zo ja, hoe doen ze dat?

-

hebben gemaakt of beslissingen hebben genomen?

Aan wie leggen ze dit uit?
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-

Aan de mensen binnen het initiatief? Of ook aan de mensen buiten het initiatief?
Maken jullie onderscheid en zo ja, wanneer maken jullie onderscheid tussen het
geven van uitleg over het nemen van beslissingen aan de mensen binnen het initiatief of ook aan
mensen buiten het initiatief?

-

Wanneer leggen ze dit uit, achteraf, tijdens of vooraf ze een beslissing of keuze nemen?

-

Zo ja, hoe zien die regels eruit? Worden die nageleefd?

-

Zijn er consequenties verbonden aan het handelen wanneer beslissingen of besluiten negatief

-

Hoe worden die gevolgen of consequenties bepaald? Zijn die voor alles hetzelfde?

-

Vind je het zelf belangrijk dat je uitleg geeft over wat je doet?

-

Hoe leg jij uit waarom je doet wat je doet binnen?

-

Zijn er regels die vertellen hoe ze dit moeten uitleggen?

-

Hoe komen die regels tot stand?

uitpakken?

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

-

Hoe belangrijk vind je dat op een schaal van één tot tien? Waarom vind je dat?

-

Hoe vind je dat jullie scoren op het geven van uitleg binnen jullie initiatief?

-

Op een schaal van één tot tien?

-

Vind je dit voldoende? Zo ja waarom? Zo niet, waarom?

-

Waarom vindt je dat? Kun je dat onderbouwen?

Figuur 4: operationalisatie verantwoording afleggen

4.2.5 Afbakening en operationalisatie omgaan met weerstand
Omgaan met weerstand herbergt twee centrale begrippen, namelijk ‘omgaan’ en ‘weerstand’. Met omgaan zal in
deze scriptie worden bedoeld dat er impliciet of expliciet aanwezige regels, procedures, principes of
mechanismen zijn die voorschrijven wat er moet gebeuren binnen een bewonersinitiatief wanneer er sprake is
van weerstand. Onder weerstand verstaan we een breed palet aan uitingen. Dit palet loopt van lichte weerstand in
de vorm van het aanwezig zijn van een (menings)verschil tot heftige weerstand in de vorm van een
hoogoplopend hevig conflict dat het initiatief in twee of meer gespleten kampen verdeeld. De ondergrens van
lichte weerstand is bepaald op basis van wat Ghoraschi (2008) in de vorige subparagraaf aangaf: het om kunnen
gaan met verschillen en het maatschappelijk debat over het hebben van verschillen vormt een van de
belangrijkste bases voor een democratische samenleving.
Kort gezegd valt omgaan met weerstand samen te vatten tot het organiseren van voor- en tegenspraak.
Het is wellicht belangrijk om nog aan te geven dat het hier gaat om zowel interne weerstand (weerstand binnen
het initiatief) als externe weerstand. Onder externe weerstand verstaan we weerstand van mensen die niet direct
betrokken zijn bij het initiatief maar wel direct geraakt worden door beslissingen of besluiten die worden
genomen in het initiatief. Je kunt hierbij denken aan overige dorps-, buurt- of wijkgenoten.
In bijlage 8.3 Interviewguide zijn alle vragen rondom omgaan met weerstand terug te vinden. Hieronder enkel de
kernvragen.
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Onderwerp 4: Omgaan met weerstand
Gebruikte definitie: het middels voorgeschreven regels, procedures, principes of mechanismen om kunnen gaan
met lichte weerstand zoals kleine (menings)verschillen maar ook met hoogoplopende ruzies, conflicten,
disputen of andere vormen van hevige weerstand. Het gaat hier om zowel om interne (binnen het initiatief) als
externe (buiten het initiatief) weerstand.
-

Zijn er weleens meningsverschillen binnen het initiatief?

-

Proberen jullie deze onderlinge verschillen te voorkomen?

-

Hoe gingen jullie daar als initiatief destijds mee om?

-

Zijn er duidelijke regels of afspraken over wat wel en niet kan binnen het initiatief wat betreft de

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

omgang met elkaar? Zo ja, hoe zie je dat terug?

-

Zijn er duidelijke regels of afspraken over wat er moet gebeuren wanneer er een meningsverschil,

-

Wie beslist er uiteindelijk wanneer er meningsverschillen, disputen of conflicten zijn?

dispuut of conflict is?

-

Zijn er weleens ergere dingen voorgekomen binnen het initiatief dan meningsverschillen zoals

-

Hoe gingen jullie daar als initiatief destijds mee om?

-

Zo ja, hoe gingen jullie daar destijds mee om?

-

bijvoorbeeld een ruzie, conflict of een dispuut?

Is er weleens een verschil tussen het initiatief en mensen die niet zijn betrokken bij het initiatief?

-

Is dit op een andere manier dan hoe jullie intern omgingen met een verschil?

-

Wanneer er nog nooit een verschil is geweest tussen het initiatief en iemand die niet betrokken

-

Is er weleens een meer dan een verschil zoals een conflict, ruzie of dispuut geweest tussen het initiatief

-

Vind je dat jullie goed omgaan met meningsverschillen, conflicten en disputen binnen het initiatief?

-

Vind je dat jullie goed omgaan met meningsverschillen, conflicten en disputen tussen bewoners binnen

-

-

Zo ja, waarom is dit?

is bij het initiatief, waar komt dit dan volgens jou door?

en mensen die niet zijn betrokken bij het initiatief?

Op een schaal van één tot tien, hoe goed gaan jullie daar mee om?

het initiatief en bewoners buiten het initiatief?

Figuur 5: operationalisatie omgaan met weerstand
Voordat in volgende paragraaf de kwalitatieve inhoudsanalyse zoals toegepast in deze scriptie wordt toegelicht is
het goed aan te geven dat de zojuist opgesomde vragen niet allemaal door de onderzoeker zijn gesteld tijdens de
interviews. Zoals wel vaker het geval bij semigestructureerde interviews zijn vele vragen op spontane wijze
beantwoord door de verschillende respondenten waardoor het niet nodig was om de vragen expliciet te stellen.
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4.3 Kwalitatieve inhoudsanalyse
Na het afnemen van de interviews is er een kwalitatieve inhoudsanalyse gedaan met de opgenomen interviews.
Een kwalitatieve inhoudsanalyse is een methode voor het analyseren van geschreven, verbale of visuele
communicatieberichten (Cole, 1988). Deze methode wordt veel gebruikt na het afnemen en uitschrijven van
interviews en past goed bij de onderzoeksdoelstelling van deze scriptie. Een kwalitatieve inhoudsanalyse zegt op
zichzelf nog niet zo heel veel. Om wat meer duidelijkheid te creëren is het daarom dan ook verstandig wat
specifieker in te gaan op deze verzameling methoden. In deze scriptie is er bewust voor gekozen om een
kwalitatief-interpretatieve inhoudsanalyse te doen waarin onderzoekers meer ruimte krijgen om betekenissen te
interpreteren en kwantificering niet het ultieme doel vormt (Pleijter, 2006).
Naast het interpretatieve karakter heeft dit onderzoek ook een inductieve kant. Bij de inductieve variant wordt er,
in dit geval na het uitschrijven van de diepte-interviews, open gecodeerd (notities en beschrijvingen in de
uitgeschreven tekst toegevoegd) waarna er op basis van de notities en beschrijvingen categorieën worden
gevormd (Elo en Kyngäs, 2008). De volgende stap omvat het categoriseren van de gevormde categorieën met het
doel om de verschijnselen te beschrijven, het begrip van deze verschijnselen te verhogen en kennis te genereren.
Vervolgens gaat men abstraheren wat het formuleren van een beschrijving van de verschillende meta- en
subcategorieën inhoudt om er daarna, indien mogelijk, een model of conceptueel systeem van te maken.
De keuze om de inductieve variant van de kwalitatieve inhoudsanalyse te doen is gebaseerd op een tweetal
argumenten. Ten eerste is er nog relatief weinig bekend over democratische waarden en principes zoals die
worden gezien en toegepast door bewoners waardoor het moeilijker lijkt om categorieën vast te stellen. Een
tweede reden is de aanwezige kans dat wat bewoners zien als democratische waarden en principes kan
verschillen. Of men bedoelt juist hetzelfde maar omschrijft het juist anders. Om een voorbeeld te geven: het is
goed mogelijk dat een individu aangeeft dat er een open cultuur heerst binnen het initiatief. Daarmee zou hij
kunnen bedoelen dat het laagdrempelig is en iedereen mee kan doen, wat zou wijzen inclusiviteit. Het zou echter
ook kunnen worden bedoeld als een kenmerk van het initiatief dat er transparant wordt gewerkt of dat op een
transparante wijze beslissingen worden genomen, wat weer aan zou sluiten bij de democratische waarde
transparantie.
Door van tevoren geen categorieën samen te stellen geeft de inductieve variant de ruimte om de grote diversiteit
aan omschrijvingen makkelijker te plaatsen onder categorieën die zelf door de onderzoeker worden
samengesteld. Hierbij kan de omliggende tekst ervoor zorgen dat het duidelijk wordt wat de respondent precies
bedoeld waardoor bovenstaand probleem wordt omzeild. Voorwaarde voor het gebruik van deze variant is dat
helder en duidelijk wordt omschreven op welke wijze de categorieën zijn samengesteld en met welke gedachte
om zo de generaliseerbaarheid niet in gevaar te brengen. In onderstaande subparagrafen zal gehoor worden
gegeven aan dat criterium.

4.3.1 Aanpak kwalitatieve inhoudsanalyse
De gestructureerde interviews die opgenomen zijn met een dictafoon en de kern van de kwalitatieve
inhoudsanalyse vormen dienen te worden geanalyseerd om er resultaten uit te kunnen distilleren. De wijze
waarop die analyse is gedaan wordt in deze subparagraaf uiteengezet.
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De eerste stap in het analyseproces is het volledig verbatim uitwerken van de opgenomen interviews. Vervolgens
is er open gecodeerd en is de niet relevante tekst eruit gefilterd waarna de vier democratische concepten zijn
gelabeld. Er is een vijfde label gebruikt voor relevante tekst die niet direct geplaatst kan worden onder een van
de vier democratische concepten. De derde stap is het analyseren van de ruwe passages tot op zins- en
woordniveau. De geselecteerde zinnen, zinsdelen en woorden zijn gedurende die stap eveneens gelabeld. De
vierde stap is het onderscheiden aan de hand van de geselecteerde woorden en zinnen of er sprake is geweest van
democratisch gedrag, een democratisch principe of mechanisme, een democratische waarde of wellicht een
democratisch uitgangspunt.
Na deze vier stappen zijn de gelabelde fragmenten bij elkaar gevoegd en onderling vergeleken op
overeenkomsten en verschillen. Deze onderling vergelijking betrof fragmenten per interview maar ook een
vergelijking tussen de respondenten van hetzelfde bewonersinitiatieven. Dit axiaal coderen is vervolgens
overgegaan in het uitwerken van concepten tot een zekere theorie.
Het onderscheiden of er is gesproken over democratisch gedrag, een democratisch principe, een democratische
waarde of een democratisch uitgangspunt is aangepakt op basis van de gehanteerde definities in dit onderzoek.
Ondanks de heldere definities is het goed mogelijk dat er grijze gebieden bestaan tussen deze begrippen.
Vanwege die notie is het daarom verstandig om duidelijk aan te geven wanneer een bepaalde zin, een bepaalde
zinsnede, een bepaalde opmerking of een specifiek woord wordt gecategoriseerd als een democratische waarde
of als een democratisch principe, mechanisme of uitgangspunt. Vandaar onderstaande uiteenzetting.

4.3.1.1 Democratisch gedrag (woorden & daden)
Zoals valt terug te lezen in het theoretisch kader verstaan we onder democratisch gedrag de woorden en daden
die voortvloeien uit het handhaven en navolgen van de impliciet of expliciet aanwezige wetten, regels en beleid
door de daarvoor bestemde functies en instituties binnen het initiatief.
Uitingen als ‘we vinden het belangrijk dat iedereen zijn zegje mag doen dus kan hij of zij dat doen’ of ‘we willen
dit graag met het hele dorp samendoen en daarom zorgen we ervoor dat iedereen moet kunnen meebeslissen’ zijn
voorbeelden waarin bepaalde specifieke democratische woorden zijn te filteren. Het zijn de begrippen en termen
die worden gebruikt om bepaald (democratisch) gedrag te omschrijven. Zo wordt ‘zijn of haar zegje doen’ een
bewonersversie van het hebben van inspraak of het geven van een mening of opvatting. ‘Meebeslissen’ is het
bewonerssynoniem voor het hebben van invloed op de besluitvorming. Het gaat hier om specifieke termen,
begrippen en woorden die naar voren komen in de interviews en opvallen in een stuk tekst of antwoord doordat
ze op enige manier zijn verbonden aan een democratisch proces.
Dit is de ene keer wat explicieter dan de andere keer. Zijn of haar zegje doen is een duidelijk voorbeeld van
bijvoorbeeld wat we in deze scriptie bestempelen als inclusiviteit. Iets minder expliciet is het misschien wanneer
men bijvoorbeeld zegt: ‘We proberen er eigenlijk altijd samen uit te komen’. Hoewel minder duidelijk kunnen
we hierin iets terugzien van het omgaan met weerstand. Andere voorbeelden van democratisch gedrag zijn ‘alle
bewoners destijds de kans hebben gekregen om te zeggen wat ze ervan vonden en velen hebben dat toen gedaan’
en ‘mijn buren hebben destijds aangegeven door te gaan stemmen in de vergadering dat ze tegen het voorstel
waren’. Het zeggen wat ze ervan vonden en het gaan stemmen zijn voorbeelden van gedrag. Tijdens het coderen
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zal er dus aandacht worden besteed aan actieve zinnen waarin gedrag expliciet wordt genoemd zoals: ‘Hij deed
dat..’, ‘Wij gaan...’ en ‘Zij zorgt voor...’.
De democratische woorden die gebruikt kunnen worden door bewoners hoeven niet per definitie af te wijken van
de woorden die worden gebruikt binnen wat we tot op heden het overheidsperspectief op democratie hebben
genoemd. Het kan goed dat bewoners bepaalde begrippen als verantwoording, transparantie en participatie
gebruiken; termen die we ook veel tegen zijn gekomen in de (beleids)literatuur.
Democratisch gedrag omvat ook het opstellen, creëren en realiseren van wat democratische principes en
mechanismen binnen het bewonersinitiatief kunnen zijn. We gebruiken hier even een voorbeeld van de
representatieve democratie en dat niet per se is teruggekomen in een van de interviews. Het in het leven van
roepen van een onderdeel van een controlerend orgaan dat bijvoorbeeld toe moet gaan zien op de financiële
huishouding is an sich een voorbeeld van democratisch gedrag. Wanneer het gaat over het orgaan met haar
verantwoordelijkheden en niet over de oprichting ervan is er sprake van een democratisch principe of
mechanisme. Wat nog meer principe of mechanisme precies valt hieronder te lezen.

4.3.1.2 Democratische principes/mechanisme
Wanneer, op basis van de antwoorden van de respondenten blijkt dat bepaald democratische daden (gedrag) op
een regelmatige basis terugkomen, uitkomst zijn van bepaalde manier van organisatie of voortvloeien uit
bepaalde procedures, regels of functies dan is er sprake van een of meerdere democratische principes of
mechanismen. Om een voorbeeld te geven: wanneer uit een aantal interviews binnen een bepaald initiatief blijkt
dat op ernstige conflicten altijd op dezelfde manier worden opgelost of worden voorkomen, dan is er sprake van
een bepaald principe of mechanisme. Of wanneer is gebleken dat kartrekkers binnen het initiatief geregeld of
meerdere malen verantwoording afleggen op een specifieke manier, ook dan is er sprake van een democratisch
principe.
Het gaat hier dus niet om het gedrag dat voortvloeit uit bijvoorbeeld de procedures, wijze van organisatie en het
creëren van functies met bepaalde bevoegdheden maar het gaat om de procedure, de wijze van organisatie en de
functie met bevoegdheid zélf. Het gaat om datgene dat het gedrag of die woorden veroorzaakt. Als een bewoner
bij een dorpsbijeenkomst de mogelijkheid krijgt om twee minuten te spreken dan is het spreken zelf het
democratisch gedrag maar de kaders die worden gesteld, de mogelijkheid om twee minuten te spreken in dit
geval, is het onderliggende democratische principe/mechanisme.
Het kan zijn dat de gebruikte definitie de suggestie wekt dat het gaat om expliciet aanwezige functies, regels,
instituties of procedures wanneer we spreken over een democratisch principe of mechanisme. Dit hoeft absoluut
niet het geval te zijn. Een democratisch principe of mechanisme hoeft niet zwart op wit vastgelegd te zijn in
statuten of reglementen. Het kan ook impliciet aanwezig doordat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat
bepaald gedrag volgt bij een bepaalde situatie. Dit gezegd hebbende volgt hieronder de afbakening van het
begrip democratische waarde.
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4.3.1.3 Democratische waarde
Het is lastig om te bepalen wanneer bewoners nu spreken van een bepaalde democratische waarde. Zeker
doordat de mogelijkheid bestaat dat mensen dezelfde democratische waarde in hun hoofd hebben maar deze
concretiseren op een eigen unieke wijze waardoor het niet altijd duidelijk is om welke democratische waarde het
gaat. Daarnaast bestaat de kans ook dat men refereert naar een democratisch uitgangspunt als vrijheid, gelijkheid
of solidariteit en niet naar een specifieke democratische waarde.
Om toch iets te kunnen zeggen zullen vooral de zinnen of zinsdelen bestudeerd worden waarin wordt
aangegeven wat bewoners belangrijk vinden en waarom zij dit belangrijk vinden. Een democratische waarde in
deze scriptie is namelijk een morele standaard die een zeker invloed heeft op de verdeling van zeggenschap. Wat
is die morele standaard? Welke factoren vinden zij belangrijk bij de verdeling van zeggenschap? In antwoorden
op als ‘Waarom vind je het belangrijk dat iedereen zijn zegje moet kunnen doen?’ en ‘Waarom moeten de
kartrekkers uitleg geven?’, liggen die morele standaarden besloten. Concreet betekent dit dat er tijdens het
coderen aandacht zal worden besteed aan woorden of zinsneden die aangeven dat iets belangrijk voor het
initiatief wordt gevonden zoals: ‘Wij hechten waarde aan...’, ‘We vinden belangrijk dat...’ en ‘Voor ons ligt de
nadruk op...’.
Het is bijzonder lastig om van tevoren te bepalen wat ze hierop gaan zeggen. De vragen zijn bewust open gesteld
om er zo voor te zorgen dat we niet in het overheidsperspectief terecht te komen en eveneens een bepaalde mate
van flexibiliteit hebben. Op basis van patronen, het gebruik van woorden, zinsdelen of gehele zinnen is het
mogelijk, met een inductieve kwalitatieve inhoudsanalyse, categorieën te maken van democratische waarden.

4.3.1.4 Democratisch uitgangspunt
Het onderzoek richt zich in eerste instantie niet op de genoemde democratische uitgangspunten zoals beschreven
in het theoretisch kader hoewel het bijzonder interessant zou zijn om te weten hoe vrijheid, gelijkheid,
solidariteit en good governance worden benoemd door bewoners. De focus ligt zoals eerder gezegd op de
democratische waarden en principes binnen bewonersinitiatieven. De gedachte hierachter is dat alle
bewonersinitiatieven worden ondernomen in een samenleving waarin die democratische uitgangspunten tot op
zekere hoogte zijn verankerd; alle mensen binnen de bewonersinitiatieven genieten een bepaalde mate van
vrijheid, gelijkheid, solidariteit en good governance. In veel gevallen zal men deze uitgangspunten
vanzelfsprekend vinden en voor lief nemen omdat de meesten geen momenten hebben meegemaakt of gekend
waar die uitgangspunten onder druk stonden of niet golden.
Deze aanname leidt tot de gedachte dat er naar alle waarschijnlijkheid weinig tot geen bewonersinitiatieven
zullen zijn die gericht zijn op het verkrijgen van vrijheid, gelijkheid, solidariteit of good governance al is dit
natuurlijk niet helemaal uitgesloten. Vanuit die gedachtegang is besloten om, wanneer bewoners (expliciet)
spreken over het nastreven van het maatschappelijke doel met het bewonersinitiatief, er niet sprake is van een
democratisch uitgangspunt maar van een democratische waarde.

53

4.4 Betrouwbaarheid en validiteit
Het laatste onderdeel van het methodologisch kader omvat traditioneel het bespreken van de kwaliteit van het
wetenschappelijk onderzoek dat is verricht. In het methodologisch tot dusverre zijn al een aantal referenties
geweest naar de betrouwbaarheid en validiteit maar er wordt hier wat verder op ingegaan, te beginnen met
betrouwbaarheid.

4.4.1 Betrouwbaarheid
Wetenschappelijke betrouwbaarheid houdt in essentie in dat wanneer een onderzoek wordt herhaald, de
uitkomsten van de tweede keer gelijk dienen te zijn aan de uitkomsten uit het eerste onderzoek. Doordat er een
inductieve inhoudsanalyse is gebruikt tijdens dit onderzoek, om het bewonersperspectief bloot te leggen, daalt de
betrouwbaarheid van dit onderzoek deels. Dit komt omdat een inductieve inhoudsanalyse niet alleen
arbeidsintensief is en slechts op een kleine steekproef is gebaseerd maar ook moeilijk te repliceren zijn vanwege
de onvermijdelijke interpretatie van de onderzoeker (Van Gorp, 2007).
Om toch een zekere mate van betrouwbaarheid te realiseren zijn de afgenomen interviews in hun geheel
uitgetypt waarbij er geen rekening is gehouden met eventuele haperingen, pauzes, lichaamstaal of
gezichtsuitdrukkingen. De teksten en de daardoor geselecteerde labels omvatten dan ook enkel en alleen
gesproken tekst wat de betrouwbaarheid enigszins versterkt. Daarnaast is er sprake van de constant comparative
method wat zoveel wil zeggen dat het herhaaldelijk doornemen van de interviews in dit geval heeft geleid tot het
staven van eerdere inzichten, stellingen en beweringen (Van Gorp, 2007). Meerdere keren zijn de interviews
onderzocht en doorgelezen met de bedoeling onder meer om te kijken of inzichten uit de ene case niet eveneens
van toepassing zijn geweest op de inzichten en beweringen van de andere cases.
Van Gorp (2007, p. 15) geeft nog een derde kenmerk dat de betrouwbaarheid van een inductieve inhoudsanalyse
versterkt. Hij geeft aan dat het “simultaan verlopende proces van verzamelen, coderen en analyseren” leidt tot
het voortdurend ontwikkelen van nieuwe ideeën en dat er naar gegevens wordt gezocht die het voorkomen van
frames (lees: het bewonersperspectief op democratie) bevestigen dan wel tegenspreken. In dit onderzoek is er
sprake geweest van het fenomeen dat Van Gorp beschrijft; er zijn momenten geweest dat er in één week
interviews zijn afgenomen, interviews zijn uitgewerkt en de resultaten zijn geanalyseerd.
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen is er ook gebruikt gemaakt van niet alleen meerdere
casussen maar is er ook rekening gehouden met een bepaalde diversiteit van de geselecteerde casussen. Doordat
het allemaal initiatieven zijn die op grote lijnen een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben maar verder
een uniek en individueel karakter hebben, is de kans op het constateren van toevalligheden kleiner. Dit versterkt
de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Ook de nadruk op het selecteren van personen binnen het bewonersinitiatief met verschillende functies, rollen
dan wel verantwoordelijkheden om op die manier verschillende perspectieven te krijgen heeft de
betrouwbaarheid verhoogd. Deze uiteenlopende perspectieven zijn ook gerealiseerd door niet alleen de
interviews als enige bron mee te nemen maar ook, indien beschikbaar, documenten en andere bronnen over de
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bewonersinitiatieven in dit onderzoek. Hiermee is invulling gegeven aan triangulatie, een belangrijk concept om
de betrouwbaarheid te verhogen door verschillende methoden naast elkaar te gebruiken.

4.4.2 Validiteit
Wanneer men onderzoekt dient men maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het onderzoek meet wat het
beoogt te meten. Om ervoor te zorgen dat de democratische bewonerstaal en hun democratische principes naar
voren komen zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen worden
onderverdeeld in twee categorieën: interne en externe validiteit.

4.4.2.1 Interne validiteit
Zoals aangegeven in het theoretisch kader is er nog relatief weinig bekend van het bewonersperspectief op
democratie. Het conceptueel model is daar een uitstekend voorbeeld van; het is een indeling op basis van een
eigen interpretatie van de beschikbare informatie en literatuur en niet op basis van een of meerdere theorieën.
Daarbij dient gezegd te worden dat er meerdere keren contact (zowel telefonisch als e-mail) is geweest met Irini
Salverda (onderzoeker Wageningen Universiteit op het gebied van onder meer duurzame bewonersinitiatieven)
over dit conceptuele model. Ondanks dit contact is er dus door de summiere kennis en informatie in het begin al
meteen enige aantasting van de interne validiteit.
Om toch de interne validiteit te kunnen waarborgen zijn er verschillende stappen ondernomen. Zo is de keuze
voor de vier democratische concepten gebaseerd op zowel de aanwezige literatuur als de kennis van Ben van
Essen (kennismakelaar DC-leerkring dorps- & wijkdemocratie). De uiteindelijke operationalisatie van de vier
gekozen democratische concepten is vervolgens gecontroleerd door wederom Ben van Essen en ook door Jornt
van Zuylen (projectleider Democratic Challenge). En als laatste zijn de resultaten en de analyse gecontroleerd
door Ben van Essen en Geert Schmitz (werkzaam bij gemeente Peel en Maas en nauw betrokken bij
gemeenschapsontwikkeling door middel van zelfsturing).
De mogelijk persoonlijke bias die aanwezig zou kunnen zijn bij de respondenten wordt voor een groot deel
tegengegaan door het spreken van minimaal twee personen per case. Ook dit heeft een versterkende werking op
de interne validiteit. Verder wordt de manier van analyse en documentatie grotendeels op een gestructureerde
wijze aangepakt zodat er zo min mogelijk verschillen zijn tussen de interviews en de uitwerkingen daarvan
onderling. Daarbij moet gezegd worden dat door het open karakter van de interviews (semigestructureerd) de
interviews nogal konden verschillen. Zo had diegene in het langste interview bijna twee uur de tijd nodig om alle
vier de democratische concepten te behandelen en was dit bij diegene met het kortste interview iets meer dan een
uur minder. Ondanks deze verschillen tussen respondenten is ervoor gewaakt tijdens het afnemen van de
interviews dat alle vier de democratische concepten zo goed als mogelijk aan bod zijn gekomen. De uitgewerkte
interviews zijn opgestuurd naar de verschillende respondenten waarbij er nog enige malen contact is geweest met
verschillende respondenten om een aantal zaken die tijdens de interviews onduidelijk waren te verhelderen. Ook
deze maatregel heeft een versterkend effect op de interne validiteit.
Een laatste opmerking betreffende de interne validiteit gaat over het interviewen zelf. De interviewer heeft
ervoor gewaakt geen woorden of termen in de mond van de respondenten te leggen. Concreet betekent dit dat er
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zoveel mogelijk is gesproken met woorden en termen die genoemd werden door de respondenten zelf. Deze
termen en woorden genoemd door de respondenten zijn meegenomen in de vervolgvragen en daarbij is er
specifiek aandacht besteed aan het niet noemen van een bewonersvariant van een term of woord voordat deze
door een respondent zelf is genoemd. Pas nadat een term of woord is genoemd, is er doorgevraagd door de
interviewer, gebruikmakende van de termen en woorden genoemd door de respondent, om te achterhalen wat er
precies werd bedoeld. Deze aandacht komt de interne validiteit ook ten goede.

4.4.2.2 Externe validiteit
Naast de interne validiteit is er ook nog de externe variant die zich bekommert over de mate van
generaliseerbaarheid. Daarbij is het verstandig meteen aan te geven dat de mate van generaliseerbaarheid net als
bij ieder ander onderzoek dat is gebaseerd op een (meervoudige) case study bij voorhand beperkt is; de
geselecteerde cases zijn namelijk ten alle tijde uniek in hun soort. Het is echter mogelijk om in het geval van een
meervoudige case study, cases zo te selecteren dat de generaliseerbaarheid en daarmee de externe validiteit wel
wordt vergroot (Bleijenbergh, 2013).
Zoals reeds beschreven in 4.1.1 is er gehoor gegeven aan de mate van generaliseerbaarheid in deze scriptie door
uiteenlopende cases te selecteren op basis van afkomst (stedelijke of landelijke omgeving), leeftijd van het
bewonersinitiatief en verschillende wijzen van organisatie (gestructureerd versus ongestructureerd). Een
dergelijke spreiding van cases zorgt ervoor dat mogelijke lokale invloeden wel een invloed kunnen hebben op
het initiatief maar in mindere mate op de overeenkomstige patronen tussen de cases. Dit maakt het mogelijk tot
op zekere hoogte generaliserende uitspraken te doen over deze overeenkomstige patronen en fenomenen.
Eveneens is er geprobeerd, zoals snel duidelijk zal worden in het volgende hoofdstuk, dat de resultaten relatief
uitgebreid zijn beschreven, rekening houdende met de context van de casussen en ook de interviews. Door deze
gedetailleerde beschrijvingen is er getracht de omlijning te beschrijven waarin de onderzoeksvraag geldig is en
zo, duidelijk te maken dat de uitkomsten van dit onderzoek enkel tot op zekere hoogte generaliseerbaar zijn
richting andere bewonersinitiatieven en gemeenten. En met deze maatregel eindigt dit methodologisch kader en
zal er in het volgende hoofdstuk een blik worden geworpen op de resultaten van dit onderzoek.
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5. Analyse & Resultaten
Het vierde onderdeel van deze scriptie wordt gevormd door het analyseren van de interviews op een wijze zoals
is beschreven in het voorgaande methodologisch kader. Vervolgens worden er op basis van die analyse,
resultaten gepresenteerd die in een later stadium, samengevat, het antwoord vormen op de hoofdvraag. De
opbouw van dit onderdeel is zo geconstrueerd dat het de analyse en resultaten per case behandelt. Hierbij zal een
korte casebeschrijving als inleiding van iedere paragraaf dienen om vervolgens per democratisch concept de
analyse en resultaten op te tekenen. In deze beschrijving wordt indien aanwezig, per democratisch concept eerst
gekeken naar de waarde die wordt gehecht aan het democratische concept, gevolgd door een analyse of er sprake
is van enige democratische principes met daaropvolgend het eventueel aanwezige democratische gedrag. Op het
einde van een paragraaf, wanneer alle democratische concepten zijn behandeld van de desbetreffende case, volgt
er een kort totaaloverzicht van de vier behandelde democratische concepten. De zesde paragraaf van dit
hoofdstuk bestaat uit een vergelijkend overzicht waarin de rode draden en andere noemenswaardige bevindingen
besproken worden. Dit overzicht hanteert eenzelfde wijze van opbouw als de afzonderlijke cases.
Ook hier twee korte opmerkingen voordat de analyse en resultaten worden beschreven. Wat betreft het
democratisch gedrag dat de betrokkenen in de initiatieven tonen wordt er een selectie gemaakt van democratisch
gedrag waarvan (expliciet) gezegd is dat belangrijk is of wanneer het herhaaldelijk is teruggekomen in de
interviews. De tweede opmerking gaat over de begrippen termen en passages die gebruikt zullen worden om aan
te geven hoe bewoners spreken over democratische waarden en mechanismen. Het is voorgekomen dat bewoners
enerzijds andere woorden gebruiken om bijvoorbeeld zeggenschap aan te duiden, anderzijds zijn er situaties
geweest waarin bewoners in (lange) zinnen zeggenschap hebben benoemd. In het eerste geval spreken we van
een term, in het tweede geval van een passage waarbij opgemerkt wordt dat in de opgeschreven en verkorte
passages enkel en alleen tekst is gebruikt die door de bewoners is verteld. Dit gezegd hebbende: laten we
beginnen aan de Waddenzee in Groningen.

5.1 Dorpencoöperatie Klooster&Buren
De eerste reis voor het afnemen van interviews ging richting Groningen en om die reden begint dit hoofdstuk
met het bespreken van de analyse en de resultaten van Dorpencoöperatie Klooster&Buren. Kloosterburen is een
dorp in het noorden van de provincie Groningen waar het nu nog deel uitmaakt van gemeente De Marne. In 2006
is men een bewonersinitiatief gestart met het doel om op een creatieve wijze te anticiperen op demografische
ontwikkelingen (Aalvanger & Breman, 2013). Dit bewonersinitiatief kiest daarbij nadrukkelijk de weg van de
sociale en duurzame vernieuwing waarbij het een integrale aanpak hanteert; wonen, werken, zorg en cultuur
worden tezamen geborgd om zo de leefbaarheid van het dorp te versterken.
Het initiatief is voortgekomen “uit een traject voor het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Kloosterburen
tussen 2001 en 2003” (Aalvanger & Breman, 2013, p. 17). Ook dit traject is door de inwoners van Kloosterburen
zelf in gang gezet. In de gesprekken rondom deze dorpsvisie was er vooral aandacht voor grote demografische
ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en ontgroening waar de gemeente De Marne, destijds “een van de sterkst
krimpende gebieden in Noord-Nederland”, nadrukkelijk mee te maken had (Aalvanger & Breman, 2013, p. 16).
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In de periode kort na de eeuwwisseling hebben een aantal mensen uit Kloosterburen de krachten gebundeld en
zijn ze zich gaan organiseren om iets te doen aan de leefbaarheid en vitaliteit van dit Groningse dorp. Dit heeft
geleid tot de oprichting van Stichting SintJan.
Stichting SintJan is inmiddels onderdeel geworden van een groter initiatief, Dorpencoöperatie Klooster&Buren
genaamd. Na de aanschaf van ’t Olde Heem (een oude zorginstelling) door Stichting SintJan hebben omliggende
dorpskernen zich aangesloten bij het bewonersinitiatief. Waar voorheen enkel en alleen bewoners van
Kloosterburen zich aan konden sluiten is dit inmiddels veranderd en kunnen ook mensen uit omliggende dorpen
lid worden van Dorpencoöperatie Klooster&Buren. De onderlinge verbanden en organisatie zijn het beste als
volgt uit te leggen.
Stichting SintJan is een aparte stichting die eigenaar is van bepaalde maatschappelijke voorzieningen (vastgoed).
Het gaat hier om ’t Olde Heem (aangeschaft in 2016 en meerdere malen in het nieuws gekomen), de kerk, de
kloostertuin en nog een aantal andere gebouwen die al in het bezit zijn of volgens de visie van de stichting in
bezit dienen te komen. Deze stichting heeft een eigen bestuur en draagt eveneens de (financiële)
verantwoordelijkheid over het vastgoed dat het bezit.
Naast deze stichting is er ook een Dorpencoöperatie (genaamd Klooster&Buren) waar alle inwoners uit
Kloosterburen en de omliggende dorpskernen lid van kunnen worden. Hoewel Stichting SintJan formeel gezien
los staat, is er een duidelijke band tussen de stichting en de Dorpencoöperatie waarvan de leden meebeslissen
over het al dan niet aanschaffen van maatschappelijke voorzieningen. Momenteel zijn ruim 300 inwoners lid van
deze coöperatie. De coöperatie heeft een eigen algemeen bestuur dat eens in de twee weken overlegt.
Onder dit algemene bestuur zit een dagelijks uitvoerend team. In dit dagelijks uitvoerend team zitten alle
personen die een betaalde functie hebben binnen de coöperatie. Het gaat hier om de mensen die bijvoorbeeld de
bewoners verzorgen maar ook de kok en de huismeester die in dienst zijn van de coöperatie. Binnen dit team zijn
er drie personen die weer de eindverantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen namens het team aan
het algemene bestuur en indirect ook aan de leden van de Dorpencoöperatie. Of ze in Kloosterburen en
omgeving aan democratisch handelen doen volgt hieronder.

5.1.1 Inclusiviteit
Inclusiviteit is een democratische waarde die, volgens de literatuur, stelt dat het belangrijk is dat mensen die
direct, indirect of niet betrokken zijn bij het initiatief de mogelijkheid hebben of krijgen om hun stem te laten
horen, om te kunnen deelnemen en hun mening te kunnen geven.
Hoewel het woord inclusiviteit geen enkele keer expliciet is genoemd door de respondenten blijkt uit
verschillende passages en termen dat inclusiviteit een prominente rol speelt in het initiatief. Zo stelt respondent B
dat men binnen het initiatief waarde hecht dat niet alleen de kern Kloosterburen maar ook de omliggende
kleinere dorpen uit de gemeente betrokken zouden moeten worden bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren. Om
invulling te geven aan deze behoefte is er destijds een werkgroep opgericht binnen het initiatief met de taak om
actief langs deze kernen te gaan en uitleg te geven om leden en vrijwilligers te regelen en het zo “samen te
doen” (persoonlijke communicatie B, 2017). Respondent A (persoonlijke communicatie, 2017) bevestigt dit
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door te stellen dat die werkgroep bestond uit zeventien personen en “daar zat een belangrijke vertegenwoordiger
bij uit al die dorpen, jong, oud, mensen die zorg nodig hadden, mensen die bij de landbouw betrokken waren, zo
gemêleerd mogelijk” om op die manier zoveel mogelijk mensen te betrekken door “het grote bereik” van deze
groep.
We zien hier een combinatie van democratische waarden: door het gebruik van een diverse en een misschien wel
representatieve groep bewoners beoogde men zoveel mogelijk mensen te bereiken en te betrekken. Dat het
hierbij niet alleen ging om mensen die hand- en spandiensten voor de Dorpencoöperatie Klooster&Buren
moesten verrichten, maar zij echt mee konden praten, denken en doen blijkt wel uit het de quote dat deze mensen
“bereid moesten zijn de coöperatie mee vorm te geven” (persoonlijke communicatie A, 2017).
Het lijkt er dus op dat ze binnen Dorpencoöperatie Klooster&Buren een zekere waarde hechten aan inclusiviteit.
Ze noemen het echter niet expliciet inclusiviteit. Woorden en zinsneden die ze daarentegen wel gebruiken zijn
“betrokken(heid)”, “iedereen verbinden” en “iedereen is gehoord en gezien” (persoonlijke communicatie A &
B, 2017). Deze termen worden geregeld door elkaar gebruikt waarbij het soms gaat over iedereen die lid is van
de coöperatie of iedereen die woonachtig is in het zorghuis van de coöperatie. Daar komt bij dat tijdens het
gebruik van deze termen zo nu en dan wordt gerefereerd aan de bewoners van het dorp Kloosterburen maar ook
iedereen betrokken bij bewonersinitiatief Klooster&Buren, waarmee ook de bewoners van omliggende dorpen
worden bedoeld. Er lijkt hierdoor geen echte scheiding te zijn tussen deelnemers die lid van het initiatief zijn en
mensen die dat niet zijn.
Dat inclusiviteit belangrijk wordt gevonden blijkt niet alleen uit het zeggen dat ze het belangrijk vinden dat
“ieders mening telt” (persoonlijke communicatie A, 2017). Het wordt interessant wanneer blijkt dat ze op een
gestructureerde wijze inclusiviteit binnen het initiatief proberen te waarborgen. We lijken hier op een
democratisch principe te stuiten. Meerdere keren in de interviews wordt er namelijk gesproken over één
bepaalde handelswijze om ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen ‘verbinden’ aan het initiatief. Deze
handelswijze kenmerkt zich in het begin door te starten met een klein, in dit geval zo representatief mogelijk
groepje, die bepaalde richtlijnen of een visie opstellen. Vervolgens gaat men “stap voor stap de groepen te
benaderen waarvan je denkt die gaat het aan” (persoonlijke communicatie A, 2017). Het bepalen wie het
aangaat gebeurt intuïtief en op basis van kennis over de mensen van het dorp getuige bijvoorbeeld de quote
“want zij zagen: zij zijn belangrijk in de tuin” over het benaderen van een aantal vrijwilligers bij een project met
betrekking tot de kloostertuin (persoonlijke communicatie B, 2017).
Deze selectieve benadering wordt bewust gekozen om zo “het vliegwiel in beweging te zetten” en vertrouwen te
creëren wat belangrijk lijkt te zijn omdat het blijkt dat mensen in Kloosterburen en omgeving pas willen
deelnemen als er wat gebeurt (persoonlijke communicatie A, 2017). In het begin lijkt het alsof inclusiviteit
ondergeschikt is aan het pragmatisch denken; men start met een klein groepje en gaat op basis van de kennis in
dat groepje mensen en partijen benaderen. Hierbij dient de opmerking gemaakt te worden dat “de rest er altijd
bij kan aansluiten” (persoonlijke communicatie A, 2017). Een mooi voorbeeld van deze werkwijze is terug te
zien in de volgende quote:
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Op de Kloostertuin hebben we met vrijwilligers gedaan. En daar zat wel een groep om heen
vanuit toen stichting SintJan. Maar het waren de vrijwilligers van de Kloostertuin, die hebben
als eersten dat hele project mee opgepakt. En doordat zij akkoord gingen, gingen mensen uit
het dorp ook mee (persoonlijke communicatie A, 2017).
Door met een steeds groter wordende groep bepaalde mijlpalen te realiseren wordt er vertrouwen in de groep
maar ook naar de gemeenschap als geheel genereert “waardoor er steeds meer mensen zijn die zich er mee gaan
verbinden” (persoonlijke communicatie A, 2017). Een mooi voorbeeld is het moment waarop men als relatief
klein initiatief in staat bleek te zijn om het pand van de zorginstelling over te nemen: “Dat is de grote omslag in
het denken geweest want toen kwamen ook ineens die andere dorpen die zeiden: ‘Ja maar wij willen ook
daarbij’” (persoonlijke communicatie B, 2017). En die mogelijkheid was er, ook al betekende dit een
naamsverandering: van Dorpscoöperatie Kloosterburen naar Dorpencoöperatie Klooster&Buren.
Deze handelswijze waarin inclusiviteit gecombineerd wordt met pragmatisme, heeft veel weg van een
democratisch mechanisme of principe omdat het een bepaalde manier van organiseren is die meerdere keren lijkt
te worden ingezet. Het is een manier van organiseren waardoor steeds meer groepen zich zijn gaan aansluiten en
mee zijn gaan doen. Het is ook een manier die invulling geeft aan het uiteindelijke doel van het initiatief want
“door alles met elkaar te verbinden en het kwalitatief te verbeteren creëer je een waarde die iedereen in het
dorp aangaat. En dat zijn we stap voor stap gaan realiseren” (persoonlijke communicatie A, 2017).
Wat verder opvalt is dat men binnen Dorpencoöperatie Klooster&Buren werkt met verschillende werkgroepen.
We zagen al het project rondom de Kloostertuin en zo zijn er meerdere werkgroepen die ook een functie hebben
in het bieden van kansen voor bewoners om mee te doen. Omdat deze wijze van organisatie op eenzelfde wijze
terugkomt bij de andere initiatieven in dit onderzoek is ervoor gekozen om het wat betreft de werkgroepen
hierbij te laten.
Het actief benaderen en informeren van deze partijen en belanghebbenden kunnen we bestempelen als
democratisch gedrag. Voorbeelden van dit democratisch gedrag die worden genoemd zijn: “Je neemt mensen het
beste mee door het te doen”, “het organiseren van bijeenkomsten”, “het presenteren van plannen”, “het
gezamenlijk toetsen en uitnodigen” (persoonlijke communicatie A & B, 2017).
Al met al valt te concluderen dat de waarde inclusiviteit, hoewel anders genoemd door bewoners, zeker terug is
te zien in Klooster&Buren. Een goede vervolgvraag die we kunnen stellen is of iedereen die wordt benaderd en
de kans krijgt om mee te doen ook daadwerkelijk wat in de melk heeft te brokkelen. Anders gezegd: is er sprake
van (democratisch) zeggenschap in Klooster&Buren? Deze vraag zal beantwoord worden na een overzicht in
onderstaande tabel over het democratisch concept ‘inclusiviteit’ en hoe deze terug is te zien binnen
Dorpencoöperatie Klooster&Buren.
Tabel 3: Inclusiviteit bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren
Inclusiviteit
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Het betrekken van mensen (inclusief: betrokken – betrokkenheid)
Mensen die zich er mee verbinden

60

Democratisch principe:

-

Iedereen wordt gehoord en gezien (inclusief: gezegd)

-

Inclusiviteit ondergeschikt aan pragmatisme in beginstadium; men
begint met een kleine (representatieve) groep en benadert intuïtief
persoonlijk mensen om mee te doen

Democratisch gedrag:

-

Later in het proces probeert men minder onderscheid te maken en

-

Iedereen kan gedurende het gehele proces aansluiten dan wel

-

Het houden van presentaties

-

Mensen persoonlijk benaderen

-

actiever zoveel grotere groepen bewoners erbij te betrekken

meedoen

Het houden van bijeenkomsten (algemene ledenvergaderingen)

Bepalen wie gaat het aan
Het uitnodigen van het gehele dorp – alle dorpen

5.1.2 Zeggenschap
Wanneer er werd gesproken over zeggenschap dan wordt daar in deze scriptie de invloed op de besluitvorming
mee bedoeld. In tegenstelling tot inclusiviteit wordt zeggenschap wel expliciet genoemd door de respondenten
van Klooster&Buren. Zo geeft respondent A (persoonlijke communicatie, 2017) aan dat in eerste instantie, toen
er binnen het initiatief nog intensief werd opgetrokken met de instanties omdat “veel zeggenschap en
regelgeving in de publieke ruimte” bij hen lag, ze binnen het initiatief nogal naïef waren: “De naïviteit van
onszelf dat je zeggenschap hebt. We hadden helemaal niets te zeggen”. Naast het begrip zeggenschap worden
meerdere andere begrippen genoemd waarmee men impliciet of expliciet invloed op de besluitvorming bedoelt.
Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over “die personen zijn leidend”, “die moet je heel serieus nemen”, “zo’n
dorp moet je ook meenemen”, “we willen de regie zelf in de hand houden” en de term
“(beslissings)bevoegdheid” (persoonlijke communicatie A & B, 2017).
In totaal zijn er achttien verschillende termen en passages die 39 keer voorbijkomen in beide interviews en iets
zeggen over de invloed op de besluitvorming. Van die 39 keer betreffen het eenentwintig gevallen gericht op
zeggenschap binnen het initiatief.
Dat de waarde zeggenschap meerdere keren op verschillende wijzen wordt genoemd is niet het enige teken aan
de wand dat erop wijst dat men waarde lijkt te hechten aan zeggenschap. Signaal twee dat zeggenschap van
belang is blijkt uit het feit dat ze binnen Klooster&Buren een duidelijk onderscheid maken tussen wie wanneer
waarover besluiten neemt. Zo nemen ze de leden “wel mee in de grote lijnen hoe het organisatorisch in elkaar
staat” en ze worden ook meegenomen bij “grote beslissingen zoals bijvoorbeeld toen we dit pand aankochten;
daar hebben we de leden over laten beslissen maar hoe de verzorging in dit pand vorm krijgt, dat organiseren
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we met de mensen die de verzorging geven” (persoonlijke communicatie A & B, 2017). Een tweede quote die
deze verdeling van zeggenschap illustreert is:
Al het vastgoed zit in de stichting in SintJan. Formeel had SintJan gerust kunnen zeggen: ‘We
kunnen het kopen’. Maar nee, het is gebied en een ontwikkeling van het dorp dus we moeten de
leden erbij betrekken. En daar, voordat je het de leden voorlegt, zorg je dat je goed op orde
hebt wat de risico’s zijn, wat de werkwijze zal zijn, waar de risico’s zitten, zodat je de mensen
ook eerlijk informeert (persoonlijke communicatie A, 2017).
Hoewel de leden dus worden betrokken bij grote beslissingen blijkt uit de voorlaatste quote dat er wel een
duidelijk onderscheid wordt gemaakt waar de leden wel en niet over mogen meebeslissen. Een kleine zijstap die
voortkomt uit de waarneming dat men waarde hecht aan het juist en volledig informeren van de leden voordat zij
een beslissing moeten nemen: men lijkt ook waarde toe te kennen aan enige mate van transparantie en openheid.
Het blijkt meerdere keren dat de “meeste beslissingsbevoegdheid” en verantwoordelijkheid ligt bij diegene “die
direct betrokken zijn”. Dit blijkt onder meer uit de quotes:
We hechten wel het meest aan de mening van de mensen die het direct aan gaat”, “Ik heb een
hekel aan dat betuttelende. Met dat zou je zo moeten doen en dat moet zo. Je wilt toch ook zelf
een beetje de regie in handen houden” en “meer nog dan de leden die je formeel laat stemmen
is het de mensen die direct betrokken zijn en uitvoeren (persoonlijke communicatie A & B,
2017).
Deze quotes vormen een sterke suggestie voor de stelling dat directbetrokkenen de meeste zeggenschap hebben
binnen Klooster&Buren. De quotes lichten tevens een tipje van de sluier op wie die directbetrokkenen precies
zijn.
Binnen Klooster&Buren verstaat men onder directbetrokkenen aan de ene kant de mensen die hinder, last of juist
opbrengsten gaan ervaren van de te nemen beslissing. Dit hoeven niet per definitie mensen te zijn die lid zijn van
het initiatief blijkt uit de volgende quote: “En die worden ook wel uitgenodigd maar omwonenden gaan we
persoonlijk benaderen en vertellen hoe belangrijk het is dat ze mee doen. Als zij niet akkoord gaan, dan heb je
echt een probleem” (persoonlijke communicatie A, 2017).
Aan de andere kant gaat het om diegene die de genomen beslissing moeten uitvoeren. En dan is er nog het
bestuur. Een voorbeeld van de eerste groep directbetrokkenen komt van een quote van een van de bewoners: op
de vraag hoe men nog meer invloed heeft dan alleen inspraak door te stemmen wordt het antwoord gegeven:
“Hoe ze dat moeten doen” (persoonlijke communicatie B, 2017). Met ‘dat’ wordt er gerefereerd aan de
verzorging die men ontvangt. Dit wordt beaamd door respondent A (persoonlijke communicatie, 2017) die
aangeeft dat “dus zij (lees: professionals in dienst van de stichting) nemen daarin de verantwoordelijkheid en de
mensen die dat ondergaan (lees: de bewoners), dat is de toetssteen”. Daarnaast geeft respondent A (persoonlijke
communicatie, 2017) aan dat mensen moeten worden meegenomen door ze eigenaarschap te geven:
Mensen die het persoonlijk aan gaat ook daarin heel serieus nemen. De ontwikkeling van de
kerk bijvoorbeeld, mensen die altijd met de kerk gebonden waren. Zij hadden een emotionele
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binding en zij moet je ook het meest respecteren, want die hadden net als de vrijwilligers van
de Kloostertuin er al tien jaar werken erop zitten. Dus die moet je heel serieus nemen
(persoonlijke communicatie A, 2017).
Bovenstaande quote is niet alleen voorbeeld van hoe men op intuïtieve wijze weet wie te betrekken bij het
initiatief maar ook een voorbeeld van hoe men intuïtief een zekere mate van invloed op de besluitvorming
toekent aan diegene die er dichtbij staan.
Naast de groep mensen die het direct aangaat is er nog een andere categorie directbetrokkenen, de mensen die
het uitvoeren. De mensen met de ervaring en expertise op een specifiek gebied. Dit blijkt onder meer uit de
quote:
De mensen die het uitvoeren die hebben de meeste beslissingsbevoegdheid want die hebben het
rechtstreeks te doen. Wat je met elkaar dus afspreekt is dat die mensen die bevoegdheid
hebben, en dat je ook zorgt dat die mensen die dat doen, de expertise hebben. Dus je moet
zorgen dat mensen daarin ook goed gekwalificeerde mensen zijn en dus is dat zelfsturende dat
maakt waardoor mensen verantwoordelijk zijn (persoonlijke communicatie A, 2017).
Bovenstaande constatering komt meerdere malen terug in zinnetjes als “nou, wat we steeds beter zien is dat je
die mensen die de expertise hebben serieus moet nemen en niet voor de voeten moet lopen” en “in de dagelijkse
gang van zaken ligt de bevoegdheid bij zij die de dagelijkse gang van zaken doen en daar zijn de leden mee
akkoord, dat is de afspraak” (persoonlijke communicatie A & B, 2017). Onderdeel van deze afspraak is dat zij,
als in de uitvoerende professionals, de bevoegdheid hebben om te bepalen wanneer iets een grote beslissing is en
de leden erbij geroepen moeten worden om de beslissing te nemen. Deze professionals hebben dus een
behoorlijke zeggenschap binnen het initiatief.
Belangrijk om aan te geven is dat het hier niet alleen gaat over de professionals die in dienst zijn van de
coöperatie; leden of niet-leden met bepaalde taken en verantwoordelijkheden hebben allemaal een behoorlijke
vrijheid om die taken en verantwoordelijkheden zelf in te vullen. Reden waarom men hiervoor lijkt te kiezen
heeft waarschijnlijk te maken met de veelgehoorde overtuiging dat veel vakmanschap, kennis en expertise zit bij
de mensen die het uitvoeren, of het nu gaat om de professionals of de vrijwilligers die binnen een bepaalde
werkgroep een bijdrage leveren ten faveure van de coöperatie.
Al met al kunnen we concluderen dat zeggenschap voor een groot deel wordt neergelegd bij diegene die direct
betrokken zijn en dat er ook afspraken over zijn gemaakt tussen de leden en de directbetrokkenen. Het bestuur
lijkt binnen Klooster&Buren wel een rol te spelen maar die rol beperkt zich tot het organiseren van de
ledenbijeenkomsten en het controleren van de financiën. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de quote: “Wij hadden een
bestuur van de coöperatie en die nam mensen in dienst voor de zorg maar toen we dit pand gingen runnen was
dat gewoon geen reële situatie meer. Toen hebben we gezegd: ‘Bestuur van de coöperatie, dit vraag om
dagelijkse aandacht’’’ (persoonlijke communicatie A, 2017). En vanaf dat moment werd de zeggenschap over
het aannemen van personeel verplaatst naar het uitvoerende team. We zullen zo dadelijk zien dat bestuur nog wel
een belangrijke functie heeft bij het democratisch concept verantwoording afleggen.
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In bovenstaande beschrijving zijn al een aantal concrete handelingen genoemd die we zouden kunnen
classificeren als democratisch gedrag. Zo is het stemmen door de leden democratisch gedrag net als het
overdragen van de beslissingsbevoegdheid aan de mensen die het moeten uitvoeren en die het moeten
ondergaan. Het serieus nemen en respecteren van deze directbetrokkenen gebeurt door naar ze te luisteren en te
doen wat er volgens hen gedaan moet worden.
Net als bij inclusiviteit en alle andere waarden in de verschillende cases ook hier een samenvattende tabel,
zichtbaar op de volgende pagina.
Tabel 4: Zeggenschap bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren
Zeggenschap

Bewonerstaal

Democratische waarde:

-

(Beslissings)bevoegdheid

-

Zeggenschap

-

Zeggenschap wordt verdeeld op basis van betrokkenheid en op basis

Democratisch principe:

Democratisch gedrag:

Verantwoordelijk zijn

van expertise:
1.

Mensen (professionals en vrijwilligers) die het werk (zorg,

2.

Mensen (zorgbehoevenden, etc.) die het werk moeten

onderhoud, etc.) moeten uitvoeren krijgen veel zeggenschap

ondergaan krijgen veel zeggenschap

-

Bestuur en coöperatieleden hebben invloed op grote lijnen en bij grote

-

Niet voor de voeten te lopen

-

Luisteren naar directbetrokkenen

-

beslissingen

Respecteren van directbetrokkenen

Serieus nemen van directbetrokkenen

5.1.3 Verantwoording afleggen
We weten inmiddels dat een groot deel van de zeggenschap bij de directbetrokkenen ligt in Klooster&Buren.
Maar leggen zij ook verantwoording af over de keuzes, besluiten en beslissingen die ze hebben genomen op
basis van hun beslissingsbevoegdheid? En vinden ze dat belangrijk? Uit de interviews blijkt dat verantwoording
afleggen wel degelijk een rol speelt binnen Klooster&Buren. Dit blijkt uit een aantal constateringen. Ten eerste
wordt er ook bij verantwoording afleggen expliciet gesproken over verantwoording afleggen door het gebruik
van termen als “verantwoord(t)”, ”verantwoording” en “verantwoordelijk(heid)”. De term “uitleggen” of een
vervoeging daarvan komt naast deze begrippen ook terug, zij het zeer spaarzaam (persoonlijke communicatie A
& B, 2017).
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Een term die echter vaker terugkomt en ongeveer dezelfde betekenis als verantwoording afleggen lijkt te hebben,
is “toetsen” (persoonlijke communicatie A & B, 2017). Voornamelijk respondent A heeft toets(en) gedurende
het interview opmerkelijk vaak genoemd en daarbij tegelijkertijd aangegeven dat het van grote waarde is voor
het initiatief. Dit blijkt uit onder meer uit de quotes “continu toetsen, zijn dat de goede stappen en dat is onze
grootste kwaliteit” en “dat toetsen, dat reflecteren met elkaar, dat is heel belangrijk” (persoonlijke
communicatie A, 2017).
De twee quotes illustreren wellicht al een beetje de waarde die er wordt gehecht aan het toetsen maar het is zaak
te achterhalen wat er precies wordt bedoeld met toetsen. Het zou zomaar kunnen dat we hier een democratisch
principe te pakken hebben. De laatste quote met het begrip reflecteren geeft een hint. Een tweede hint komt uit
de quote “terwijl we in de presentatie van de plannen dachten: we hebben plannen gemaakt en die toetsen, of
toetsen, die presenteren we”. Toetsen blijkt dus wat anders te zijn dan presenteren. Verder blijkt uit
opmerkingen dat toetsen zowel voor als na een grote of kleine beslissing wordt gedaan, een derde niet
onbelangrijke aanwijzing. Een vierde indicatie komt voort uit de volgende quote: “Dus ook wij, wij toetsen
onszelf of we nog doen wat willen doen en wat we moeten doen. Of dit doet zich voor: Hoe past dit binnen ons?
Dat toets je eigenlijk continu met elkaar en dat vind ik het democratische proces” (persoonlijke communicatie
A, 2017).
We hebben hier iets te pakken en vandaar een iets langere quote om goed te beschrijven wat voor een
democratisch proces er wordt bedoeld met het toetsen:
Het democratische proces is met de mensen waar je mee ontwikkelt, want dat ben ik zeker niet
alleen. Dat zijn groepen mensen die zich verbinden met zo’n ontwikkeling en je gaat
gezamenlijk dat proces in en in dat proces ben je telkens... En dat zit in de werkwijze
ingebakken: je toets en je handelt. Dus je.... het is heel erg, hoe moet ik dat zeggen? Misschien
is het allerbelangrijkste, naast denkkracht en doen, waarnemen wat je doet. Goed waarnemen
en goed opletten wat er gebeurt en daardoor, als je dat doet, kun je direct reageren op wat zich
voordoet. En je toetst ook wat zich voordoet. Die continue wisselwerking daarin, dat is denk ik
de grootste kracht van ons project in combinatie met vakmanschap (persoonlijke communicatie
A, 2017).
Het lijkt erop dat er op een gestructureerde en continue manier verantwoording wordt afgelegd. Het met elkaar in
gesprek gaan over wat past binnen het initiatief gaat namelijk verder dan elkaar informeren over wat er allemaal
speelt. Het gaat over onderwerpen die raken aan het bestaansrecht van het initiatief en waarbij men aan elkaar
uitlegt wat men vindt, waarom men dat vindt en wat dat volgens die persoon voor invloed heeft op het initiatief.
Deze constatering heeft een interpretatief karakter en is tevens discutabel omdat er tot op heden wordt
afgeweken van de gehanteerde definitie in dit onderzoek wat betreft verantwoording afleggen. Hierdoor is het
goed mogelijk dat het begrip toetsen verkeerd wordt gekoppeld aan het verantwoording afleggen waardoor het
verstandig is eerst twee alinea’s te besteden om aan te tonen dat toetsen in toch wel bijzonder veel lijkt het op het
verantwoording afleggen.
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Een belangrijke quote, deels eerdergenoemd, die wat duidelijker aangeeft dat men met de term toetsen of een
afgeleide daarvan hetzelfde bedoeld als het afleggen van verantwoording zoals het wordt bedoeld door Bovens
en Schillemans (2009) is:
Dus zij nemen daarin de verantwoordelijkheid en de mensen die dat ondergaan, dat is de
toetssteen. Als die tevreden zijn of die zijn tevreden... die praten het ook rond. Als ik zie: in
december zijn we hier begonnen en nu hoe familie hierover praten en mensen delen hun
ervaringen, dat is de toetssteen of je het goed doet. Niet de leden (persoonlijke communicatie
A, 2017).
Uit bovenstaande quote kunnen we impliciet aannemen dat de mensen die het uitvoeren als het ware actor zijn en
de mensen die het ondergaan als het ware forum zijn. Het informatie verstrekken gebeurt doordat men het
handelen van de actor direct ondergaat en op basis daarvan een beoordeling maakt en deze deelt met naasten. Uit
de quotes en de voorgaande paragraaf over zeggenschap blijkt verder dat de fora in deze relatie, de mensen die
het ondergaan, genoeg zeggenschap hebben om consequenties af te dwingen om de manier van handelen te
veranderen.
Er zijn nog een aantal andere interessante dingen te vertellen over verantwoording afleggen. Het lijkt er namelijk
op dat men door intuïtief te handelen al verantwoording aflegt voordat een bepaalde beslissing is genomen. Zo is
er het voorbeeld waarbij de aankoop van het pand werd gedaan. Daarvoor heeft het bestuur leden met expertise
erbij betrokken en gevraagd: “Willen jullie ons klankbord zijn in dit pand? Willen jullie kijken hoe de conditie
van dit pand is? Willen jullie meekijken naar de risico’s die we aan gaan?” (persoonlijke communicatie A,
2017). Het gaat niet over zeggenschap in dit voorbeeld omdat zoals eerder gezegd alle leden mee mochten
beslissen over de aankoop van het pand. Daarnaast lijkt het in eerste instantie ook niet te gaan over de invulling
van de waarde inclusiviteit omdat de mensen die gevraagd worden al mee deden en lid waren van de coöperatie.
Het lijkt daardoor meer een soort van manier van verantwoording afleggen. Het is mogelijk dat deze redenatie
nogal snel gaat en daarom zal er in een aantal andere cases dieper in worden gegaan op het vooraf
verantwoording afleggen om de leesbaarheid niet te veel aan te tasten.
Naast alles wat er reeds is verteld over verantwoording afleggen is het ook goed om aan te geven dat er binnen
het initiatief ook nog op een andere manier verantwoording wordt afgelegd. Het gaat hier om de ‘gangbare’
manier binnen het bestuur waarbij het bestuur periodiek verantwoording aflegt richting de leden en een
vertegenwoordiging van het uitvoerende team van professionals verantwoording aflegt richting het bestuur voor
voornamelijk de financiële ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Opvallend is dat er tijdens deze
momenten in het interview wel werd gesproken in termen als “verantwoorden”, “verantwoording” en
“verantwoordelijkheid” en niet over toetsen. Dit kan twee dingen betekenen: of toetsen is niet hetzelfde als
verantwoording afleggen of men beschouwd toetsen niet als het verantwoording afleggen terwijl het dit eigenlijk
wel is. We zullen hier later bij de vergelijkende paragraaf in dit hoofdstuk (5.5) op terugkomen.
Laten we voor nu eindigen met de samenvatting dat het erop lijkt dat toetsen hetzelfde is als verantwoording
afleggen en dat, door het gewicht dat in Klooster&Buren wordt gegeven aan toetsen, verantwoording afleggen
een zeer belangrijke waarde is. Onderstaande tabel valt bovenstaande paragraaf samen.
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Tabel 5: Verantwoording afleggen bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren
Verantwoording afleggen
Democratische waarde:

Democratisch principe:

Bewonerstaal
-

Toetsen

-

Verantwoorden en verantwoording

-

Toetsen gebeurt door op een continue manier met elkaar in gesprek te
gaan over of de stappen die worden genomen verstandig en goed zijn
voor de coöperatie en haar leden

Democratisch gedrag:

-

Waarnemen wat je doet en waarom je het doet

-

Het onderling informeren van elkaar

-

Organiseren van bijeenkomsten

-

Het bespreken van je waarnemingen en de beweegredenen

-

Het presenteren van plannen

-

Maken van een financieel overzicht

5.1.4 Omgaan met weerstand
Voordat we beginnen aan dit onderdeel is het verstandig op te merken dat vanwege andere verplichtingen beide
respondenten niet het gehele interview hebben af kunnen maken. Omdat omgaan met weerstand het laatste topic
in de interviewguide was heeft de interviewer maar in beperkte mate de mogelijkheid gehad om de respondenten
te bevragen over dit onderwerp. Hierdoor is de beschikbare data over dit democratische concept vergeleken met
andere cases ietwat summier.
Binnen Klooster&Buren is er geregeld sprake van weerstand want “we maken inderdaad ruzie” (persoonlijke
communicatie B, 2017). Het wordt helaas niet duidelijk hoe vaak men een meningsverschil, dispuut of conflict
heeft. Het wordt uit het interview helaas ook niet helemaal duidelijk hoe erg het is, al geeft de opmerking dat “er
zijn ook mensen uit het bestuur gestapt omdat het niet meer goed ging” wel een indicatie dat er sprake is van
serieuze weerstand die de mate van inclusiviteit lijkt aan te tasten (persoonlijke communicatie A, 2017).
Wat blijkt is dat de respondenten aangeven dat het goed met elkaar omgaan “misschien wel het
allerbelangrijkste is”. Daaraan toevoegend: “Het belangrijkste daarin is, dat ondanks dat je even botst, dat je
dat elkaar niet nadraagt, dat je niet slecht over mensen gaat praten” (persoonlijke communicatie A, 2017).
Mensen heel laten wordt het ook genoemd. Het goed omgaan met weerstand lijkt van (belangrijke) waarde te
zijn al is het moeilijk dat te concluderen op basis van de gespreksstof van beide respondenten.
Om situaties van (heftige) weerstand te voorkomen probeert men “altijd duidelijk te zijn: je doet het samen en je
maakt fouten. Iedereen kan een keer fout maken, een verkeerde beslissing nemen” (persoonlijke communicatie
A, 2017). Respondent B voegt daaraan toe dat: “Alles komt langs hier, maar ook als er dingen zijn die mensen
niet goed vinden, dan praat je er samen over en dan kom je er samen ook wel uit. Als het maar duidelijk
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uitgelegd wordt waarom en hoe dat werkt”. Iets later geeft dezelfde respondent aan: “Ik vind met elkaar erover
praten en uitleggen waarom, dat vind ik het allerbelangrijkste” (persoonlijke communicatie B, 2017).
Deze laatste opmerking is gemaakt tijdens het laatste deel van het interview waarin er aandacht werd besteed aan
het democratische concept over omgaan met weerstand; het met elkaar praten en het uitleggen zijn termen die
gebruikt werden om aan te geven hoe men binnen het initiatief conflicten en ruzies probeert te voorkomen. Er
lijkt hier echter een bepaalde mate van overlap te zijn met het eerdergenoemde verantwoording afleggen (zie
einde 5.1.3); “Het met elkaar praten en uitleggen waarom” is in feite verantwoording afleggen. Deze overlap
gaat verder als blijkt dat men dat toetsen wederom gebruikt als middel om conflicten, ruzies en disputen te
beslechten: “Dat toetsen, dat komt hier weer terug. Dat zit ook hier (omgaan met meningsverschillen). Dat je
altijd moet kijken: wat ben ik hier aan het doen? Hoe sta ik hierin? Wat is mijn rol hierin?” (persoonlijke
communicatie A, 2017).
Wat verder opvalt is dat geen enkele keer weerstand wordt benoemd middels begrippen als conflicten,
meningsverschil, kritiek, het hebben van (verhitte) discussies of oppositie. Op zichzelf is dat geen hele vreemde
conclusie. Zoals respondent B (persoonlijke communicatie, 2017) aangeeft: “Dan praat je er samen over en dan
kom je er samen ook wel uit”. Het uitleggen waarom men bepaalde keuzes heeft gemaakt en de mensen hierin
meenemen wordt door beide respondenten aangegeven als een vorm van conflictbezwering. Daarnaast wordt er
een situatie aangehaald waaruit blijkt dat een van de initiatiefnemers van het project toch “best wat
tegenwerking” heeft gekregen doordat er sprake was van een afkomst buiten het dorp, “import” genoemd door
de dorpsbewoners. Ondanks deze tegenwerking heeft deze initiatiefnemer doorgezet en daarbij het dorp, ondanks
deze tegenwerking, continu meegenomen.
We zien hier voorbeelden van wat door Van Essen (2017) een op overeenstemming gerichte dialoog wordt
genoemd. In een politieke arena is het vaak een ideologisch (belangen)conflict wat een gemeenteraad in
meerdere kampen kan opdelen. De dialoog die daarover volgt is gericht op het zoveel mogelijk binnenhalen of
gelijk krijgen gezien vanuit je eigen belang. Een dergelijke dialoog zal niet zo snel zichtbaar zijn in
Kloosterburen waar de insteek van het gesprek meer lijkt te zijn om er samen uit te komen en niet om zoveel
mogelijk binnen te halen of gelijk te krijgen.
Tabel 6: Omgaan met weerstand bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren
Omgaan met weerstand
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Omgaan met ruzie

-

Omgaan met tegenwerking

-

Hetzelfde principe voor het afleggen van verantwoording (toetsen)

-

Daarbij lijken ze gebruik te maken van een op overeenstemming

Democratisch principe:

Omgaan met botsen/botsingen

lijkt te worden gebruikt voor het omgaan met weerstand

gerichte dialoog
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Democratisch gedrag:

-

Het met elkaar praten

-

Het uitleggen waarom dingen gebeuren of gedaan worden zoals ze

-

Het nadenken voor en over jezelf en de nadruk leggen op het beseffen

worden gedaan

wat je aan het doen bent en waarom

5.1.5 Overzichtstabel Dorpencoöperatie Klooster&Buren
In de afsluitende subparagraaf zal, net als bij de te volgen cases, een totaaloverzicht worden gegeven van de
behandelde democratische concepten. Hierin zal er kort worden aangegeven of het democratisch concept een
democratische waarde is, of er sprake is van een bewonersvariant en afsluitend een korte toelichting. Deze tabel
staat op de volgende pagina.
Tabel 7: Overzichtstabel Dorpencoöperatie Klooster&Buren
Concept
Inclusiviteit

Inclusiviteit is een democratische waarde binnen Dorpencoöperatie Klooster&Buren. Er
wordt in andere termen gesproken over inclusiviteit dus er is een bewonerstaal. Men vindt
de mogelijkheid voor iedereen om mee te kunnen doen belangrijk.

Zeggenschap

Zeggenschap is een democratische waarde binnen Dorpencoöperatie Klooster&Buren. Er
wordt voornamelijk in andere termen gesproken over zeggenschap dus er is deels een
bewonerstaal. Men vindt het belangrijk dat de meeste invloed bij de besluitvorming ligt bij
de mensen die het uitvoeren en die het ondergaan en hecht hier meer waarde aan dan aan de
waarde inclusiviteit.

Verantwoording

Verantwoording afleggen is een democratische waarde voor het initiatief in Kloosterburen.

afleggen

Ook hier wordt er voornamelijk in andere termen gesproken over verantwoording afleggen
dus is er ook deels een bewonerstaal. Binnen het initiatief hecht men zeer veel waarde aan
het toetsen met elkaar, meer dan de waarde die wordt gehecht aan de andere drie concepten.

Omgaan met

Omgaan met weerstand lijkt een democratische waarde te zijn maar dit kan niet helemaal

weerstand

hard worden gemaakt. Er worden verschillende begrippen gebruikt voor het omgaan met
weerstand. Het omgaan met weerstand wordt op eenzelfde waarde geschat als de waarde
inclusiviteit is het idee al moet hier een slag om de arm worden gehouden.
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5.2 Ecodorp Boekel
In een omgeving die wordt gekenmerkt door voornamelijk intensieve veehouderij zijn een aantal mensen bezig
met het ontwikkelen van een circulaire wijk waar men op een duurzame wijze wil gaan voorzien in de
levensbehoeften. Het is de bedoeling om middels dit ecodorp oplossingen aan te dragen voor
klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen. Dit alles dient in samenwerking te
gebeuren met de directe leefomgeving (Ecodorp Boekel, 2017).
Ecodorp Boekel is een wooninitiatief dat ruim acht jaar geleden is gestart en waarin momenteel een twintigtal
bewoners woonachtig zijn in een tijdelijk onderkomen. Gezamenlijk hebben zij zich georganiseerd in een
coöperatie en zijn ze op het moment bezig met het vinden van voldoende financiering voor de realisatie van de
eerste groep permanente woningen. Hierbij werken ze samen met verschillende partners waaronder publieke
organen (gemeente, provincie, waterschap en verschillende ministeries) maar ook met ondernemingen uit de
private sector zoals leveranciers van bouwmaterialen en bedrijven die willen experimenteren met bepaalde
nieuwe duurzame producten en systemen.
Ecodorpen an sich zijn geen bijzonder nieuw fenomeen: in Duitsland, Oostenrijk en Spanje bestaan ecodorpen
van voor de eeuwwisseling. Wat Ecodorp Boekel daarentegen behoorlijk uniek maakt is dat het van de
verschillende regelgevende en handhavende instanties toestemming heeft gekregen om een uitzondering op de
regel te zijn. Zo krijgen de bewoners van het ecodorp bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bouwen met nietgecertificeerde bouwmaterialen. Ecodorp Boekel geniet daarnaast een relatief grote bekendheid doordat het net
als Dorpencoöperatie Klooster&Buren onderwerp is geweest van de tv-serie ‘We Doen Het Zelf Wel’ van
omroep HUMAN. Mede hierdoor gaat er op veel departementen van meerdere ministeries, op afdelingen van de
provincie Noord-Brabant en een groot aantal gemeenten, een belletje rinkelen bij de naam Ecodorp Boekel.
De bewoners van Ecodorp Boekel zitten en leven bijna letterlijk op elkaars lippen; ze delen vrijwel alles en
moeten dan ook gezamenlijk tot belangrijke beslissingen en grote besluiten komen over het nieuwe dorp dat ze
willen gaan bouwen. Deze beslissingen hebben een directe invloed op het leven van de bewoners wat de case
bijzonder interessant maakt vanuit democratisch oogpunt. Het is echter de vraag of we hier mogen spreken van
een democratisch oogpunt: men hanteert namelijk tot ieders tevredenheid een besluitvormingsprocedure die
holarchie wordt genoemd waardoor men niet “terug wil naar democratie” (persoonlijke communicatie G, 2017).
In onderstaande beschrijving valt te lezen of ze doen aan inclusiviteit, zeggenschap, verantwoording afleggen en
omgaan met weerstand en, in het geval dat ze eraan doen, hoe ze het precies doen.

5.2.1 Inclusiviteit
De term inclusiviteit blijkt ook in Oost-Brabant onbekend te zijn onder de respondenten; de term wordt wederom
geen enkele keer gebezigd. Desalniettemin vindt men inclusiviteit belangrijk en wel omdat “we voor holarchie
hebben gekozen als besluitvormingsprocedure... dus dat vraagt dat je als gehele organisatie gevraagd wordt om
mee te denken over een project”. Daarnaast geeft dezelfde respondent aan dat men het belangrijk vindt binnen
het initiatief dat “iedereen aan het woord komt” en “dat iedereen gehoord wordt... dat iedereen mee kan
denken” (persoonlijke communicatie G, 2017). Een andere respondent geeft aan dat “meedoen” een van de drie
cultuurwoorden is en daarnaast dat het belangrijk is dat “iedere ecodorper in principe moet kunnen meedenken
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of zijn mening geven” en “in het ecodorp heb je eigenlijk iedereen nodig” (persoonlijke communicatie H, 2017).
Inclusiviteit lijkt daarmee een democratische waarde binnen Ecodorp Boekel, een waarde die wel verschillende
namen draagt.
Het is belangrijk dat we vanaf dit moment een onderscheid gaan maken tussen verschillende soorten inclusiviteit
wat eigenlijk een beetje paradoxaal en misschien zelfs wel tegenstrijdig is. Er is vooralsnog bij inclusiviteit
alleen gekeken naar en gesproken over of het mogelijk was voor mensen om in algemene zin mee te doen. Er is
nog geen echt onderscheid gemaakt tussen het meedoen van mensen die je als ‘binnen het initiatief’ zou kunnen
bestempelen en mensen waarvan je zou zeggen dat ze behoren tot de groep ‘buiten het initiatief’.
Bij Ecodorp Boekel lijkt dat onderscheid belangrijk te zijn. Belangrijker dan bij Dorpencoöperatie
Klooster&Buren en de initiatieven die nog zullen volgen omdat er een duidelijker onderscheid tussen deze twee
groepen wordt gemaakt door de mensen van het initiatief zelf. Zo is er een procedure “om ervoor te zorgen dat
de mensen die bij ons zijn echt dezelfde visie hebben en het ook echt aankunnen, fysiek en mentaal”
(persoonlijke communicatie H, 2017). Deze procedure bevat bijvoorbeeld het “poortwachtersgesprek”
(persoonlijke communicatie G & H, 2017). Naast dit voorbeeld zullen er nog meerdere voorbeelden volgen die
laten zien dat er in Boekel een significanter onderscheid wordt gemaakt tussen binnen of buiten het initiatief in
vergelijking met andere initiatieven.
De respondenten benadrukken hierbij dat ze geen sekte of commune zijn maar het wel belangrijk vinden dat de
bewoners eenzelfde visie hebben omdat ze bijna alles wat ze hebben met elkaar delen en zo nauw met elkaar
samenleven. Deze voorselectie van mensen met eenzelfde visie heeft naar alle waarschijnlijk invloed op niet
alleen inclusiviteit maar ook op de andere democratische concepten. Dit gezegd hebbende gaan we eerst kijken
naar inclusiviteit binnen het initiatief dat we vanaf nu interne inclusiviteit zullen noemen.
Alle genoemde quotes in de eerste alinea van deze subparagraaf geven de waarde weer die wordt gehecht aan het
meedoen van de bewoners Ecodorp Boekel. In zesentwintig van de 36 gevallen waarin er middels termen en
passages wordt gerefereerd aan inclusiviteit, wordt er gesproken over interne inclusiviteit en de overige tien
gevallen over externe inclusiviteit. Binnen het initiatief hebben ze verschillende manieren om ervoor te zorgen
dat iedereen mee kan doen. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze waardoor het veel weg heeft van een
democratisch principe. Zo vraagt men tijdens de vele vergaderingen, bijeenkomsten en overlegmomenten die
bestaan uit verschillende rondes, iedereen “een voor een zodat je niet alleen extraverte... maar ook zodat
introverte mensen aan het woord komen. Dus een voor een stel je die vraag zodat iedereen ook een reactie kan
geven en ieders reactie is ook belangrijk” (persoonlijke communicatie G, 2017).
Dat inclusiviteit van belang is blijkt ook uit de uitzondering die voor één iemand wordt gemaakt. De volgende
quote geeft aan dat er sprake is van een zekere mate van flexibiliteit om zo het inclusieve karakter van het
initiatief te vergroten:
We hebben iemand hier die getrouwd is met een persoon en die heel veel toegevoegde waarde
heeft en die hier heel graag is maar hij is erachter gekomen dat hij het groepsgebeuren
eigenlijk niet zo leuk vindt. Die probeert eigenlijk bij het groepsgebeuren zo weinig mogelijk
aanwezig te zijn. Die is niet bij de ALV’s, die is er eigenlijk bijna niet bij. Dat is best lastig
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want die is vaak niet op de hoogte en hij luistert niet zo goed dus dat zijn wel uitdagingen voor
de hele groep... Maar het is gewoon zoals het is. Ik bedoel, hij helpt mee en hij doet mee dus
daar is niets mis mee (persoonlijke communicatie H, 2017).
Een tweede structurele manier om mensen binnen het initiatief mee te laten doen is door net als in
Klooster&Buren een onderverdeling te maken in het takenpakket. Dit lijkt een open deur en dat is het
waarschijnlijk deels ook maar wat opvalt binnen Ecodorp Boekel is dat men wederom bijzonder flexibel is met
het voornaamste doel iedereen mee te kunnen laten doen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de (sub)cirkels (een
soort van werkgroepen) of rollen die zo worden opgesteld dat “je mensen hebt die dat leuk vinden om te doen
want je als je een taak hebt die je leuk vindt om te doen, dan levert dat jouw energie op in plaats van dat het
jouw energie kost” (persoonlijke communicatie G, 2017). Dit is soms wel moeilijk blijkt als een belangrijke
(sub)cirkel onderbezet is maar dit betekent niet dat het initiatief als geheel of een meerderheid van de bewoners
op wat voor manier dan ook andere bewoners dwingt om in die onderbezette (sub)cirkel te gaan.
Wat minder flexibel is de constatering dat men meedoen zo belangrijk lijkt te vinden dat een bepaalde mate van
participeren en meedoen verplicht is. Zo wordt duidelijk dat bewoners van het ecodorp tenminste twee dagen in
de week moeten meehelpen met de bouw van Ecodorp Boekel. Dit geldt voor mensen die woonachtig zijn in het
dorp maar ook aspirant-leden zijn. We komen hier in 5.2.4 op terug. Dit gezegd hebbende is het goed om eens te
gaan kijken naar inclusiviteit gericht op personen en partijen die niet woonachtig zijn in het dorp. Met andere
woorden: externe inclusiviteit.
Uit de interviews zijn een aantal signalen te halen dat er ook tot op zekere hoogte waarde wordt gehecht aan het
meedoen van ‘buitenstaanders’. Zo organiseren ze binnen het initiatief elke maand een koffietafel voor de
Boekelse omgeving en een infomiddag voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ecodorp. Op beide middagen
krijgen alle aanwezigen de mogelijkheid om hun stem te laten horen over het ecodorp. Daarnaast wordt duidelijk
dat men binnen Ecodorp Boekel openstaat voor allerlei samenwerkingen en het experimenteren met personen en
organisaties “zoals waterschappen, Brabant Water, provincies en overheden, ministeries... We werken ook heel
veel samen met andere netwerken die bezig zijn met duurzaamheid of met water, of met energie” (persoonlijke
communicatie G, 2017). Ook de mogelijkheid voor vrijwilligers om tijdelijk in het ecodorp te wonen en mee te
helpen aan het bouwen van de toekomstige woningen en omgeving is een voorbeeld van hoe mensen buiten het
initiatief mee kunnen doen in Boekel.
Tot op zekere hoogte is wel een zinsnede uit de eerste zin van de vorige alinea die een bepaalde waarde
vertegenwoordigt. Er is weliswaar veel ruimte om op verschillende manieren mee te doen aan het Ecodorp
Boekel maar meedoen lijkt wat anders te zijn dan ‘echt’ meedoen. Met andere woorden: inclusiviteit lijkt geen
eenduidig begrip te zijn. Vandaar dat ook het verschil tussen interne en externe inclusiviteit is gemaakt. We zien
namelijk een aantal verschillen tussen het wel of niet woonachtig zijn in het dorp. Zo zijn, op een klein aantal
uitzonderingen na, alleen mensen die woonachtig zijn in het ecodorp en aspirant-leden aanwezig bij de
dorpscirkel en de algemene ledenvergadering (ALV). Het is wel zo dat mensen en samenwerkende partijen die
niet woonachtig in het dorp zijn via de verschillende (sub)cirkels indirect hun stem, belang en mening kunnen
laten horen tijdens deze bijeenkomsten. Echter “het wegnemen van spanningen” en “het houden van sharings”,
zeer belangrijke onderdelen van het onderling met elkaar omgaan in het ecodorp waar we later op terug zullen
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komen (zie 5.2.4), zijn voorbeelden waarbij alleen leden en aspirant-leden van het ecodorp betrokken worden
(persoonlijke communicatie G & H, 2017).
Daarop voortbordurend en interessant om kort nog even aan te geven: er is een kleine opmerking die impliceert
dat er misschien ook nog een onderscheid gemaakt kan worden binnen externe inclusiviteit. Op de vraag of
iedereen uit de gemeente zou moeten kunnen meedoen is er tijdens het interview gezegd dat: “Nou ja, wij vinden
de buurt om ons heen, die vinden wij belangrijk. Maar iemand die helemaal aan de kant van Boekel woont...”
(persoonlijke communicatie H, 2017). Het is een te kleine aanwijzing om iets te kunnen zeggen over een verschil
in mate van meedoen tussen mensen die niet woonachtig zijn in het dorp.
Nu is het niet moeilijk voor te stellen waarom ze binnen Ecodorp Boekel een onderscheid maken in
verschillende vormen van meedoen aan het initiatief: met je directe buren en de mensen waar je zo’n
verregaande uitdaging mee aangaat als het zelf bouwen van een nieuwe duurzame wijk, lijkt het erop dat je niet
iedereen en alles continu mee kunt laten doen. In onderstaande tabel is een korte samenvatting te vinden van wat
er in 5.2.1 is beschreven.
Tabel 8: Inclusiviteit bij Ecodorp Boekel
Inclusiviteit
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Interne inclusiviteit:
1.

Iedereen wordt gevraagd voor een reactie/mening

2.

Iedereen wordt betrokken en kan meedoen/meedenken

Externe inclusiviteit:
1.

Iedereen kan meedoen

2.

Met open armen staan naar vrijwilligers en andere mensen die
willen bijdragen

Democratisch principe:

-

Interne inclusiviteit:
1.

Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen zijn er regels die
ervoor zorgen dat iedereen zijn mening kan geven, mee kan
denken en wordt betrokken

2.

Men stemt de taakverdeling binnen het ecodorp deels af op de
wensen en vaardigheden van de bewoners

-

Externe inclusiviteit:
1.

Door op een gestructureerde wijze presentaties en
bijeenkomsten te organiseren voor mensen en partijen buiten
het initiatief (buurt/geïnteresseerden/omgeving)

2.

Door zelf ook actief samenwerking te zoeken en het creëren
van mogelijkheden om mee te doen voor vrijwilligers en
geïnteresseerde(n)
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Democratisch gedrag:

-

Interne inclusiviteit:
1.

Dat iedereen zijn mening kan geven tijdens vergaderingen en
cirkelbijeenkomsten als men dat nodig acht

2.

Het creëren van rollen en verantwoordelijkheden zodat andere
bewoners die kunnen vervullen

-

Externe inclusiviteit:
1.

Als partner gezamenlijk met de gemeenschap als geheel of
onderdelen (cirkels) daarvan experimenteren en bouwen aan de
gemeenschap

5.2.2 Zeggenschap
Als de netto gesproken tijd tijdens het interview een graadmeter zou zijn voor het beoordelen van in hoeverre er
waarde wordt gehecht aan een democratisch concept, dan zou het concept zeggenschap behoorlijke wat waarde
moeten vertegenwoordigen binnen Ecodorp Boekel. Reden hiervoor is dat ze binnen het initiatief een
organisatievorm en besluitvormingsprocedure hanteren, holarchie genaamd, waar veel over gesproken is. Het is
goed daar even wat aandacht aan te besteden voordat we dieper ingaan op het waarden- en principeniveau.
Zoals viel terug te lezen in het inleidende stuk wordt holarchie benaderd binnen Ecodorp Boekel als een vorm
van samenleven waardoor men niet, en er wordt geparafraseerd, meer terug zou willen naar democratie. Deze
benadering zou betekenen dat holarchie een bestuursvorm is en we niet langer zouden moeten spreken over
democratische concepten maar over holarchische concepten. Het is echter niet wenselijk om hier een
fundamentele discussie te gaan voeren over wanneer wat nu precies een bestuursvorm is voordat we door kunnen
gaan met het behandelen van de democratische dan wel holarchische concepten. Om die reden zal holarchie hier
bestempeld worden als een organisatievorm en niet als een compleet losstaande bestuursvorm.
Holarchie is afkomstig van de organisatiestructuur holacratie dat in verschillende bedrijven wordt gebruikt. De
bewoners van het Ecodorp Boekel hebben die organisatiestructuur aangepast naar een eigen organisatievorm en
manier van besluitvorming die past binnen het eigen initiatief en hebben het om die reden daarom dan ook een
andere naam gegeven (Ecodorp Boekel, 2017). Hoe het precies werkt zal uit de volgende alinea’s blijken waarbij
we draad oppakken hoe de bewoners het democratische concept zeggenschap noemen.
In tegenstelling tot Klooster&Buren, en wellicht veroorzaakt door holarchie, wordt de term zeggenschap geen
enkele keer genoemd tijdens de interviews afgenomen in het ecodorp. Andere verwante woorden die men zou
verwachten bij een onderwerp als zeggenschap waaronder beslissen/beslissingen, gezag, autoriteit, macht,
bevoegdheid, stem(men) en recht worden evenmin niet of nauwelijks gebruikt. Een term die daarentegen wel
veelvuldig wordt gebruikt en ons iets lijkt te vertellen over zeggenschap is “verantwoordelijk(heid)”
(persoonlijke communicatie G & H, 2017). Dit blijkt uit de volgende quote van respondent H (persoonlijke
communicatie, 2017) die stelt dat “je normaal een voorzitter hebt met waanzinnig veel macht: die is inhoudelijk
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op de hoogte en die houdt de spelregels in de gaten en wat ze nu gedaan hebben is dat ze die verantwoordelijk
verdelen”.
In zijn totaliteit komt verantwoordelijk(heid/heden) 31 keer terug (vierentwintig keer bij respondent G; zeven
keer bij respondent H) waarbij gezegd moet worden dat het meestal maar niet altijd lijkt te gaan over de
zeggenschap van een cirkel of van een of meerdere bewoners van het ecodorp. Een goed voorbeeld van een
passage waarin verantwoordelijkheid gelijkt staat aan zeggenschap volgt in de volgende quote:
Ja, je maakt allemaal kleinere groepen; het zijn een soort van werkgroepen of afdelingen zou
je het in een bedrijf noemen. Wij noemen dat cirkels. En die cirkels hebben ook een doel en dat
doe moet ondersteunend zijn aan het hoofddoel van de organisatie. En die cirkels hebben
allemaal verantwoordelijkheden. En we leggen die verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de
organisatie en dat betekent dus dat die cirkels vrij zelfstandig besluiten nemen omdat zij
verantwoordelijk voor die besluiten (persoonlijke communicatie G, 2017).
Wetende dat verantwoordelijk(heid/heden) gelijk staat aan zeggenschap is het goed om aan te geven dat men
bewust en op doordachte wijze de verantwoordelijkheid “laag” in de organisatie lijkt leggen wat een
overeenkomst lijkt te zijn met Klooster&Buren. Doordacht omdat men niet alleen goed heeft nagedacht over
welke (sub)cirkels er dienen te zijn maar ook over welke rollen, taken en verantwoordelijkheden men heeft
binnen zo’n cirkel. Zo wordt de “macht” binnen zo’n cirkel verdeeld door gezamenlijk te bepalen wie “de lead
link” (kartrekker), “de rep link” (vertegenwoordiger), “de secretaris en “de facilitator” (spelleider) is
(persoonlijke communicatie G & H, 2017). De eerste twee hebben een inhoudelijke rol en de overige twee zijn er
voornamelijk voor het proces. Het gaat te ver om alle regels uit te leggen maar belangrijk is om te begrijpen dat
binnen Ecodorp Boekel de (sub)cirkels en individuen veel zeggenschap hebben over de invulling van hun eigen
taken en verantwoordelijkheden.
Nog zo’n voorbeeld van dergelijke verdeling van invloed is dat iemand alleen bezwaar kan hebben op een
oplossing voor iemands spanning (dit begrip wordt later uitgelegd; het is voldoende om dit nu te beschouwen als
een probleem) wanneer:
... het slecht is voor de groep (cirkel) of voor de hele organisatie (ecodorp) als dat voorstel
doorgaat. Als je zegt: ‘Ik heb een beter idee’, dan mag dat niet. Je mag wel een beter idee
hebben maar het gaat om de spanning van die persoon. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor
zijn taken voor de gehele organisatie heeft die een spanning en die moet opgelost worden
(persoonlijke communicatie G, 2017).
Wat hier wordt beschreven is dat tijdens een bewonersbijeenkomst, wanneer iemand een probleem ervaart, dat
zowel andere dorpsbewoners als diegene zelf met een oplossing voor die spanning mogen komen. Niet heel
spannend voor zover. Ook niet wanneer duidelijk wordt dat iemand een oplossing mag kiezen die het beste voor
hem of haar uitpakt in het verhelpen van de spanning. Het wordt interessant zodra helder is dat diegene die een
spanning ervaart, een oplossing kan kiezen waar de rest van de cirkel of de rest van het dorp het niet mee eens is.
In theorie is het namelijk mogelijk dat diegene niet de oplossing kiest die beter is voor het gehele dorp, ook al
wordt dat zo gezien door een grote meerderheid van de cirkel of het dorp. Zo lang de oplossing voor de spanning
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niet de cirkel of het dorp in het geheel schaadt is er geen mogelijkheid tot bezwaar. Ook niet als de gekozen
oplossing minder ‘opbrengt’ voor alle bewoners van het dorp dan andere voorgestelde oplossingen. Dit betekent
in de praktijk dat een individu behoorlijk wat zeggenschap heeft. Nu is het natuurlijk ook belangrijk wat men
verstaat onder schaden maar in de praktijk zou bovenstaande situatie voor kunnen komen.
Dit geeft een behoorlijke mate van zeggenschap aan het individu in het ecodorp wat ook blijkt uit een ander
principe. Men organiseert ook maandelijkse bijeenkomsten waar alle bewoners en cirkels bij elkaar komen. Dit
noemen ze ALV’s. Hierin worden grotere ontwikkelingen besproken en het is aan de (sub)cirkel zelf te bepalen
wat een grotere ontwikkeling is. Daarbij is het mogelijk om als individu of als (sub)cirkel aan te geven dat een
ander individu of (sub)cirkel min of meer verplicht is een ontwikkeling aan te kaarten tijdens een ALV. Dit is
bijvoorbeeld terug te zien in de volgende quote:
Toen heeft de cirkel sociaal gezegd: ‘Ja, maar wij willen eerst meer over die certificaten weten
want we snappen niet wat jullie gaan doen. En willen jullie dat meteen in de ALV meebrengen
want dit is voor het hele ecodorp van belang?’ En dat klopt. Soms kom je er pas in overleg
achter of iets groot is of niet (persoonlijke communicatie H, 2017).
Bovenstaand alinea’s laten dus niet alleen zien dat de individuen en cirkels veel zeggenschap hebben over de
eigen rollen en verantwoordelijkheden maar dat men ook enige invloed heeft om zaken buiten de
verantwoordelijkheden aan te kaarten zodra het een zaak is die volgens “iemand groot genoeg is” en “het gehele
dorp aangaat” (persoonlijke communicatie H, 2017). Het is interessant om, nu duidelijk is geworden dat alle
bewoners en (sub)cirkels een behoorlijke zeggenschap hebben over diens eigen taken en verantwoordelijkheden
maar ook over die van anderen, of alle cirkels en bewoners ook evenveel zeggenschap hebben. Er wordt
namelijk gezegd dat gelijkwaardigheid “super belangrijk” belangrijk is maar er zijn aantal signalen die een
tegenstrijdig beeld lijken weer te geven (persoonlijke communicatie H, 2017).
Zichtbaar was al dat het doel van de cirkels, en daarmee indirect ook de verantwoordelijkheden van de
individuen in de cirkel, ondersteunend moet zijn aan het hoofddoel van het dorp maar er is meer. Zo is er
bijvoorbeeld naast de verschillende (sub)cirkels en de ALV’s ook een “de dorpscirkel” waar “de
vertegenwoordigers van de vijf belangrijkste groepen bij elkaar zitten” (persoonlijke communicatie G, 2017).
Deze beschrijving suggereert dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden belangrijker zijn ondanks dat “ieder
mens heeft iets anders te brengen en alles is waardevol want het is niet zo dat iemand die toevallig beter kan
plannen meer waard is als iemand die goed is in de boekhouding of zelfs schoonmaken” (persoonlijke
communicatie H, 2017). Uit beide interviews blijkt dat voornamelijk de individuen en de cirkel die gaan over de
financiële zaken van de coöperatie een belangrijke, soms onmisbare, waarde wordt toegedicht waardoor het erop
lijkt dat de cirkel permanente financiering en de daar bijbehorende rollen in verhouding meer zeggenschap
hebben vergeleken met andere cirkels en rollen.
Een tweede voorbeeld van een verschil in zeggenschap dat al kort werd genoemd in 5.2.1 en ook terugkomt in
het theoretisch kader heeft te maken met het “poortwachtersgesprek” (persoonlijke communicatie G & H,
2017). Het poortwachtersgesprek is onderdeel van de procedure die men gebruikt om te bepalen of iemand
aspirant-lid kan worden van de coöperatie en, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, in het ecodorp kan komen
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wonen. Er zitten bepaalde onderdelen in de procedure die zeggenschap over deze beslissing geven aan alle
bewoners maar de uiteindelijke beslissing moet middels consensus worden genomen door een
vertegenwoordiging van een groep van zeven mensen, de poortwachters. Deze zeven mensen zijn poortwachters
voornamelijk op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij het initiatief wat in lijn ligt met het begrip
‘licht leiderschap’ genoemd door Huygen et al. (2012).
Het moge duidelijk zijn: de doordachte wijze hoe zeggenschap is verdeeld binnen het initiatief toont
verschillende democratische principes en mechanismen. In het schema aan het einde van dit onderdeel zullen
deze terug te vinden zijn maar niet voordat we nog even kort hebben gekeken tot welk democratisch en
holarchisch gedrag deze principes en mechanismen leiden. Het gaat hier om expliciet genoemd gedrag dat
voortvloeit uit de gehanteerde principes. Handelingen en gedragingen die zijn terug te vinden komen
voornamelijk neer op het volgende gedrag: diegene met een bepaalde taak of verantwoordelijkheid die in veel
gevallen (maar niet per definitie) correspondeert met zijn of haar kennis en vaardigheden bepaalt wat er gaat
gebeuren. Dit kan gaan over fysieke dingen zoals de bouw of het onderhoud aan het ecodorp maar dit kan ook
gaan over het in goede banen leiden van vergaderingen en (sub)cirkelbijeenkomsten. Daarnaast is de keuze
maken van oplossing voor een spanning die men ervaart ook een voorbeeld van hoe zeggenschap zich
manifesteert in concreet gedrag en handelingen.
Wederom een samenvattende tabel waarin bovenstaand onderdeel wordt samengevat.
Tabel 8: Zeggenschap bij Ecodorp Boekel
Zeggenschap
Democratische waarde:

Democratisch principe:

Bewonerstaal
-

Het hebben van verantwoordelijkheden

-

Het hebben van bepaalde rollen en functies

-

Verdeling zeggenschap in (sub)cirkels (lees: werkgroepen of
commissies met minimaal twee personen) en rollen met specifieke
verantwoordelijkheden (zeggenschap) binnen iedere cirkel en iedere
rol

Democratisch gedrag:

-

Strakke procedures voor bijeenkomsten die de mogelijkheid tot het

-

Poortwachtersgesprek

-

Het handelen binnen de eigen rol en verantwoordelijkheid

hebben van invloed op een besluit borgen

-

Het elkaar aanspreken op het invulling geven aan ieders rollen en

-

Het nemen van een keuze voor het oplossen van een spanning

-

-

verantwoordelijkheden

Het organiseren van (cirkel)bijeenkomsten, dorpscirkels en ALV’s
Het bepalen of iemand in het dorp mag komen wonen
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5.2.3 Verantwoording afleggen
De relatie tussen de actor en een forum staat centraal bij verantwoording afleggen, een democratisch concept dat
terugkomt in het duurzame dorp. Het is goed vanaf het begin meteen te zeggen dat we een onderscheid gaan
maken tussen verantwoording afleggen onderling en verantwoording afleggen richting mensen en partijen die
niet woonachtig zijn in het ecodorp maar wel op andere manieren betrokken zijn bij het ecodorp. Bij die laatste
groep kan het gaan om bijvoorbeeld omwonenden, de gemeente of samenwerkende partijen. Het onderscheid
wordt gemaakt omdat er enkele verschillen lijken te zijn.
Wat opvalt is dat wanneer er wordt gesproken over onderling verantwoording afleggen, de term
“verantwoording” één keer voorbijkomt in beide interviews (persoonlijke communicatie G & H, 2017).
Wanneer er wordt gesproken over verantwoording afleggen naar derden zien we dat de term vier keer terugkomt.
Andere termen die men zou kunnen verwachten waaronder rechtvaardigen, uitleggen of verdedigen komen net
als bij Klooster&Buren in het geheel niet terug. Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken dat het
verantwoorden niet gebeurt of er geen waarde aan wordt gehecht. Echter, dit lijkt niet het geval zal blijken uit
onderstaande beschrijvingen.
o

Verantwoording afleggen intern

Laten we beginnen met het verantwoording afleggen binnen het ecodorp. Waar men in Kloosterburen leek te
spreken over toetsen als een vorm van verantwoording afleggen dat voornamelijk onderling werd gebruikt, valt
te constateren dat binnen Ecodorp Boekel stelselmatig wordt gesproken over ” (het omgaan met) spanning(en)”
(persoonlijke communicatie G & H, 2017). De term is al even kort genoemd bij zeggenschap en daar bestempeld
als een probleem maar een spanning is eigenlijk meer. Een spanning is de individuele perceptie van “het verschil
tussen de huidige situatie en gewenste situatie” (persoonlijke communicatie G, 2017). Dit kan van alles zijn:
gevoelens en emoties als boosheid en frustratie maar ook een kapotte verwarming, een lekkend dak of andere
fysieke ongemakken. De term spanning komt meerdere keren terug bij beide respondenten maar wordt vooral
door één respondent benoemd als belangrijk blijkt uit de quote: “Het belangrijkste gedeelte bij de vergaderingen
zijn de spanningen” (persoonlijke communicatie G, 2017). Het gaat nu nog wat ver om spanning te benaderen
als een synoniem of een bewonersvariant van de term verantwoording afleggen maar de volgende alinea’s zullen
uitwijzen dat het wel degelijk een proces is wat lijkt op jezelf verantwoorden.
Wat opvalt is dat het omgaan met spanning tussen bewoners op een behoorlijk gestructureerde wijze gebeurt.
Spanningen worden behandeld tijdens vergaderingen van de (sub)cirkel en de maandelijkse bijeenkomsten van
de ALV en de dorpscirkel. Allereerst wordt iedereen aanwezig bij de vergadering persoonlijk gevraagd of men
een spanning ervaart en wanneer dit het geval is zal hij of zij die spanning in enkele woorden benoemen. Mocht
het zo zijn dat iemand een spanning ervaart en zelf al een oplossing heeft voor die spanning, dan moet hij in het
begin ook uitleggen hoe hij die spanning wil op gaan lossen. De genoemde spanningen en eventuele voorstellen
om het op te lossen vormen de agenda van de vergadering en worden een voor een behandeld.
Het behandelen van een spanning begint met een informatieronde waarin de aanwezigen de kans krijgen een of
meerdere vragen te stellen aan diegene die de spanning ervaart over de spanning of over het voorstel om de
spanning op te lossen. Vervolgens is er een reactieronde waarin iedereen zijn of haar mening mag geven over de
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spanning of over de voorgestelde oplossing. Vervolgens krijgt diegene die de spanning ervaart het woord om aan
te geven wat hij gaat doen met de feedback van de overige aanwezigen. De laatste ronde is de bezwaarronde
waarin aangegeven kan worden door de aanwezigen of er bezwaar tegen de voorgestelde oplossing is. Zoals
eerder gezegd kan dit alleen wanneer de oplossing slecht is voor de cirkel of het dorp als geheel (persoonlijke
communicatie G & H, 2017).
Wat we hier zien is een speciale vorm van verantwoording afleggen. We hebben een actor: iemand die een
spanning ervaart en deze min of meer verplicht is te delen. We hebben daarnaast een forum in de vorm van de
overige aanwezigen bij de vergadering die de mogelijkheid hebben vragen te stellen, een beoordeling te maken
en eventueel bezwaar aan te tekenen. Er zijn twee kritische kanttekeningen te plaatsen bij deze actor-forum
relatie. Aanmerking één is dat het niet verplicht is om spanningen te delen; gevoelens of emoties kunnen ook
spanningen zijn en die zou je kunnen verbergen. De aanname is echter dat mensen dit niet snel zullen doen
omdat ze afhankelijk van elkaar zijn en bij wijze van spreken op elkaars lip wonen. Met andere woorden:
wanneer een bewoners zijn of haar spanning niet zal melden, heeft dit naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg dat
een of meerdere medebewoners een spanning ervaren waardoor het alsnog ter sprake komt. De tweede
kanttekening is de constatering dat consequenties alleen afgedwongen kunnen worden als ze een bezwaar voor
de cirkel of het dorp als geheel zijn. Er zijn dus wel consequenties mogelijk, echter onder een specifieke
voorwaarde.
Wat verder opvallend is aan deze manier van verantwoording afleggen is dat een dergelijke wijze vooraf
verantwoording afleggen bijna afdwingt; voordat je iets gaat doen leg je uit wat je gaat doen of bepaal je samen
wat je gaat doen om de situatie die je als niet prettig ervaart, zo te veranderen dat de situatie wel voldoet aan je
wensen. Je legt dus zelden tot nooit verantwoording af nadat je een beslissing hebt genomen. Het is zelfs zo
geregeld dat de vergaderingen zo zijn gepland dat men iedere week de mogelijkheid heeft om de mogelijke
spanning(en) met de cirkel te delen en iedere twee weken de kans krijgt de spanning met het gehele dorp te
delen.
Deze manier heeft waarschijnlijk ook deels tot gevolg dat men net als bij Klooster&Buren fouten accepteert
zonder dat er consequenties zijn: “Er was iemand die iets met de verzekering fout had gedaan en daar heeft die
persoon zich heel erg rot om gevoeld. Dan is het meer zo van: Accepteer dat iemand gewoon een fout heeft
gemaakt, dat hoort er gewoon bij” (persoonlijke communicatie H, 2017). Al sluit dezelfde respondent niet uit
dat het er ooit een keer van komt:
En ik moet ook zeggen waarom wij geen consequenties hebben… is waarschijnlijk ook omdat...
Je hoeft maar rond te kijken en je ziet iedereen dus het is allemaal heel behapbaar. Maar als
iemand bijvoorbeeld langere tijd niet voldoet aan zijn twee dagen helpen... Ja dan... Wij
hebben nog geen urenschrijfsysteem maar ik denk dat op een gegeven moment wel moet gaan
komen omdat we te groot gaan worden. Nu is er één persoon in de burn-out... die heeft een
tijdje niet gekund. Moet je dan naar een persoon stappen en zeggen: Dit kan gewoon niet.
Moet je die dan straf geven? (persoonlijke communicatie H, 2017).

79

Het democratisch gedrag dat bij het verantwoording afleggen concreet zichtbaar wordt bestaat voornamelijk uit
het uitleggen van de spanning die wordt ervaren en het feedback geven over die spanning door middel van het
stellen van vragen, het reageren daarop en eventueel het bezwaar aantekenen door medebewoners of personen in
de desbetreffende (sub)cirkel. Daarbij is het goed aan te geven dat het omgaan met spanningen, net als bij het
toetsen in Dorpencoöperatie Klooster&Buren, niet alleen een verantwoordende functie heeft. Het dient
waarschijnlijk ook tot het geven van informatie en een zekere openheid/transparantie, heeft het deels een conflict
bezwerende functie en zal het daarnaast ook gericht zijn op het reflecteren en terugkijken. Desalniettemin zit er
ook een verantwoordende functie besloten in het omgaan met spanningen.
o

Verantwoording afleggen extern

Nu er is gesproken over verantwoording afleggen tussen de bewoners onderling kijken we naar hoe men
verantwoording aflegt naar ‘buiten’. We zagen de term verantwoording afleggen al wat vaker voorkomen in de
relatie met niet-bewoners en het is verstandig te analyseren en te bepalen of er nog andere meer significantere
verschillen zijn tussen het verantwoorden richting bewoners en niet-bewoners.
Wat opvalt uit de interviews is dat verantwoording afleggen naar buiten op deels dezelfde manier lijkt te
gebeuren als intern. Waar diegene die de spanning ervaart eerst de kans krijgt zijn of haar spanning toe te lichten,
zo probeert men in Boekel eerst zelf toe te lichten waarom men wat doet blijkt uit de volgende quote:
We proberen te regelen dat ze hun mening pas geven nadat ze de presentatie hebben gehad
want uit ervaring weten we dat wanneer ze de presentatie hebben gehad hun mening heel
anders is. We hebben één keer gemerkt dat er groep mensen, ik geloof dat een groep van
twintig mensen hier was en twee bleken achteraf negatief te zijn over ons... Maar die twee
hadden ook niet de rondleiding mee gevolgd en de anderen, die waren positief over ons. En we
hebben ook een bijeenkomst gehad voor alleen de buren en toen hebben we overal aangebeld
en briefjes afgegeven toen we langsgingen... en die mensen zeiden naar de presentatie: Nou,
we gunnen jullie deze kans en om het te ontdekken, veel succes. Terwijl ze van tevoren gingen
zitten met de armen over elkaar en keken ze zo stuurs naar ons van: Ja.... (persoonlijke
communicatie, 2017).
Terecht is de opmerking dat bovenstaande situatie eveneens zou kunnen vallen onder een democratische waarde
als transparantie of openheid of dat het een manier is van omgaan met weerstand. Enige verduidelijking van
dezelfde respondent geeft echter wat bevestiging dat bovenstaande manier van handelen meer weg heeft van
verantwoording afleggen dan het geven openheid: “Ik vind het wel leuk want ik had dat nooit beseft dat het
verantwoording afleggen is. Ik dacht wij geven gewoon informatie over het ecodorp maar het is eigenlijk
voordat je al begint vertel je al over je plannen dus inderdaad leg je eigenlijk al een soort verantwoording af“
(persoonlijke communicatie G, 2017).
Een argument om de constatering gedaan door respondent te ondersteunen is dat het ecodorp zich tot op zekere
hoogte verplicht voelt om uitleg te geven over haar bezigheden. Dit doet men niet alleen door het verzorgen van
rondleidingen en infomiddagen voor mensen uit de directe omgeving maar ook door het actief op de hoogte
houden van de directe omgeving van ontwikkelingen via traditionele media (dorpsblad) en nieuwe media
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(website en sociale media). Ook toen er nog niets was op het terrein is men eerst gaan informeren bij alle direct
omwonenden om aan te geven wat men van plan was en waarom.
Wat helaas niet goed duidelijk wordt in al die gevallen, en daarmee afbreuk doet aan de onderbouwing dat het
hier gaat om verantwoording afleggen, is het feit of externe partijen bepaalde consequenties kunnen afdwingen
binnen het ecodorp. En niet omdat het forum volgens de wet de mogelijkheid heeft om dit af te dwingen zoals
een gemeente of een provincie maar omdat het ecodorp als actor zich gedwongen gevoeld bepaalde zaken aan te
passen op basis van wat het forum aangeeft. Het is mogelijk signalen op te pakken dat wanneer het forum zou
bestaan uit directe omwonenden men bereid is om hun voorstellen mee te nemen. Bij het omgaan met weerstand
(5.2.4) wordt hierop teruggekomen.
Dit onderdeel eindigt met de conclusie dat het niet helemaal duidelijk is of het hier gaat om verantwoording
afleggen, het voorkomen van een mogelijk conflict of het inlichten en informeren van mensen.
Het bijbehorende gedrag dat externe verantwoording afleggen veroorzaakt, bestaat grotendeels uit het
presenteren van plannen, het plaatsen van informatie in het lokale dorpsblad, het organiseren van middagen waar
men uitleg kan krijgen en het geven van rondleidingen. Met die opsomming sluiten we het onderdeel
verantwoording afleggen bij Ecodorp Boekel af. Onderstaande tabel is er voor het overzicht.
Tabel 10: Verantwoording afleggen bij Ecodorp Boekel
Verantwoording afleggen
Democratische waarde:

Democratisch principe:

Bewonerstaal
-

Omgaan met een spanning (intern verantwoording afleggen)

-

Verantwoording afleggen (externe verantwoording afleggen)

-

Intern verantwoording afleggen:

-

Extern verantwoording afleggen:

1.

1.

Het oplossen van spanningen

Het is niet helemaal helder of er hier sprake is van een bepaald
principe omdat het niet duidelijk wordt of het forum bepaalde
consequenties kan afdwingen hoewel er wel signalen zijn dat
dit zo is.

Democratisch gedrag:

-

Het uitleggen van een spanning

-

Het reageren op deze spanning

-

Het stellen van vragen over deze spanning

Het eventueel bezwaar aantekenen tegen deze oplossing voor de
spanning
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5.2.4 Omgaan met weerstand
We zijn aanbeland bij het laatste democratisch concept wat betreft de case van Ecodorp Boekel: omgaan met
weerstand. Net als bij verantwoording afleggen zal ook hier een onderscheid gemaakt worden tussen omgaan
met onderlinge weerstand en weerstand afkomstig van mensen of partijen die niet woonachtig zijn op het grote
perceel gelegen aan de Kleine Rondeel. Wederom met de argumentatie dat er verschillen zijn waarbij de notitie
dat de verschillen dit keer duidelijker zijn dan bij voorgaande democratische concepten. We zullen echter
beginnen zonder dat onderscheid te maken.
Omdat weerstand breed is gedefinieerd in dit onderzoek waren er bijzonder veel beschikbare opties om
(onderlinge) weerstand te herkennen. Redelijk opmerkelijk is het feit dat de term weerstand zelf geen enkele keer
is voorgekomen terwijl een Engelse vertaling wel is genoemd: “active” en “silent resistors” (persoonlijke
communicatie G, 2017). Een tweede constatering leert ons dat de termen botsing, onvrede, irriteert/geïrriteerd,
kritisch/kritiek, kwaad en wantrouwen die een behoorlijke mate van weerstand inhouden sporadisch
voorbijkomen. Het is goed te vertellen dat juist in die sporadische gevallen er eveneens termen worden genoemd
die iets zeggen over hoe ze er mee omgaan maar dat blijkt uit de volgende alinea.
Begrippen die het meest terug te vinden zijn wat betreft weerstand in de interviews zijn spanning(en),
uitdagingen waarbij het moeilijk is, bezwaar en conflict(en). Dit zijn meteen ook de termen die behoorlijk vaak
terugkomen. Wanneer er wordt gesproken over conflict(en), uitdagingen en bezwaar dan is er ook daadwerkelijk
sprake van weerstand. Voor de term spanning(en) is dit niet het geval: er zijn gevallen dat spanning wordt
genoemd in een context waar het niet om weerstand gaat. Uit de context valt te concluderen dat men
spanning(en), conflict(en) en bezwaar hoofdzakelijk probeert te voorkomen en te vermijden. Het is echter niet
alleen voorkomen. Dat gaat namelijk niet altijd en in dat geval probeert men ervoor te zorgen “dat het iets
oplevert” of men juicht een active resistor toe die vanwege zijn betrokkenheid een kritisch geluid laat horen en
daarmee “goud waard” is (persoonlijke communicatie G & H, 2017). Welke houding het vraagt om ervoor te
zorgen dat het een bepaalde weerstand iets oplevert wordt mooi verwoord in de volgende quote:
Je moet lekker in je vel zitten want feitelijk wat het is, is dat alles wat negatief aan je project is
wordt onderuitgehaald. Dus je moet sterk in je schoenen staan en open staan voor kritiek en
soms is dat kritiek die niet klopt, hè? Want die persoon die zegt dan dingen die hij zelf vindt
hoe het zou moeten of wat hij zou aanpassen terwijl wij er juist bewust voor hebben gekozen
om iets op een bepaalde manier te doen want ondanks dat het dat nadeel heeft het die en die
voordelen (persoonlijke communicatie G, 2017).
Het herhaaldelijk terugkomen van de genoemde termen laat zien dat omgaan met weerstand een zekere waarde
lijkt te vertegenwoordigen. Toch is het vaak noemen niet de doorslaggevende zet die laat zien dat omgaan met
weerstand misschien wel het democratisch concept is dat het hoogst in acht wordt genomen in Boekel. Wat wel
dat zetje geeft is het brede assortiment aan manieren die worden toegepast om met conflicten, bezwaren en
spanningen om te gaan. Voornamelijk intern zijn er misschien wel vier principes te ontdekken die actief worden
ingezet om ervoor te zorgen dat de bewoners, wanneer de situatie daarom vraagt, goed ruzie kunnen maken. We
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zullen daarom doorgaan met het kort beschrijven van de genoemde principes die worden gehanteerd binnen het
initiatief.
o

Omgaan met weerstand onderling

Een centraal begrip in het omgaan met weerstand in Boekel is zelfreflectie. En dit is niet alleen omdat
zelfreflectie naast meedoen en vertrouwen tot een van de drie kernwoorden binnen het initiatief hoort. Zo geeft
respondent H (persoonlijke communicatie, 2017) bijvoorbeeld aan: “Zelfreflectie is belangrijk dat we hier met
een heel diverse groep mensen zitten en daar ben ik heel blij mee want diversiteit maakt je veel sterker”.
Respondent G (persoonlijke communicatie, 2017) laat eenzelfde geluid horen door te stellen: “Als je namelijk
aan zelfreflectie kan doen, dan heb je veel minder conflicten want heel veel conflicten zitten in jezelf”. Om aan
zelfreflectie te doen maken ze in het ecodorp gebruik van een principe dat ze de kernkwadranten van Ofman
noemen. Samengevat komt het erop neer dat men “allergisch” op iemand kan reageren omdat een medebewoner
op dat allergische moment een bepaalde karaktertrek vertoont die lijnrecht (lees in een ander kwadrant)
tegenover een karaktertrek staat die jezelf bezit (persoonlijke communicatie G & H, 2017). Een voorbeeld is
iemand die van nature heel meegaand is versus iemand die nogal star kan zijn. Door te beseffen dat je iets kunt
leren van dat starre of standvastige omdat meegaandheid af en toe een valkuil kan zijn proberen ze in het
ecodorp om te gaan met weerstand. De volgende quote illustreert dat:
Dat standvastige, als ik dat meer ga doen dan... Dat meegaande, dat raak ik nooit meer kwijt.
Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Maar dat standvastige, daar moet ik wel voor werken. Als
ik dat meer ga doen, dan word ik minder allergisch voor mensen die star zijn en dan zeg ik:
‘Ja, oké. Ik snap jou’ (persoonlijke communicatie H, 2017).
Respondent G (persoonlijke communicatie, 2017) geeft een bijna zelfde uitleg:
En dat is dus een mildere variant van dat egoïstisch zijn en daardoor, als je iemand ziet die
egoïstisch is dan wordt je niet meer kwaad maar dan denk je van: ‘Bedankt want ik heb een les
van jou geleerd’. Daardoor zijn de allergieën ook niet meer zo fel en heb je ook niet zo veel te
maken met conflicten.
Zelfreflectie lijkt ook terug te komen door het hanteren van een buddy-systeem. Dit systeem wordt gebruikt door
de cirkel sociaal die zich binnen het ecodorp voornamelijk bezighoudt met het ervoor zorgen dat “iedereen
lekker in zijn vel zit”. En een manier hoe ze dit binnen het dorp toepassen is dus door het buddy-systeem. De
volgende quote omschrijft eigenlijk precies wat dat systeem inhoudt:
Dus dat doen we als sociaal. We hebben ook buddy’s. Ik ben ook buddy van iemand en ik
probeer iedere week een stukje wandelen en ik heb ook iemand die mijn buddy is. Als ik
bijvoorbeeld ergens tegenaan loop. Ik was vandaag zo geïrriteerd daar en daar om en dan ga
je samen op zoek en probeer je samen achter te komen hoe dat op te lossen. En hoe maken we
een plannetje dat jij er op een gegeven moment geen last van hebt. De verantwoordelijkheid
ligt wel bij die ander (persoonlijke communicatie H, 2017).
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Als de gedachte is ontstaan dat we er zijn wat betreft het omgaan met weerstand dan moet er opnieuw gedacht
worden. Er is nog een derde gestructureerde wijze om dat mede tot doel heeft om te gaan met onderlinge
weerstand. Deze wijze heet een sharing. Ook hier weer een quote die het grotendeels uitlegt: “Sharings zijn een
tijdstip waarop je net als de indianen vroeger, bij elkaar gaat zitten en je laat een talking stick rondgaan en dan
mag iedereen vijf minuten iets vertellen wat hem bezighoudt en daardoor leer je elkaar beter kennen en
daardoor voorkom je ook conflicten” (persoonlijke communicatie G, 2017). Respondent H (persoonlijke
communicatie H, 2017) vult aan:
Wat je met een sharing doet is dat iedereen mens is. En het begrip voor elkaar maar eigenlijk
ook liefde voor elkaar... Dat je echt iemand ziet, dat je weet waarom iemand chagrijnig is... Of
waarom iets bepaalds moeilijk vindt. Je krijg een heel groot gedeelte van een mens te zien. Al
die innerlijke processen van iemand die worden meteen duidelijk waardoor het zo veel
makkelijker wordt om met elkaar samen te werken.
Het doel van dit onderzoek is niet om het gedrag van bewoners in bewonersinitiatieven te verklaren maar het
lijkt erop dat de bewoners van het ecodorp bijzonder veel met elkaar delen. Meer dan de buren in een doorsnee
wijk. Vergaderingen, bijeenkomsten en bouw- en andere werkzaamheden maar ook het feit dat ze zeer compact
in elkaars fysieke nabijheid wonen lijkt een noodzaak te creëren om onderlinge disputen, ruzies en conflicten
zoveel mogelijk te voorkomen. In Boekel doen ze dit onderling dus door zelfreflectie, kernkwadranten en
sharings.
Niet genoemd als een manier om met interne weerstand om te gaan is de manier waarop men spanningen
behandeld. Zoals valt te lezen is het omgaan met spanningen terug te vinden bij het verantwoorden van
bewoners. Reden waarom dit mechanisme als een verantwoordingsprincipe is bestempeld valt terug te lezen in
5.2.3. Het is echter niet uitgesloten dat het omgaan met spanningen ook een functie heeft in het voorkomen van
conflicten, ruzies of disputen. Ter herinnering: een spanning is een verschil tussen de huidige en gewenste
situatie volgens een bewoner. Reeds vermeld is dat deze situaties zich niet beperken tot fysieke en zichtbare
situaties maar ook gaan over mentale situaties zoals frustratie, boosheid, verdriet, positivisme en opgewektheid.
Het is geen radicale stap om te denken dat het bespreken van deze situaties niet alleen bedoeld zijn voor
verantwoording afleggen maar ook (onbewust) een rol spelen bij het voorkomen of het dealen met onderlinge
meningsverschillen of erger.
Al met al valt te concluderen dat er veel aan wordt gedaan om conflicten, ruzies en disputen te voorkomen dan
wel te ‘managen’. Of de bewoners van Ecodorp Boekel op eenzelfde manier omgaan met het voorkomen van
conflicten, ruzies en disputen met mensen en partijen die niet woonachtig zijn in het dorp zal blijken uit
onderstaande alinea’s.
o

Omgaan met weerstand van buiten

We hebben kunnen constateren dat men veel principes gebruikt worden om goed ruzie te kunnen maken
onderling mocht dat nodig zijn. Ook naar buiten wordt er belang gehecht aan een constructieve houding met
bijvoorbeeld de direct omwonenden die enige weerstand oproepen. In eerste instantie kenmerkt die houding zich
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in een bepaalde flexibiliteit met de belangen van bijvoorbeeld de direct omwonenden blijkt uit de volgende
quote:
Want stel nou dat iemand zou zeggen: ‘Ik vind het geen goed idee...’ of: ‘Ik vind één onderdeel
van jullie plan geen goed idee.’ Dat zei bijvoorbeeld een boer naast ons... Een koeienboer:
‘Jullie laten hier al het onkruid groeien.’ Hij noemde het onkruid maar volgens ons is het
pioniersgras maar daarbuiten... Voor hun is het onkruid en hij zei: ‘Er zitten twee soorten
tussen die voor mijn koeien heel slecht zijn.’ En dat is distel en de distel is eigenlijk heel goed
voor de natuur maar als het in het hooi van de koeien terecht komt durven de koeien het hooi
niet meer te eten. Als ze zo’n distel in de mond hebben gehad. En dan moet een boer dus nieuw
hooi gaan halen. En wij begrepen dat wel dus toen de distels begonnen te groeien hebben wij
rondgelopen op het terrein... en dat is een groot terrein en toen hebben we de distels overal
uitgehaald omdat we niet wilden dat hij zijn inkomen kwijtraakten. Dus eigenlijk ondanks dat
we weten dat de distel een hele goede plant is want hij haalt voedingsstoffen van diep... van
heel diep in de grond en haalt ze naar boven toe... en ondanks dat, wat we heel belangrijk
vinden, vinden we het ook belangrijk dat de mensen om ons heen ook gewoon door kunnen
leven (persoonlijke communicatie G, 2017).
Bovenstaande quote lijkt kenmerkend voor het omgaan met weerstand van buiten. Men noemt het dragon
dreaming. Dragon dreaming is een principe dat mensen indeelt in active en silent supporters en active en silent
resistors. Vanzelfsprekend steunen supporters het initiatief en zorgen resistors voor weerstand. Volgens
respondent G zorgt het overhalen van een active resistor ervoor dat de groep silent resistors grotendeels stopt
met het bieden van weerstand. Daarnaast geeft een active resistor weerstand vanuit een bepaalde betrokkenheid
waardoor het fijn is voor een initiatief om active resistors te hebben; “Dus zelfs al zou je deur en deur afgaan en
zou je vragen of je een interview mag hebben, dan nog zal een silent resistor niet echt vertellen wat hem op het
hart ligt en een active resistor doet dat wel dus die active resistors zijn eigenlijk goud waard, die versterken je
organisatie” (persoonlijke communicatie G, 2017).
Dat ze bovenstaande methode gebruikt hebben bij weerstand van buiten blijkt uit de volgende anekdote van een
active resistor:
We hadden bijvoorbeeld eens iemand die was heel kritisch over ons en toen hebben we een
aantal van zijn adviezen hebben we ook echt gevolgd en toen zijn we ook naar hem toe gegaan
en hebben gezegd: ‘Luister, we hebben echt goed naar je geluisterd en we hebben dit gedaan
en dat gedaan’. Toch kwam hij dan nog steeds met kritiek al was hij wel milder omdat hij zag:
Hé, ze doen wat met mijn kritiek. Dus sommige dingen waren ook heel zinnig. En die dingen
hebben ook de organisatie versterkt (persoonlijke communicatie G, 2017).
Niet alleen respondent G geeft aan dat weerstand van buitenaf welkom is, ook respondent H laat meerdere malen
weten dat een zekere weerstand van buiten een positief effect heeft op het bewonersinitiatief als geheel. Het lijkt
er dus op dat er men een bepaalde tegenspraak of kritische houding van buiten waardeert. Er wordt echter niet in
de interviews melding gemaakt dat men deze active resistors actief opzoekt dan wel creëert.

85

Afsluitend is het goed om op te merken dat de gebruikte principes voor het omgaan met onderlinge weerstand
ook invloed hebben op het omgaan met weerstand van buitenaf. Om een voorbeeld te geven: zodra je een
methodiek als de kernkwadranten gebruikt die je helpt om te gaan met bepaalde allergieën is het
onwaarschijnlijk dat men niets van dit mechanisme meeneemt in het omgaan met weerstand van buitenaf. Of het
nu een naburige varkensboer is of iemand uit het dorp die om wat voor reden weerstand levert, grote kans dat
diegene die de hinder of allergie ondervindt deels op een dezelfde manier zal omgaan me de weerstand.
Voorbeelden van het democratisch gedrag die voortkomen uit het hanteren van de genoemde principes zijn
genoeg terug te vinden in de tekst maar desalniettemin zal voor het overzicht in onderstaande tabel expliciet een
aantal gedragingen opgesomd worden.
Tabel 11: Omgaan met weerstand bij Ecodorp Boekel
Omgaan met weerstand
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Omgaan met bezwaar

-

Omgaan met allergieën

-

Omgaan met interne weerstand:

Democratisch principe:

Omgaan met conflicten

1.

Zelfreflectie middels de kernkwadranten van Ofman

2.

Sharings waar men in groepsverband elkaar beter leert kennen
en begrijpen

3.

Buddy’s die in tweetallen problemen en irritaties oplossen

4.

Reactie-/bezwaarronde omgaan met spanningen

5.

Dragon dreaming is manier om met weerstand om te gaan en
die om te buigen naar steun

-

Omgaan met externe weerstand:
1.

Dragon dreaming wordt voornamelijk gebruikt in het omgaan
met weerstand van buiten

Democratisch gedrag:

-

Reflectie op eigen persoon

-

Het geregeld bij elkaar komen naar elkaar luisteren en spreken tijdens

-

Luisteren naar feedback die je krijgt ook van buiten het initiatief

-

-

In gesprek gaan met elkaar of met je buddy

sharings en mogelijkheden creëren

Terugkoppelen aan diegene die de feedback geeft.

5.2.5 Overzichtstabel Ecodorp Boekel
Als afsluiting de paragraaf met het totaaloverzicht voor Ecodorp Boekel.
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Tabel 12: Overzichtstabel Ecodorp Boekel
Concept
Inclusiviteit

Er is in deze case sprake van twee soorten inclusiviteit: interne en externe. Interne
inclusiviteit valt met aangrenzende zekerheid in te delen als democratische waarde. Voor
externe inclusiviteit is het de vraag of dit zo is. Er wordt in beide gevallen anders
gesproken waardoor er in beide gevallen dus sprake is van een bewonerstaal. Men hecht
zeer veel waarde aan het kunnen meedoen bij interne inclusiviteit, bij externe inclusiviteit
is dat minder.

Zeggenschap

Ook in Boekel is zeggenschap een concept dat beschouwd mag worden als een morele
standaard die invloed heeft op de verdeling van zeggenschap. Een standaard waar minder
gewicht wordt toegekend dan aan inclusiviteit. Zeggenschap wordt in beide interviews niet
genoemd waardoor er sprake is van een bewonerstaal.

Verantwoording

Verantwoording afleggen is eveneens een democratische waarde die net als inclusiviteit

afleggen

valt op te delen in twee verschillende soorten: verantwoording afleggen onderling en
verantwoording naar ‘buiten’. Het onderling verantwoording afleggen mag beschouwd
worden als de belangrijkste democratische waarde samen met het omgaan met weerstand.
Het verantwoording afleggen naar buiten vindt men tot op zekere hoogte belangrijk. Bij het
verantwoording afleggen onderling is er zeker sprake van een bewonerstaal terwijl bij het
verantwoording afleggen naar buiten dit minder duidelijk is.

Omgaan met

Wat voor inclusiviteit en verantwoording afleggen geldt, geldt ook voor het omgaan met

weerstand

weerstand: er is onderscheid te maken tussen de omgang met interne en externe weerstand.
Het omgaan met weerstand maken binnen het initiatief is bijzonder belangrijk. Het omgaan
met weerstand naar buiten wordt als belangrijk beschouwd maar minder belangrijk dan het
omgaan met onderlinge weerstand. Men gebruikt veel verschillende termen om deze
waarde te noemen.

5.3 Dorpscoöperatie Steingood
De derde case die onderdeel uit maakt van dit onderzoek bevindt zich in de gemeente Peel en Maas. Voor
kenners op het gebied van dorps- en wijkdemocratie of een van de andere termen (e.g. meervoudige democratie,
maatschappelijke democratie of zelfsturing zoals ze het in de Noord-Limburgse gemeente zelf noemen) wellicht
een bekende naam. In deze gemeente ligt Beringe, een dorp met ruim 2.000 inwoners. Net als veel van de andere
kernen in de gemeente Peel en Maas had Beringe tot aan het einde van de vorige eeuw een klassieke dorpsraad
waarin personen zaten die werden verkozen. In 2000 is deze dorpsraad vervangen door een dorpsoverleg
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waardoor de dorpsverkiezingen verdwenen en werkgroepen tevoorschijn kwamen (persoonlijke communicatie
K, L & M, 2017).
In de werkgroepen konden inwoners van Beringe zich specifiek gaan bezighouden met één onderwerp zoals het
groen(onderhoud), de kermis en het onderhoud van andere publieke voorzieningen. Parallel aan dit
dorpsoverlegorgaan werd in 2007 een initiatief gestart dat langzaam uit zou groeien tot de huidige
Dorpscoöperatie Steingood. Dit initiatief kwam voort uit de wens van de inwoners van Beringe om zelf het
nieuwe gemeenschapshuis van het dorp te ontwikkelen. Doelstelling van Dorpscoöperatie Steingood was (1) om
de realisatie van het gemeenschapshuis zoveel mogelijk met de bewoners zelf te doen en zo min mogelijk met de
overheid, (2) het gemeenschapshuis zo in te richten dat het multifunctioneel zou zijn en onderdak zou gaan
bieden aan zoveel mogelijk dorpsvoorzieningen en (3) het als bewoners zelf te gaan exploiteren met het doel om
zo in de toekomst zelfvoorzienend te zijn (persoonlijke communicatie K, L & M, 2017).
Dit gemeenschapshuis werd gerealiseerd en kwam onder bestuur van een stichting. Echter, het succes smaakte
naar meer waardoor het initiatief werd uitgebreid met doel zoveel mogelijk maatschappelijk vastgoed en
maatschappelijke diensten (onder meer in het sociale domein) zelf te gaan beheren en te gaan uitvoeren. Mede
met financiële en ambtelijke steun van de gemeente maar vooral door de bewoners zelf is Dorpscoöperatie
Steingood ontstaan (persoonlijke communicatie K, L & M, 2017).
Beide dorpsorganisaties (dorpsoverleg en Dorpscoöperatie Steingood) hebben enkele jaren naast elkaar bestaan
totdat de vraag opkwam of het niet beter was wanneer men zou fuseren tot één bewonersorganisatie. Deze
gedachte is opgepakt en eind 2016 zijn beide organisaties gefuseerd onder de naam van Dorpscoöperatie
Steingood. Door deze fusie is de functie van de Dorpscoöperatie enigszins veranderd wat een impact lijkt te
hebben op de gang van zaken in Beringe (persoonlijke communicatie K, L & M, 2017).

5.3.1 Inclusiviteit
Ook in Beringe is inclusiviteit het eerste democratische concept dat behandeld wordt. Gedurende het gehele
interview, van begin tot eind, zijn er signalen terug te vinden waaruit blijkt dat de drie respondenten gewicht
toekennen aan inclusiviteit. Het gebruik van de termen inclusief of inclusiviteit behoort echter niet tot een van
die signalen; net als in de twee eerder beschreven cases wordt geen van beide genoemd in het interview. Een
signaal waaruit wel blijkt dat inclusiviteit in Beringe een belangrijke waarde vertegenwoordigt zien we terug in
de volgende quote:
Want kijk, de gemeente Peel en Maas is supergoed in zelfsturing, alleen als je in de praktijk
kijkt zie je dat die zelfsturing zich beperkt tot een aantal organen die ze zelf in het leven
geroepen hebben. Dus die mensen die erin zitten voelen zich aangetrokken. Ik ben er zelf ook
een van die minstens vind dat zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van belang is. Maar de
goegemeente, de gewone man, die is er niet zo mee begaan omdat ze dat overlaten, misschien
ook wel terecht, aan de vereniging, de coöperatie en het dorpsoverleg. En wij zeggen: ‘Luister
hier, zelfsturing is pas echt aan de orde als alle mensen eigen verantwoordelijkheid pakken en
meedoen en datgene wat misschien in hun naaste ligt maar ze moeten wel eigen initiatief
hebben’ (persoonlijke communicatie K, 2017).
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Deze quote is een reactie op de vraag of de respondenten het belangrijk vinden dat mensen uit Beringe mee
moeten kunnen doen bij het initiatief. De andere twee respondenten reageren op deze vraag door te zeggen dat ze
het inderdaad belangrijk vinden en dat de coöperatie Steingood vooral een ondersteunende helpende en
faciliterende functie heeft; wanneer inwoners van Beringe iets voor Beringe willen betekenen, moeten ze zelf de
“kartrekker” zijn (persoonlijke communicatie L & M, 2017). Deze visie komt ook heel nadrukkelijk naar voren
uit andere quotes zoals “we bieden eigenlijk de mogelijkheid voor alle mensen in Beringe dat ze samen iets
kunnen bereiken als ze dat zouden willen” en “wij (lees: Dorpscoöperatie) zullen het voertuig zijn waarop jullie
(lees: inwoners van Beringe) kunnen gaan zitten en, in het Nederlandse systeem wat we gewend zijn, kunnen
voortrijden” (persoonlijke communicatie K, 2017). Deze laatste quote schetst een situatie waarin er een
vertaalslag nodig lijkt te zijn tussen een initiatief van een of meerdere bewoners en “het Nederlandse systeem”
volgens respondent K.
In het gehele interview klinkt een roep door richting de Beringse bevolking om eigenaar te worden van een
bepaalde verantwoordelijkheid en zo mee te doen met de Steingoodcoöperatie. Dit kan door al dan niet lid te
worden of in een werkgroep te gaan en op die manier iets voor “Beringe te kunnen betekenen” (persoonlijke
communicatie M, 2017). Hieruit valt de eerdere conclusie af te leiden dat de huidige leden en het bestuur
inclusiviteit belangrijk lijken te vinden. De bijbehorende ‘bewonerstaal’ die daarbij gebruikt wordt laat zich
vangen in vergelijkbare termen als bij de vorige twee cases: “(kunnen) meedoen (van iedereen)”,
“samen/gezamenlijk” en “lid zijn/worden” (persoonlijke communicatie K, L & M, 2017).
Het onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ het initiatief wordt net als bij Kloosterburen niet gemaakt in
Beringe. Wanneer er wordt gesproken over iedereen en samen met betrekking tot inclusiviteit, gaat het vrijwel
iedere keer over alle inwoners van Beringe. Vandaar dat we dan ook geen onderscheid maken in deze case tussen
interne of externe inclusiviteit.
Een tweede noemenswaardige opmerking wat betreft inclusiviteit in Beringe is de constatering dat het meedoen
van bewoners an sich belangrijk is, inclusiviteit ook een instrumentele of representatieve waarde lijkt te hebben.
Meerdere keren in het interview wordt aangegeven dat het meedoen van bewoners door middel van het lid zijn,
ook een waarde vertegenwoordigt voor de representativiteit van de Steingoodcoöperatie. Een duidelijke quote
waar dit uit blijkt is bijvoorbeeld “als we geen honderden leden hebben dan kunnen wij wel willen stemmen
maar waar hebben we het dan over?” (persoonlijke communicatie K, 2017).
Een mogelijke verklaring voor de tweeledige waarde die inclusiviteit heeft binnen Steingoodcoöperatie kan
voortkomen uit de recente fusie met het dorpsoverleg. Het meedoen omdat het belangrijk is voor Beringe lijkt
daarbij (grotendeels) een voortvloeisel uit de periode dat de Steingoodcoöperatie nog alleen zorgdroeg voor de
realisatie van het gemeenschapshuis de Wieksjlaag. Na de fusie met het dorpsoverleg, van oudsher het orgaan
met een vertegenwoordigende functie richting de overheid in Beringe, lijkt ook dat de instrumentele waarde van
het meedoen in relatie tot representativiteit een bepaalde betekenis heeft gekregen. Er is tijdens het interview niet
doorgevraagd of deze hypothese klopt dus of dit daadwerkelijk ook zo is kan niet worden bevestigd.
Samenvattend is het daarentegen wel te stellen dat inclusiviteit hoe dan ook een democratisch concept is dat
belangrijk wordt gevonden door zowel de leden als het bestuur van de coöperatie.
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Waar we bij Klooster&Buren en Ecodorp Boekel zagen dat er bepaalde principes werden gebruikt om invulling
te geven aan die waarde zien we dat ook tot op zekere hoogte terug bij de Steingoodcoöperatie. In het interview
worden namelijk verschillende manieren genoemd hoe men er mensen bij probeert te betrekken: ”normaal
hebben we een enquête of een infoavond; je moet iedere keer iets bedenken om iedereen erbij te betrekken”
(persoonlijke communicatie L, 2017). Ook wordt de indeling in werkgroepen toegepast als bewust middel om
deelname te bevorderen:
Alleen als je het hebt over de ontwikkeling van het dorp of van een aantal gebieden. Zeg maar
sport, of gezondheid of ja ruimtelijke ordening. Ja dan krijg je dat wij dus dat model van de
coöperatie hebben en feitelijk zal dus de groep die zich in Beringe bemoeit met het thema zal
zichzelf moeten gaan organiseren met een werkgroep (persoonlijke communicatie K, 2017).
Mensen kunnen daarbij zichzelf organiseren in een eigen werkgroep en zich al dan niet aansluiten bij de
Steingoodcoöperatie. Men hoeft daarvoor niet verplicht lid te worden van de coöperatie; het lidmaatschap van de
coöperatie kost eenmalig twintig euro die wordt teruggestort zodra men besluit niet langer lid te willen zijn. In
totaal heeft de coöperatie op het moment dertig leden maar zijn er meer mensen betrokken in de verschillende
werkgroepen waaronder een aantal die zich bezighouden met de kerk, school en het verkeer en veiligheid.
Tot op zekere hoogte is wederom een belangrijke zinsnede een paar alinea’s terug. Het lijkt er namelijk op dat
men in Beringe nog een beetje zoekende is om deze principes en mechanismen deels vorm te geven. Dit blijkt uit
bijvoorbeeld de volgende quote: “Jij vraagt vragen alsof wij overal over nagedacht hebben en dat is juist niet zo
(...) het is geen overwogen proces geweest hoe moeten we de coöperatie inrichten en wat we er mee gaan doen.
En het is ook geen overwogen proces geweest om met het dorpsoverleg te fuseren” (persoonlijke communicatie
K, 2017).
Deze constatering voedt de gedachte dat het erop lijkt dat ze binnen Steingoodcoöperatie nog bezig zijn met het
ontwikkelen van concrete principes en mechanismen die een bepaalde inclusiviteit moeten borgen dan wel
afdwingen. Wanneer je de fusie tussen de Dorpscoöperatie en het dorpsoverleg als startpunt neemt zijn ze in
Beringe, in vergelijking met Kloosterburen en Boekel, minder lang bezig. Een tweede mogelijkheid kan zijn dat
men juist op trial-and-error-wijze handelt of dat men een hele onconventionele route bewandelt waarin men
juist niet te veel wil vastleggen in bepaalde principes en mechanismen. In de volgende subparagraaf (5.3.2)
wordt hierop teruggekomen.
Buiten de reeds genoemde gedragingen in de voorgaande cases is er weinig nieuws onder de zon te melden. Het
houden van een enquête of een infoavond kan worden bestempeld als democratisch gedrag maar het lijkt erop
dat men, zoals in de alinea hierboven reeds is gezegd, nog zoekende is. Vandaar dat er op het moment nog
relatief weinig is te zeggen over specifiek democratisch gedrag dat opmerkelijk is of afwijkt van wat er in
Kloosterburen en Boekel zichtbaar is.
Wederom een onderstaande tabel die tot doel de waarde inclusiviteit samen te vatten.
Tabel 13: Inclusiviteit bij Dorpscoöperatie Steingood
Onderwerp

Bewonerstaal
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Democratische waarde:

Democratisch principe:

-

(Het kunnen) meedoen (van iedereen)

-

Bovenstaande in combinatie met samen/gezamenlijk

-

Lijkt dat ze nog zoekende zijn naar bepaalde principes en

-

Maken gebruik van specifieke werkgroepen waar iedereen uit

mechanismen

Beringe, lid of geen lid van de coöperatie, kan meedoen op basis van
interesses en vaardigheden

Democratisch gedrag:

-

Het houden van een enquête

-

Het opnemen of oprichten van werkgroepen

-

Het houden van infoavonden

5.3.2 Zeggenschap
Het beeld dat terug is te zien bij inclusiviteit komt binnen Steingoodcoöperatie ook deels terug als we het gaan
hebben over het democratische concept zeggenschap; bij de verdeling van invloed tijdens de besluitvorming lijkt
men ook nog zoekende. Ondanks dat men nog bezig is met experimenteren hebben ze wel een duidelijke mening
over zeggenschap. Maar voordat we daar aankomen is het goed te beginnen met de vraag: vindt men de
verdeling van invloed op de besluitvorming belangrijk binnen de Steingoodcoöperatie? Het antwoord op die
vraag is ja. En niet alleen omdat er 36 keer op twintig verschillende manieren wordt gerefereerd aan
zeggenschap.
De drie termen die het meest naar voren komen bij zeggenschap zijn “het zelf verantwoordelijk zijn”, “het zelf
beslissingen nemen” en het “baas zijn”, waarbij de laatste term er een is die we voor het eerst horen
(persoonlijke communicatie K, L & M, 2017). Het stemmen van de leden van de coöperatie heeft te maken met
de zeggenschap die de leden hebben over alle zaken waar geld bij komt kijken. Heel nadrukkelijk komt naar
voren dat wanneer iets geld kost, de leden van de coöperatie daarover moeten stemmen zo blijkt uit onder meer
de volgende quote: “Als het financiële gevolgen heeft dan moeten de leden daar hun goedkeuring over geven.
Dus die dertig stemmen feitelijk alleen maar over geld. Dat het geld kost of dat er een lening afgesloten moet
worden” (persoonlijke communicatie K, 2017).
Dit lijkt een harde maatregel omdat men bij een van de volgende bijeenkomsten, waarin men gaat praten over de
plannen voor de aanschaf van het kerkgebouw, een hoge opkomst verwacht en, waar naar alle
waarschijnlijkheid, ook veel niet-leden van de coöperatie aanwezig zullen. Niet-leden die officieel geen
stemrecht hebben. Dat dit een spannend moment wordt blijkt uit de volgende passage:
Ze mogen allemaal komen alleen diegene die betaald hebben mogen stemmen. We zijn
benieuwd hoe dat werkt. Als er dan 150 mensen bij elkaar zijn en (...) wat gebeurt er als er
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dertig mensen stemrecht hebben en er komen... Als bestuur kan ik niet anders zeggen dat de
mensen mogen stemmen die betaald hebben (persoonlijke communicatie, 2017).
Dit stemmen gaat op basis van meerderheid waardoor het, theoretisch gezien met het huidige ledenaantal,
mogelijk is dat zestien personen de plannen voor de kerk kunnen goed- of afkeuren. Dat deze situatie niet als
wenselijk wordt ervaren door de respondenten is reeds aangegeven met een quote in subparagraaf 5.3.1. Het is
echter wel zo dat de situatie op het moment dit wel toe laat. Dit betekent ook dat wanneer een bepaalde groep
mensen, vanwege een bepaald belang, de wens en de wil heeft om de besluitvorming binnen de coöperatie
aanzienlijk te beïnvloeden, dit zou kunnen doen door twintig euro per hoofd op tafel te leggen en mee te
stemmen. Dat een dergelijke situatie ook niet bepaald wenselijk is, wordt beaamd door alle drie de respondenten
en door aan te geven dat men (voor nu) zoveel mogelijk weg wil blijven bij beslissingen die geheel Beringe
aangaan.
Dat men bij de Dorpscoöperatie Steingood waarde hecht aan de verdeling van zeggenschap blijkt even later in
het interview ook wanneer ze zich alle drie openlijk afvragen of het model wat betreft zeggenschap door middel
van contributie en het aantal leden “levensvatbaar” is. Op het voorstel van respondent K dat het misschien beter
is om de coöperatie weer om te vormen tot een stichting “en dan zijn we weer met vijf man de baas” wordt door
respondenten K zelf en L gezegd dat ze dat allebei niet willen en dat dat niet werkt (persoonlijke communicatie,
2017). Respondent M reageert eveneens afwijzend en voegt toe dat ze kiezen voor “de moeilijkste weg” omdat,
volgens respondent L, “zelf verantwoordelijk maken, dat vinden we belangrijk” (persoonlijke communicatie,
2017).
Deze overtuiging blijkt uit de verdere organisatie van Dorpscoöperatie Steingood als er niet gestemd hoeft te
worden over financiële zaken. Gelijk de organisatievorm in Kloosterburen en Boekel zijn de “ledengroepen” of
werkgroepen zelf verantwoordelijk en eigenaar over die dingen die ze zelf willen uitvoeren. En vooral dat
eigenaar zijn is een belangrijk iets in Beringe. Wat namelijk duidelijk naar voren komt is dat de mensen in
Beringe, volgens de respondenten, gewend zijn geraakt aan wat het “beheren van frietkraam” wordt genoemd en
wat zoveel wil zeggen als:
Gewenning van ergens lid van zijn zoals bijvoorbeeld de voetbalclub en het bestuur moet er
maar voor zorgen dat het veld kort gemaaid is en de doelpalen wit zijn. Dat afscheepgedrag
wat veel mensen geleerd hebben de afgelopen twintig, dertig en veertig jaar, proberen wij heel
bewust te doorbreken. En daar hebben we heel veel moeite mee (persoonlijke communicatie,
2017).
Wat we hier duidelijk zien is een verschil tussen eigenaarschap en zeggenschap. Eigenaarschap dat we ook al
terugzagen bij inclusiviteit en deels bij de andere initiatieven. Voor de respondenten zijn eigenaarschap en
zeggenschap een soort van synoniemen: als een werkgroep ergens aan gaat werken is men eigenaar en heeft men
ook het recht om zelf te bepalen wat en hoe men dat gaat doen. Alleen als er financiële gevolgen aan de besluiten
vastzitten ligt de zeggenschap niet alleen bij de werkgroep maar ook deels bij de rest van de coöperatie. Er is niet
gesproken met mensen buiten de Steingoodcoöperatie dus baseren we ons op de antwoorden van de
respondenten maar het lijkt erop dat de mensen buiten de coöperatie zeggenschap en eigenaarschap als twee los-
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van-elkaar-staande begrippen zien. Men lijkt de automatische koppeling tussen zeggenschap en eigenaarschap,
die wordt gemaakt binnen de Steingoodcoöperatie, niet zo vanzelfsprekend te vinden.
Deze discrepantie vindt haar oorsprong naar alle waarschijnlijkheid in de situatie van voor de
Steingoodcoöperatie toen de verenigingen “de dragers” en “de bazen” van de Wieksjlaag werden om zo het
eigenaarschap meer neer te leggen bij het dorp en minder bij het bestuur. Dit betekende dat, wanneer het bestuur
van de Wieksjlaag wat wilde, zij dit moesten voorleggen aan de verenigingen die plaatsnamen in een zogeheten
gebruikersraad en deze raad besliste vervolgens. Het bestuur ging het vervolgens uitvoeren. In deze relatie lag
een groot deel van de zeggenschap bij de gebruikersraad en het eigenaarschap voor wat er gebeurde
voornamelijk bij het bestuur van de Wieksjlaag. Met het oprichten van de coöperatie en de bouw en exploitatie
van de nieuwe Wieksjlaag probeert men nu een dergelijke scheiding en te “doorbreken”; men wil de leden de
baas en tegelijkertijd ook eigenaar en daarmee uitvoerder laten zijn (persoonlijke communicatie K, L & M).
Al met al is langzaamaan wel duidelijk aan het worden dat zeggenschap een morele standaard is die een
bijzondere invloed heeft op de verdeling van zeggenschap over onder meer de Wieksjlaag. Het is daarmee een
democratische waarde met daarnaast het beeld dat men nog bezig om zowel de zeggenschap en het
eigenaarschap, die beide onder de waarde zeggenschap lijken te vallen in Beringe, neer te leggen bij de leden op
een bepaalde manier. Of dit gaat gebeuren met behulp van democratische principes en mechanismen is nog even
de vraag. Buiten het neerleggen van de zeggenschap bij de werkgroepen zijn er geen andere principes of
mechanismen te ontdekken uit de reacties van de respondenten.
Het concrete democratische gedrag dat is terug te zien bij de Steingoodcoöperatie laat zich waarschijnlijk deels
al raden. Het stemmen over financiële beslissingen of het goedkeuren daarvan door de leden van de coöperatie is
er een. Verder zien we dat het bestuur toezicht kan houden op taken die zijn uitbesteed aan derden en ook het
geven van zeggenschap aan (nieuwe) werkgroepen die beslissingen en besluiten nemen zijn beide voorbeelden
van democratisch gedrag gelinkt aan zeggenschap.
Het overzicht van zeggenschap in Dorpscoöperatie Steingood:
Tabel 14: Zeggenschap bij Dorpscoöperatie Steingood
Zeggenschap
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Het zelf verantwoordelijk zijn

-

Baas zijn

-

Het neerleggen van eigenaarschap en zeggenschap (buiten financiële

-

Moeilijk te deduceren uit de interviews

-

Het stemmen

Democratisch principe:

Democratisch gedrag:

-

Het zelf beslissingen nemen

beslissingen) bij de werkgroepen

Toezicht houden van het bestuur
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-

Werkgroepen die zelf beslissingen nemen

5.3.3 Verantwoording afleggen
Het beeld dat zich in de eerste twee democratische concepten heeft gevormd blijft zich enigszins doorzetten bij
hoe er verantwoording wordt afgelegd binnen de Steingoodcoöperatie. Er lijkt namelijk, net als bij de twee
voorgaande cases, belang te worden gehecht aan het zich verantwoorden, zij het dat uit de antwoorden van de
Beringse respondenten niet heel duidelijk wordt hoe zwaar dat belang weegt en op wat voor concrete wijze die
verantwoording wordt afgelegd. Desalniettemin zijn er ook hier een aantal interessante en relevante bevindingen
die meer dan de moeite waard zijn om te vermelden.
Een van die bevindingen is dat een begrip als synoniem gebruikt lijkt te worden voor verantwoording afleggen
dat vooralsnog niet is teruggekomen bij de initiatieven uit Kloosterburen of Boekel. In de volgende quotes is dat
begrip zichtbaar: “En dat wordt evengoed teruggekoppeld bij de coöperatie” en “Ze mogen dat zelf doen maar
ze moeten terugkoppelen, en dat doen ze ook om de zoveel tijd, waar ze mee bezig zijn” (persoonlijke
communicatie K & M, 2017). Met het terugkoppelen, zoals al deels duidelijk wordt uit de quotes, lijkt men
verantwoording afleggen te bedoelen. Ook hier is er sprake van een actor en een forum en een min of meer
verplichting om aan te geven waar men mee bezig is of heeft gedaan. Het enige dat ontbreekt is de mogelijkheid
voor het forum om consequenties af te dwingen.
In subparagraaf 5.3.2 werd al duidelijk dat, wanneer het gaat om beslissingen of besluiten waar geen financiële
zaken bij komen kijken, een forum in wat voor vorm dan ook (het bestuur van de coöperatie of de leden), totaal
geen zeggenschap of enige bevoegdheid heeft om consequenties of veranderingen af te dwingen op basis van een
oordeel dat ze opmaken. Hierdoor mag men zich terecht afvragen of het wel gaat om verantwoorden. Toch lijkt,
afleidende uit de reacties van de respondenten, dit terugkoppelen wel deels een verantwoordende functie te
hebben ondanks het niet geheel compleet zijn van de verantwoordingsrelatie zoals die wordt gehanteerd in dit
onderzoek.
Net als bij Kloosterburen en Boekel worden er door de respondenten in Beringe geen echte regels, sancties,
consequenties of maatregelen genoemd wanneer een werkgroep bijvoorbeeld een bepaalde doelstelling niet haalt
of wanneer iemand binnen het bestuur of als lid een foute beslissing heeft genomen. In Kloosterburen en Boekel
zagen we dat men fouten mag maken omdat ze vinden dat het er bij hoort als in “iedereen maakt fouten”
(persoonlijke communicatie A, B, G & H, 2017). In Beringe zien we eenzelfde soort reden waarom er geen
sprake lijkt te zijn van een bepaalde sanctionering. Een sanctionering die overigens door Ostrom (1990),
wanneer op een gepaste manier toegepast, een belangrijk kenmerk kan zijn voor de commons. De reden in
Beringe is deels terug te zien in de volgende quote:
En dan zeg ik: ‘Ja toen we dit gebouw hebben gebouwd hadden we 750.000 euro maar
uiteindelijk heeft het 2,4 miljoen gekost’. En we hebben het ook gebouwd voor dat bedrag. En
het staat er voor 2,4 miljoen. Als ik toen gedacht had van met 750.000, dan zet ik er maar een
kleiner ding neer maar dat hebben we niet gedacht. Dus de vraag is... Ik kan dit op zo’n
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blauwdruk... Of zo’n planmatige manier werkt dit allemaal niet (persoonlijke communicatie K,
2017).
Respondent M (persoonlijke communicatie, 2017) reageert hier nog op met: “Het is voortschrijdend inzicht. Je
begin met lopen en je ziet van daar is een gat en daar is een gat...”. Er zijn nog meerdere gevallen waarin zulke
zelfde situaties worden genoemd door de respondenten. In al die gevallen lijkt het niet zozeer over ‘het fouten
maken hoort er bij’ te gaan maar meer over de observatie door de respondenten dat het moeilijk planmatig
werken is wanneer men met de bewoners een dergelijk project oppakt zoals het realiseren van een
gemeenschapshuis. Er is niet gevraagd waarom dat precies is maar het lijkt als gevolg te hebben dat men elkaar
minder nadraagt en ook minder verantwoording achteraf hoeft af te leggen maar vooral, gedurende die
momenten dat de situatie om een (ad-hoc)oplossing vraagt, goed te communiceren wat en waarom je iets gaat
doen richting de leden en het dorp. Belangrijk ingrediënt om deze manier van werken te kunnen toepassen en
volhouden is een groot vertrouwen dat men met oplossingen op de proppen weet te komen in situaties wanneer
ze bijvoorbeeld tegen “een gat” aanlopen. Net als bij Kloosterburen en Boekel, waar dit vertrouwen ook
aanwezig leek te zijn, lijkt Dorpscoöperatie Steingood hier ook over te beschikken.
Wat verder wel bijzonder duidelijk wordt wanneer we het hebben over verantwoording afleggen binnen de
Steingoodcoöperatie, is dat er wel een verantwoordingsrelatie in de klassieke zin van het woord is tussen het
bestuur van de coöperatie en de leden. Uit een passage blijkt dat de leden het bestuur wel moeten “kunnen
controleren of we wel ‘ja’ hebben gezegd en niet niets hebben gedaan”. Consequenties wanneer dit niet gebeurt
is dat het bestuur “gewoon wordt afgezet” waardoor we daar met aan waarheid grenzende zekerheid kunnen
stellen dat er wel een verantwoordingsrelatie is (persoonlijke communicatie K, 2017). Dit verantwoorden gebeurt
vooral achteraf in tegenstelling tot de werkgroepen die juist voornamelijk vooraf willen inlichten en eventuele
stappen willen uitleggen.
De relatie tussen het bewonersinitiatief en de Beringse gemeenschap lijkt het meest op de eerder beschreven
verantwoordingsrelatie tussen de werkgroepen en de rest van de leden. Allereerst is het goed om op te merken
dat de werkgroepen zich wel verplicht voelen om het dorp te informeren over hun bezigheden. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de volgende quote: “Maar als er nieuwe ontwikkelingen zien die het dorp moet weten, dan of via
de nieuwsbrief of zoals nu dat het hele dorp een uitnodiging krijgt: dit en dit staat te gebeuren...” (persoonlijke
communicatie L, 2017). Uit de reacties van de respondenten wordt echter niet helemaal helder of het mensen
buiten het initiatief als forum zijnde een beoordeling mogen maken en eventuele consequenties kunnen
afdwingen. Er zijn wel aanwijzingen die suggereren dat mensen van buitenaf consequenties kunnen afdwingen
zoals de volgende passage:
Ja want die werkgroep weet het ook allemaal niet. En daarom lopen er ook mensen mee tijdens de
schouw van de gemeente, van de politie van de provincie... Die lopen mee rond in Beringe. Dus de
gemeente is er dan al bij want het gaat allemaal om geld he? (persoonlijke communicatie K & M,
2017).
In bovenstaande passage gaat het over de gemeente die als een partij van ‘buitenaf’ wordt meegenomen en
bepaalde consequenties kan afdwingen. Het is geen verre sprong naar de stelling dat dit ook geldt voor bewoners
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die naar alle waarschijnlijkheid dezelfde autoriteit genieten als bepaalde experts bij de gemeente of de politie in
de ogen van de werkgroepleden. Desalniettemin worden ook zij zoveel mogelijk meegenomen geeft de volgende
quote over dezelfde werkgroep Verkeer & Veiligheid weer: “Er wordt gemeld: We gaan schouwen, willen jullie
mee gaan lopen want dan kunnen we ook de punten die jullie willen veranderen meenemen?” (persoonlijke
communicatie K, 2017).
Het is moeilijk om vast te stellen of er hier sprake is van verantwoording afleggen in de klassieke zin van het
woord. Het lijkt erop dat het vooraf meenemen van partijen en personen van buiten het initiatief deels wordt
gedaan om mensen te kunnen laten deelnemen (inclusiviteit), deels om anderen dan wel zichzelf te informeren
maar dat het ook een verantwoordende functie heeft, niet alleen naar de rest van het initiatief maar ook de rest
van de gemeenschap. In het succesvolle geval van deze werkgroep Verkeer & Veiligheid schemeren alle drie
deze functies door uit de reacties van de respondenten.
Naast de term “terugkoppelen” worden nog verschillende andere termen genoemd. “Verantwoorden” wordt ook
genoemd, echter wel pas nadat de interviewer deze term heeft gebruikt, daarvoor is het woord of een vervoeging
daarvan niet voorgekomen. Andere termen en passages die voorkomen zijn: “het kenbaar maken van stappen”,
“het vertellen waar ze mee bezig zijn”, “uitleggen” en “verantwoording” (persoonlijke communicatie K, L &
M, 2017).
Het concrete gedrag dat onder het verantwoording afleggen hangt wijkt niet af van hoe men in Kloosterburen
toetst en hoe men in Boekel omgaat met spanningen. In de kern komt het neer op elkaar voornamelijk vooraf
heel goed uitleggen wat en waarom men iets gaat doen. De bijbehorende gedragingen zijn het organiseren van
een infoavond over bijvoorbeeld de aanschaf van de kerk zoals we die zagen in subparagraaf 5.3.2, het bestuur
dat uitlegt wat men met een stemming heeft gedaan (een van de weinige vormen waarin verantwoording achter
wordt afgelegd), het schriftelijk communiceren naar de rest van het dorp wat er gaat gebeuren, het terugkoppelen
door de werkgroepen wanneer een vertegenwoordiger van de werkgroep tijdens een vergadering komt uitleggen
waar ze allemaal bezig zijn en zo zijn er nog een aantal meer voorbeelden te vinden van concreet
verantwoordingsgedrag.
Het overzicht van verantwoording afleggen in Dorpscoöperatie Steingood:
Tabel 15: Verantwoording afleggen bij Dorpscoöperatie Steingood
Onderwerp
Democratische waarde:

Democratisch principe:

Democratisch gedrag:

Bewonerstaal
-

Terugkoppelen

-

Uitleggen – elkaar informeren

-

Moeilijk te deduceren uit de interviews

-

Klassieke verantwoordingsrelatie tussen het bestuur en de leden

-

Uitleggen waar men mee bezig is door een vertegenwoordiger
richting andere vertegenwoordigers en het bestuur
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-

Organiseren van infoavonden
Bestuur dat uitlegt wat er met het resultaat van een stemming is
gebeurd

5.3.4 Omgaan met weerstand
In verhouding tot de drie andere democratische concepten is er relatief weinig gesproken over hoe er wordt
omgegaan met weerstand binnen de Steingoodcoöperatie. Een verklaring zou kunnen liggen in de bevinding dat
men wat minder waarde hecht aan het omgaan met weerstand. Het zou ook kunnen liggen dat men, na de fusie
met het dorpsoverleg en daardoor in een nieuwe vorm, nog bezig is om eerst aandacht te schenken aan andere
democratische waarden; hoewel het geen kwaad kan in vroeg stadium te beginnen met het vaststellen van
omgangsvormen die bepalen hoe er ruzie gemaakt wordt binnen het initiatief, is het mogelijk dat het niet het
eerste is waar je aan zou denken.
Ondanks dat de kwantiteit wat lager ligt dan gemiddeld zijn er wel degelijk signalen die aangeven dat men bezig
is met het omgaan met weerstand. Het palet hoe weerstand wordt geduid binnen Steingood loopt bijzonder
uiteen. Van “zaniken”, “spanning”, “recalcitrant”, “bezwaarmakers” en “critical friends” tot het pertinent
tegen zijn, “weerstand” en “crisis”, het is allemaal voorbijgekomen. Mede door de diversiteit van de termen en
passages is het niet mogelijk te stellen dat er bepaalde termen zijn die er echt ‘uitspringen’ voor (het omgaan
met) weerstand. De twee termen die numeriek gezien het meeste voorkomen zijn “tegenwicht” en “conflicten”
(persoonlijke communicatie K, L & M, 2017). Daarbij wordt eerstgenoemde voornamelijk als positief ervaren en
het tweede eerder als ondermijnend voor het initiatief.
Bij Ecodorp Boekel werd reeds aangegeven dat men conflicten liever vermeed maar men lering probeerde te
trekking uit die conflicten die onvermijdbaar waren. Een dergelijke houding is ook deels terug te zien bij
Steingoodcoöperatie. Wat tot op heden echter nog niet heel duidelijk naar voren is gekomen, is dat men expliciet
zegt dat een bepaalde weerstand waardevol is. De volgende quote geeft een voorbeeld van een van die passages
waarin deze houding duidelijk wordt: “Dan kan de opdracht zijn voor de coöperatie: Hou het tegen. En wij
zullen dan zeggen: ‘Wij houden dat tegen omdat onze leden dat willen maar wij hopen dat er een tegenwicht
ontstaat van andere mensen die zeggen: Ja wat kan mij dat schelen?’” Op mijn vraag of het hier gaat over de
eerste reactie van de tegenstander wordt door dezelfde respondent het volgende antwoord gegeven: “Ja. En dan
krijg je een spanning in de coöperatie en dat is een creatieve spanning. Want dan gaan de mensen het zelf met
elkaar erover hebben...” (persoonlijke communicatie K, 2017).
Wat doorschijnt in deze reactie van respondent K is dat men een onafhankelijke positie ziet voor
Dorpscoöperatie Steingood die daarbij zelf geen kant kiest maar de mogelijke verschillende kampen in de
gemeenschap bij elkaar wil brengen. In de volgende case zullen we zien dat dit ook wordt geprobeerd in het
Dorpsforum Ysselsteyn. Buiten deze twee voorbeelden zijn er nog een aantal andere momenten dat deze
gewenste rol terugkomt waarbij ze weerstand, als de situatie daarom vraagt en de hoop op “tegenwicht” niet
bevestigd wordt, zelf ook gaan opzoeken omdat ze intuïtief lijken te weten waar de weerstand zit getuigt de
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volgende quote: “Je komt er niet eerder mee voordat je heel veel geluiden hebt gehoord. Je voelt dat je geen
tegenstand meer hebt en dan loopt het pas. En we weten precies waar de weerstand zit” (persoonlijke
communicatie L, 2017).
Deze handelswijze is door een van de respondenten genoemd waardoor we een slag om de arm moeten houden
wanneer we stellen dat men binnen de Steingoodcoöperatie actief tegenspraak organiseert, ook wel checks &
balances genoemd en eveneens een belangrijke democratische waarde bij bewonersinitiatieven volgens Van
Zuylen en Van Leuven (2017).
Naast het mogelijk organiseren van tegenspraak wordt er door respondent M (persoonlijke communicatie, 2017)
ook melding gemaakt van een andere rol die neigt naar iets dat lijkt op mediating tussen verschillende personen
en partijen in de gemeenschap: “Het is wel zo dat diegene die op hoge poten naar de gemeente loopt, dat die een
tussenstation heeft en mee kan lopen en dan wordt het allemaal wat minder fel”. Een quote van een andere
respondent gaat verder omdat de reactie die wordt gemaakt, aangeeft dat de coöperatie verantwoordelijk is voor
de onderlinge vrede binnen de gemeenschap:
Vroeger als er een zebrapad zou komen dan kwam de gemeente en die riep de mensen op die
eromheen woonden en die vroegen dan: Jongens, wat vinden jullie ervan? Dat zei de ene: Niet
bij mij. De andere zei: Niet bij mij. En zo had de gemeente vroeger het probleem om iedereen
tevreden te houden. Nu is het zo dat de werkgroep op pad gaat en laten we het eens even
breder bekijken. Ja en als niemand dat dan voor de deur wil dan heeft de coöperatie of in dit
geval het dorpsoverleg een probleem en niet de gemeente (persoonlijke communicatie K,
2017).
Zo ver in het eigenaar zijn van onderlinge problematiek tussen bewoners gaat maar één respondent. Maar door
de reactie van respondent M is het allesbehalve gek om te stellen dat het omgaan met weerstand een zekere
waarde vertegenwoordigt; men is er mee bezig, men praat erover en men hecht er een bepaalde waarde aan. Het
is daarbij echter wel de vraag of de ambitie die wordt uitgesproken om een bepaalde rol te vervullen later ook in
de praktijk terug is te zien. Dat lijkt nog even afwachten.
Reden voor deze twijfel komt voort uit de constatering dat er nog niet een eensgezind geluid lijkt te zijn over wat
bijvoorbeeld weerstand precies is. Zo omschrijft de één een conflict als het hebben van “een mening” en voor de
ander is het wanneer iemand opstapt en niet meer wil deelnemen binnen de coöperatie (persoonlijke
communicatie M, 2017). Over dezelfde situatie die wordt genoemd door respondent M heeft ook een van de
andere geïnterviewden wat te zeggen:
Het gaat er dus om, als ik het niet eens ben met de gang van zaken dan zeg ik: ‘Luister hier,
volgens mij moeten we dit nu gaan doen’. En de rest zegt van dat ze dat allemaal niet willen.
Dan denk ik van: ‘Ik pik dat’. En dan is het ik praat nog mee of ik ga. Maar dit was van: ‘Ik
heb het aangekeken en drie keer gedacht van wat moet ik hier, jullie praten maar door en als
ik vraag: Leg het mij nu eens uit...’ En dat hebben we tig keer uitgelegd... ‘Ja dan stap ik op’
(persoonlijke communicatie K, 2017).
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Met bovengenoemde situatie bevinden we ons niet meer in het domein van de weerstand buiten het initiatief
maar zijn we aanbeland op het territorium van de interne weerstand. Door de respondenten wordt er soms een
onderscheid gemaakt tussen interne en externe weerstand waarbij opgemerkt moet worden dat het een
onderscheid minder duidelijk zichtbaar is dan het geval was in Boekel.
Wat opvalt vergeleken met de andere casussen is dat de op overeenstemming gerichte dialoog die we
nadrukkelijk terugzagen binnen Kloosterburen en Boekel niet terug is te zien in de Steingoodcoöperatie als we
ons baseren op de reacties van de respondenten. Dat, ondanks dat het nog niet helemaal lijkt te lukken, ook de
goede omgang met weerstand binnen het initiatief wel belangrijk wordt gevonden blijkt uit de volgende quote:
“En de samenwerking was op een gegeven moment zodanig verzuurd doordat... De coöperatie is ook ontstaan
omdat we over de toekomst wilden nadenken. En die zeiden: ‘Nou, dat gaan we allemaal niet doen’. Er is dus
heel veel onenigheid geweest. Dus geen democratie” (persoonlijke communicatie M, 2017).
De laatste opmerking die wordt gemaakt in deze quote, “Dus geen democratie”¸ slaat op de onwelwillendheid
van een deel van de Beringse bewoners om niet deel te nemen aan een dialoog over de toekomst van het dorp.
Dit getuigt niet alleen van een besef dat omgaan met weerstand belangrijk is, het getuigt van een besef dat
omgaan met weerstand nodig is voor democratie. Het raakt de eerdergenoemde opmerking van Ghorashi (2008)
die aangeeft dat erkenning van het onderlinge verschil en het open maatschappelijke debat daarover, dat die
mogelijkheid een onderdeel is van het fundament voor een goede democratische samenleving.
Omdat de respondenten vooral hebben aangegeven hoe de Steingoodcoöperatie om zou moeten gaan met
weerstand en er maar enkele voorbeelden zijn van daadwerkelijk handelingen die gerelateerd kunnen worden aan
het omgaan met weerstand, is het niet mogelijk het concrete democratische gedrag te noteren. Wat betreft de
democratische principes en mechanismen is men zelf ook nog grotendeels zoekende hoe ervoor te zorgen dat
men op een goede manier omgaat met weerstand. Vandaar dat in onderstaande samenvattende tabel het niet
mogelijk is de tweede kolom in zijn geheel in te vullen.
Tabel 16: Omgaan met weerstand bij Dorpscoöperatie Steingood
Onderwerp
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Omgaan met tegenwicht
Omgaan met conflicten

Democratisch principe:

Niet mogelijk in te vullen

Democratisch gedrag:

Niet mogelijk in te vullen

5.3.5 Overzichtstabel Dorpscoöperatie Steingood
Als afsluiting de paragraaf met het totaaloverzicht voor Dorpscoöperatie Steingood in de tabel op de volgende
pagina.
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Tabel 17: Overzichtstabel Dorpscoöperatie Steingood
Concept
Inclusiviteit

Ook in Beringe ziet men inclusiviteit als een democratische waarde waar rekening mee
moet worden gehouden. Het is het democratische concept waar het meeste gewicht aan
wordt toegekend. Inclusiviteit wordt in zijn geheel niet genoemd dus er is sprake van een
bewonerstaal.

Zeggenschap

Zeggenschap is eveneens een waarde waar men aandacht aan besteed maar wel in mindere
mate dan inclusiviteit. In Beringe wordt voornamelijk gesproken met andere begrippen
over zeggenschap al wordt zeggenschap zelf ook summier genoemd. Hierdoor valt er
gedeeltelijk een bewonerstaal te identificeren.

Verantwoording

Wat voor zeggenschap geldt, geldt in gelijke mate ook voor verantwoording afleggen: men

afleggen

hecht er waarde aan (wat minder dan aan de waarde inclusiviteit) en er wordt voornamelijk
op een andere manier gesproken over verantwoording afleggen al komt de term zelf ook
voorbij.

Omgaan met

Omgaan met weerstand is binnen de Steingoodcoöperatie een democratische waarde die op

weerstand

gelijke voet lijkt te staan met de waarden zeggenschap en verantwoording afleggen. Gelijk
de voorgaande twee cases worden er een groot aantal termen gebruikt om weerstand te
duiden waardoor een specifiek woordgebruik voor de hand lijkt te liggen maar dit kan
echter niet met zekerheid vast worden gesteld.

5.4 Dorpsforum Ysselsteyn
Hemelsbreed iets minder dan twintig kilometer verwijderd van Beringe in noordnoordoostelijke richting ligt
Ysselsteyn, locatie van de vierde casus. In het kerkdorp in de gemeente Venray is nu ruim tweeënhalf jaar het
Dorpsforum Ysselsteyn actief. Daarvoor was er hier sprake van een klassieke dorpsraad waarin vijf – zes
personen zaten die in de praktijk gezamenlijk beslissingen namen voor het gehele dorp. Op een gegeven moment
zocht deze dorpsraad naar meer draagvlak, mede doordat er een bepaalde onvrede heerste in het dorp over de
situatie zoals die was met de dorpsraad. Er is toen een werkgroep opgericht door die dorpsraad, “Dorpsraad
Nieuwe Stijl” genaamd, bestaande uit de “traditionele dorpsraad met een paar mensen die een hele lange
termijn in de dorpsraad hadden gezeten”. Zij hebben vervolgens een “brainstormbijeenkomst” georganiseerd
met een veertigtal “sleutelfiguren” uit het dorp (persoonlijke communicatie R, 2017).
Uit deze bijeenkomst kwam de wens van de aanwezigen voor een nieuwe dorpsraad die tegemoet zou komen aan
de wensen “voor een breder draagvlak in het dorp, meer zeggenschap voor iedereen, toegankelijker en minder
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afhankelijk van een paar mensen, die met alle goede bedoelingen, heel veel hebben te zeggen over wat belangrijk
is voor het dorp” (persoonlijke communicatie S, 2017). De zoektocht naar een nieuwe dorpsraad is uiteindelijk
geëindigd met de oprichting van het Dorpsforum Ysselsteyn. Dit Dorpsforum Ysselsteyn bestaat uit een
dorpsraad van drie personen die het dagelijks dorpsbestuur vormen en een dorpsforum waarin een groep van
ruim veertig personen zitten die ongeveer vier keer per jaar samenkomen tijdens een forumbijeenkomst en daarin
de vorderingen en ontwikkelingen van onder meer de dorpsraad en de werkgroepen bespreken.
Het Dorpsforum Ysselsteyn, wanneer geschreven met een hoofdletter wordt er gedoeld op het gehele initiatief
dus de dorpsraad, het dorpsforum en de werkgroepen, kenmerkt zich door een duidelijke taakverdeling en
scheiding van verantwoordelijkheden tussen de genoemde onderdelen en functies. Op wat ambtelijke
ondersteuning in de zoektocht na hebben de bewoners van Ysselsteyn deze huidige (organisatie)vorm in het
geheel zelf ontwikkeld en uitgedokterd. Dit bewonersinitiatief is tevens het enige initiatief in dit onderzoek dat
met de leerkring dorps- & wijkdemocratie van de Democratic Challenge is bezocht.

5.4.1 Inclusiviteit
Het wordt al snel duidelijk uit één interview afgenomen in Ysselsteyn dat men het inclusieve karakter van het
initiatief hoog in het vaandel heeft staan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende quote: “Toen kreeg ik al heel
snel het beeld van: iedereen kan ook echt meedoen. En die hou ik steeds voor ogen. Als zij vragen: ‘Wat is nou
typisch voor het Forum? Iedereen kan meedoen. Ook op de manier hoe het bij jou persoonlijk past en dat vind ik
uniek. Dat vind ik ook een heel groot iets” (persoonlijke communicatie S, 2017). Zo expliciet als respondent S is
over de mogelijkheid om mee te kunnen doen, zo impliciet is respondent R: “Wat ik belangrijk vind is dat het
beleid wat we met zijn allen willen, zeg waar we naar toe willen op grote lijnen vastgesteld wordt door een grote
groep mensen” (persoonlijke communicatie R, 2017). In de laatste quote zitten een aantal signaalwoorden zoals
‘met zijn allen willen’ en ‘grote groep mensen’ die, wanneer je de context van de quote leest, doelen op een
focus binnen het initiatief om mensen zoveel mogelijk erbij te betrekken.
Wat hierbij opvalt is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen meedoen of deelnemen en je stem laten horen.
In de vorige cases werden beide termen nogal eens door elkaar gebruikt maar bij Dorpsforum Ysselsteyn lijkt er
een scheiding zichtbaar. De volgende quote is hier een goed voorbeeld van: “En dat betekent ook dat je op één
onderwerp dat op de agenda staat als er besluitvorming over plaatsvindt, een advies naar de gemeente
bijvoorbeeld, dat je dan kunt deelnemen en je stem kunt laten horen” (persoonlijke communicatie S, 2017). Het
deelnemen en je stem laten horen wordt hier specifiek genoemd in één adem met besluitvorming waardoor
deelnemen en je stem laten horen eerder iets lijken te zeggen over zeggenschap dan over inclusiviteit. Te meer
ook omdat de quote van de respondent komt die in de eerste alinea heel erg expliciet over meedoen spreekt en
daar niet spreekt van deelnemen of je stem laten horen. Onomstotelijk is deze stelling echter allerminst omdat
beide termen maar respectievelijk één en vier keer worden genoemd in de context van besluitvorming en maar
één keer terugkomt op een manier die wijst in de richting van inclusiviteit.
Er zijn nog meer opvallende kenmerken wat betreft inclusiviteit. Wanneer er wordt gesproken over “iedereen”,
dan bedoelt men de ene keer iedereen uit het dorp en de andere keer iedereen binnen het initiatief. Dit geldt ook
voor een term als “samen” wat de hypothese afzwakt dat er mogelijk, net als in Boekel, sprake is van
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verschillende soorten inclusiviteit in Ysselsteyn. “Optrekken” of een vervoeging van dat begrip en de term
“meepraten”, dat dicht tegen je stem laten horen aanligt, worden in deze case een enkele keer genoemd. Het
werkwoord “komen” of een vervoeging daarvan wordt iets regelmatiger gebruikt om aan te duiden dat men kan
meedoen. Hierdoor is het mogelijk de conclusie te trekken dat iedereen/gezamenlijk mee kan doen, mee kan
denken en wordt betrokken de termen zijn die er daadwerkelijk uitspringen wanneer er wordt gesproken over
inclusiviteit of inclusie (persoonlijke communicatie R & S, 2017).
Als we het vergrootglas gaan leggen op wat voor (gestructureerde) manier men het meedoen probeert te
bevorderen, en daarmee komen we bij democratische principes en mechanismen, zien we dat er in de
organisatievorm rekening wordt gehouden met inclusiviteit. Een quote die een goed beeld geeft van hoe men
zich heeft georganiseerd om inclusiviteit te waarborgen is de volgende:
Want je kunt lid worden van het forum en dan ga je drie – vier keer per jaar naar een
vergadering van alle onderwerpen die deel uitmaken van de vergadering en eigenlijk alles wat
relevant is voor het dorp zou op de agenda voorbij moeten komen op enig moment. Dus kun je
over alles meepraten. Dat kan. Dan ben je vier avonden per jaar van huis. (...) Stel dat je dat
toch teveel vindt en je wil alleen iets doen als het gaat over voorzieningen voor mensen die
moeilijk ter been zijn, dan kun je ook zeggen: ‘Goh, dat onderwerp staat op de agenda, ik ga
mee luisteren’, dan zit je gewoon op de publieke tribune, we zijn volledig transparant. (...)
Maar je kunt ook zeggen: ‘Weet je, dat is iets dat niet loopt voor één vergadering maar dat
loopt eigenlijk het hele jaar door en het is project van drie jaar of van vijf jaar of van
misschien wel altijd, ik ga in werkgroep zitten en ik laat dat forum... daar wil ik niets mee te
maken hebben. Ik ga alleen maar aan de slag met openbare voorzieningen in het dorp en het
onderhoud daarvan en dan maak je deel uit van de commissie IBOR, als praktisch voorbeeld,
zonder dat je lid wordt van het forum.’ Dan hoef je niet naar de saaie vergaderingen toe maar
dan kun je lekker met je poten in de klei met de gemeente regelen dat dat bankje op tijd
geschilderd wordt en dat die stoeptegels recht worden gelegd (persoonlijke communicatie S,
2017).
De (nogal lange) quote laat zien dat je dus niet verplicht lid hoeft te zijn van het initiatief om mee te kunnen
doen. De enige voorwaarde om mee te kunnen doen is dat je woonachtig bent in Ysselsteyn maar ook over die
voorwaarde zijn ze coulant als de situatie daarom vraagt.
Een tweede constatering die aandacht vraagt heeft grote gelijkenissen met de gang van zaken in Kloosterburen.
Daar zagen we dat een select groepje is begonnen met het heel nauwkeurig persoonlijk benaderen van mensen
om mee te komen doen. Ook in Ysselsteyn is die aanpak gekozen zo blijkt:
We hadden een aantal mensen uit die groep gevraagd om met ons mee te denken en een aantal
mensen uit de dorpsraad. Ik denk dat we met een man of zeven of acht waren die zouden
voorbereiden hoe we dit eens zouden kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk is toen het idee geboren
om een soort... ja zeg maar bijeenkomst te houden... een soort brainstormbijeenkomst te
houden waarbij we met een aantal sleutelfiguren uit het dorp... Dat moest een groter getal zijn
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dan die zeven of acht met wie we in het begin waren... Met een aantal mensen te gaan
brainstormen: Nou, wat vinden wij belangrijk en waar willen we naartoe? (...) We hebben toen
namen genoemd van mensen die we wilden uitnodigen en we hebben dat verdeeld wie wie gaat
vragen. En nou dat is redelijk goed gelukt. We hadden iets van een man of veertig bij elkaar
die bereid waren om te komen... (persoonlijke communicatie R, 2017).
Dezelfde respondent geeft iets later in het interview over een ander succesvol bottom-up initiatief in Ysselsteyn
buiten het dorpsforum om nog aan dat:
Een van de belangrijkste dingen die wij... Achteraf merkten wij dat we dat goed hadden
gedaan. Dat is dat wij geen algemene zoektocht naar vrijwilligers gedaan hebben maar wij
hebben gezocht naar vrijwilligers met expertise die we nodig hadden. (...) En dat heeft gewerkt
als een speer. En wij waren daar achteraf ook verbaasd over en we dachten: Blijkbaar hebben
we dat goed gedaan (persoonlijke communicatie R, 2017).
Het lijkt erop dat ook in Ysselsteyn, net als in Kloosterburen en in mindere mate ook in Beringe, inclusiviteit in
het begin bewust het onderspit delft wanneer dat democratisch concept het moet opnemen tegen pragmatisme.
Een tweede overeenkomst tussen Kloosterburen en Ysselsteyn is dat beide initiatieven de geselecteerde personen
persoonlijk zijn gaan benaderen en dat ze daarbij rekening hielden met wat voor mensen dat waren (lees:
representativiteit) blijkt uit de volgende quote:
Dus de persoonlijke benadering... Dat hebben we toen ook meteen gezegd: “Het heeft geen zin
dus om die groep mensen bij elkaar te krijgen eerst voor het brainstormen en later voor het
Forum. Het heeft geen zin om een advertentie want dan krijgen we of te weinig mensen of we
krijgen mogelijk te veel mensen die het met elkaar eens zijn. Dus we hebben ook gekeken: jong,
oud, man, vrouw, boer, burger, ondernemer, niet-ondernemer... Daar hebben we naar gekeken
(persoonlijke communicatie R, 2017).
Respondent S (persoonlijke communicatie, 2017) beaamt dit: “In de eerste opzet zijn zo’n 40 – 45 mensen
gevraagd voor het Dorpsforum op basis van een aantal criteria: men wilde graag ondernemers en nietondernemers, men wilde mannen en vrouwen, verschillende leeftijdscategorieën”.
Een laatste opmerking wat betreft inclusiviteit: het lijkt erop dat het Dorpsforum zelf ook actief groepen mensen
benadert die er eigenlijk wel bij horen maar die tot op heden niet deelnemen in het bewonersinitiatief. Dit
betekent een aantal dingen. Ten eerste lijkt er een bepaald besef te zijn welke groepen of individuen zich afzijdig
houden van het Dorpsforum en heeft men een bepaald beeld van wie er in het Dorpsforum moeten zitten. Hieruit
voortvloeiend lijkt men te streven naar een soort van representativiteit en zet men actief in om die afzijdige
groepen en personen erbij te betrekken. Zo is er een poging gewaagd jongeren erbij te betrekken maar is dit niet
gedaan omdat het niet verstandig leek blijkt uit de volgende quote:
En toen hebben we ook gezegd... In al het rumoer dat er toen was, er was wat wrijving
onderling bij sommige mensen... Dus dat was gewoon geen goed moment om een groep
jongeren aan te laten haken... Want die komen een keer meedoen en die zien dan een aantal
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mensen op leeftijd chagrijnig liggen doen over iets wat voor hen iets heel kleins lijkt... Dat was
het in principe ook... Ja daar motiveren we ze niet mee... Laten we dan maar wachten en dan
wat later zetten... (persoonlijke communicatie S, 2017).
Dit intuïtieve gedrag zullen we later in deze case nogmaals terugzien. De slotsom makende is het mogelijk te
stellen dat de eerste contouren zichtbaar worden van een aantal opvallende parallellen hoe belangrijk inclusiviteit
is voor bewonersinitiatieven en op wat voor manier ze daar invulling geven aan dat belang. Het lijkt daarbij van
belang te zijn in welk stadium het bewonersinitiatief zich bevindt: een vroeg stadium wordt er met
representativiteit in het achterhoofd houdend geselecteerd en heeft inclusiviteit een lagere prioriteit om later,
wanneer het initiatief meer uitgekristalliseerd is, ruimte te bieden aan vrijwel iedereen door onder meer het
hanteren van uiteenlopende commissies en werkgroepen.
Het gedrag dat geregeld wordt genoemd en past onder het borgen en realiseren van inclusiviteit door middel van
de beschreven principes is onderstaande tabel terug te vinden. Het is gerangschikt per onderdeel van het
Dorpsforum.
Tabel 18: Inclusiviteit bij Dorpsforum Ysselsteyn
Inclusiviteit
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

(Iedereen/gezamenlijk) meedoen

-

Meedenken

-

Meedoen kan door het toepassen van wederom werkgroepen waarin

-

Mogelijkheid om ad-hoclid te worden (tijdelijk)

Democratisch principe:

Democratisch gedrag:

Betrekken – Betrokken

mensen lid of geen lid plaats kunnen nemen

-

Inclusiviteit ondergeschikt aan pragmatisme in beginstadium op bijna

-

Alle onderdelen van Dorpsforum:

-

dezelfde wijze als in Klooster&Buren

1.

Het persoonlijk benaderen

2.

Met zijn allen zoeken

3.

Het streven naar en actief onderhouden van een grote groep

4.

Het actief uitnodigen en motiveren

5.

Ruimte bieden voor werkgroepen

Presidium van het dorpsforum:
1.

Niet te veel en niet te weinig informatie toesturen

2.

Het duidelijk maken aan de tegenstem dat deze nodig is om
te komen tot een gezamenlijk besluit

-

Dorpsraad:
1.

Het opvangen van signalen uit het dorp
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2.

Het benaderen van mensen om deel te nemen aan het
dorpsforum of om in werkgroep te komen

5.4.2 Zeggenschap
In de inleiding werd er al melding gemaakt dat er binnen Dorpsforum Ysselsteyn sprake is van een specifieke
taakverdeling. Ook wat betreft de verantwoordelijkheden van de betrokkenen zou er een bepaalde mate van
helderheid zijn. Het zijn beweringen die onder andere onderbouwd moeten worden in de beschrijving of en hoe
zeggenschap is verdeeld tijdens het nemen van beslissingen door het Dorpsforum Ysselsteyn. Die onderbouwing
zal volgen nadat we weten op wat voor manier ze binnen het Dorpsforum zeggenschap benoemen.
Het begrip zeggenschap wordt in totaal vijf keer genoemd: vier keer door respondent R en één keer door
respondent S. Naast zeggenschap worden er verschillende termen gebruikt zoals “meebeslissen” (twee keer),
“(beslissings)bevoegdheid” (zeven keer), “handelingsvrijheid” (drie keer), “het hebben van ruimte” (drie keer)
en “het beïnvloeden van de besluitvorming” (één keer). De term die echter verreweg het meest naar voren komt
tijdens de interviews is “mandaat” (twintig keer) (persoonlijke communicatie R & S, 2017). Mandaat is een
term die buiten de case van Ysselsteyn maar twee keer wordt genoemd in het interview met Dorpscoöperatie
Steingood wat het zo vaak terugkomen van de term een opvallende verschijning maakt. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met het feit dat er twee personen zijn geïnterviewd die een sturende rol hebben gehad in het initiatief
en ook in hun professionele carrière een managende rol hebben bekleed. Ook diegene bij de Steingoodcoöperatie
die de term daar noemde had een functie die lag boven de mensen die uitvoerend bezig waren.
Als laatste is het goed om op te merken dat net als bij Ecodorp Boekel, zij in het veel mindere mate, een aantal
maal wordt verwezen naar verantwoordelijk(heid/heden) wanneer men spreekt over het hebben van een bepaalde
zeggenschap. Conclusie: het hebben van zeggenschap kent dus veel synoniemen in Ysselsteyn waarbij het
gebruik van (het hebben van een) mandaat de voorkeur lijkt te hebben.
Een aanwijzing die, behalve het frequent voorkomen van termen rondom zeggenschap, illustreert dat het hebben
van zeggenschap als belangrijk wordt gezien, is de volgende passage in het interview met respondent R: “En een
van de eerste vragen bij oprichting was: Wat doen we? Zeggenschap boven daadkracht of daadkracht boven
zeggenschap? En wat denk je dat het geworden is?” Op mijn reactie dat het waarschijnlijk zeggenschap boven
daadkracht is geworden antwoordt respondent R: “Nou ja, omgekeerd werkt het namelijk niet. Daadkracht
zonder zeggenschap geeft alleen maar oppositie. En dan zeggen mensen: ‘Ja, ik ben er niet bij betrokken
geweest. Ik ben het er niet mee eens. Doen jullie het zelf maar!’” (persoonlijke communicatie R, 2017).
Uit bovenstaande passage is het niet alleen mogelijk te bepalen dat het hebben van zeggenschap een belangrijke
waarde wordt toegedicht, het wijst tevens in een richting die lijkt aan te geven dat de zeggenschap net als in
Kloosterburen, Boekel en Beringe voor een groot deel ligt bij de mensen die het uitvoeren, bij de werkgroepen
dus. Om het probleem van afzijdige bewoners geschetst door respondent R te voorkomen hebben ze in
Ysselsteyn verschillende mechanismen in gebruik. Een quote die tegemoetkomt aan de eerdere bewering dat er
goed nagedacht is over wie waar zeggenschap over heeft komt van respondent S die stelt dat:
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... het jaarplan moet passen in het DOP (dorpsontwikkelingsplan). Dus je hebt DOP, groot
kader toegespitst naar een jaarplan uitvoeringsgericht, toegespitst naar een projectbrief met
een soort opdracht en mandaat voor een werkgroep en daarbinnen heeft de werkgroep weer
volledige handelingsvrijheid want je wilt zo’n werkgroep ook niet doodslaan met iets van een
paarse krokodilachtige administratieve lasten (persoonlijke communicatie S, 2017).
Wat in bovenstaande quote niet duidelijk wordt is dat er een specifieke werkgroep is die het DOP opstelt, er door
het dorpsforum wordt gestemd over dit DOP, de jaarplannen, die worden gemaakt om de plannen en
doelstellingen in het DOP te behalen, onder de verantwoordelijkheid vallen van de dorpsraad en de daaronder
hangende projectbrieven en het bijbehorende mandaat worden opgesteld door de werkgroepen zelf. In praktijk
betekent dit dat werkgroepen hun eigen mandaat bepalen in projectbrieven en daarmee zelf aangeven wat ze
willen gaan doen en hoe ze dit willen gaan doen. Er is wel een bepaalde terugkoppeling naar het dorpsforum en
ook de dorpsraad houdt contact met de werkgroep maar in principe handelt een werkgroep behoorlijk
onafhankelijk blijkt ook uit de volgende passage:
Nee want de grap is eigenlijk dat zij hun eigen mandaat schrijven. En dat leggen ze voor aan
het forum dus het is niet zo dat het forum een mandaat formuleert en daar een werkgroep mee
het bos in stuurt. Nee, ze schrijven een mandaat in hun eigen lijnen (...) Dus ik hou wel van dat
soort heldere structuren. Dat het forum bepaalt en niet in de zin van legt op maar bepaalt
kunnen we daarachter staan? Mag je namens ons spreken? Dat is eigenlijk waar het zich over
uitspreekt (persoonlijke communicatie S, 2017).
Deze manier van handelen geeft weer dat er sprake is van niet alleen een duidelijke taakverdeling maar ook een
duidelijke scheiding wie er wanneer zeggenschap heeft. Dat het in bovenstaande quote niet gaat om alleen een
“terugkoppeling” maar om een zekere inperking van “volledige handelingsvrijheid” van een werkgroep blijkt
uit de volgende quote:
“En dan komt er een voorstel uit maar voordat ze dat voorstel naar de gemeente zullen
brengen als: ‘Dit willen wij als dorp...’ Dat is wel zoiets van dat willen we eerst nog even
langs het forum. Dat is dan de afspraak. Dus zij hebben alle vrijheid om de weg te vinden en
dan is er een concept met alle voors en tegens en resultaten en die worden wel gepresenteerd
in het forum ter goedkeuring of tussentijds ter informatie” (persoonlijke communicatie S,
2017).
In bovenstaande organisatievorm is het ook mogelijk voor mensen die geen lid zijn van het forum deel uit te
maken van de werkgroep. Dit betekent niet alleen dat ze mee kunnen doen maar ook invloed uit kunnen oefenen
op de gang van zaken en de besluitvorming in zo’n werkgroep omdat de werkgroep (deels) zijn eigen
zeggenschap bepaalt.
Dat mensen buiten het Dorpsforum ook zeggenschap hebben blijkt niet alleen in de wijze van organisatie maar
ook als we kijken naar hoe de besluitvorming in het forum bijvoorbeeld verloopt. Wat we daar zien is dat alle
forumleden zeggenschap hebben tijdens een forumbijeenkomst en de dorpsraad en het presidium van het
Dorpsforum, bestaande uit drie voorzitters, bewust niet stemt en die zeggenschap dan ook niet heeft: “Ik heb toen
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ook nog een keertje uitgelegd: ‘Die functie hebben wij ook niet. Wij hebben geen besluitvormende functie. We
hebben alleen een faciliterende functie en we moeten ervoor zorgen dat alle informatie voor iedereen
toegankelijk is, dat iedereen gehoord is en dat de procedure, dat dat goed loopt’” (persoonlijke communicatie R,
2017).
In de regel wordt zeggenschap van de forumleden bepaald door het onderwerp. Forumleden kunnen zelf
aangeven dat er gestemd moet worden of niet en ook hoe er gestemd moet worden. De volgende passage geeft
dit proces goed weer: “Nou, laat ik het zo zeggen. Dat ligt er een beetje aan. Er zijn diverse mogelijkheden. Als
er iemand is die zegt: Ik wil dat er gestemd wordt. Dan kan dat. Dat kan ook met briefjes. Dat hebben we ook
een paar keer meegemaakt” (persoonlijke communicatie R, 2017). Op mijn vraag of één iemand dit kan
aanvragen antwoordt respondent R:
“Ja. Als er eentje in het forum zegt: ‘Ik wil dat er gestemd of geteld wordt’, dan kan dat. En
het forum stemt dan over de procedure. Dus die zegt van... Nou, de voorzitter zegt dan: ‘Ik
begrijp dat er mensen zijn die het lastig vinden om het met handen opsteken te doen. Dan doen
we het anoniem met briefjes’. Dat kan. En dat vind ik ook goed. Dat je de procedures niet
helemaal spijkerhard hebt vastliggen. Er zijn soms dingen waar iedereen van zegt: ‘Vinden wij
prima’. En er zijn soms dingen waarvan mensen soms zeggen: ‘Ik vind toch dat we daar even
over moeten stemmen’” (persoonlijke communicatie R, 2017).
Nu komen we bij de mogelijkheid om als niet-forum-lid invloed te hebben op de besluitvorming. De volgende
quote legt de procedure uit die de mogelijkheid daarvoor schept:
“Ja, tijdens zo’n dorpsforumbijeenkomst dan kunnen dus mensen die zeggen van: ‘He, ik vind
dat een interessant onderwerp’ of ‘ik wil mijn belang verdedigen’, die kunnen zich melden en
om ervoor te zorgen dat we niet overvallen worden door een groep mensen met een en dezelfde
mening mag dat maar een bepaalde hoeveelheid... een beperkte hoeveelheid mensen zijn. Ik
geloof dat het iets is van twintig of vijfentwintig procent is. Dus stel dat er 40 man van het
dorpsforum aanwezig zijn dan kunnen er nog tien mensen (ad hoc-leden worden ze genoemd)
bij vanuit het publiek’. Op mijn vraag waarom ze deze procedure toepassen wordt het
antwoord gegeven “om te zorgen dat mensen de kans krijgen om zich te melden en mee te
beslissen” (persoonlijke communicatie R, 2017).
Het is even belangrijk om even stil te staan bij de zojuist beschreven procedure. Wat we hier zien is namelijk een
democratisch principe dat fundamenteel verschilt met de wijze hoe de zeggenschap binnen de huidige lokale en
landelijke representatieve democratie is verdeeld. Dit komt doordat het behoorlijk ondenkbaar is dat binnen de
huidige representatieve democratie een situatie zich zal voordoen waarin een (beperkt) aantal bewoners die zich
interesseren in één onderwerp, tijdens bijvoorbeeld een gemeenteraadsverkiezing de kans krijgen om niet alleen
twee minuten spreektijd krijgen maar ook, op gelijke voet met de gemeenteraadsleden, mee te stemmen of
meebeslissen over een besluit. Het gehanteerde principe is een mooi voorbeeld van hoe bewoners op hun eigen
unieke manier invulling geven aan het democratisch handelen.
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Geen uitzondering op de regel maar een voortzetting van de structuur; ook het democratische concept
zeggenschap in Dorpsforum Ysselsteyn in een tabel met daarbij het beschreven het gedrag dat tot op heden nog
niet is teruggekomen.
Tabel 19: Zeggenschap bij Dorpsforum Ysselsteyn
Zeggenschap

Bewonerstaal

Democratische waarde:

-

Mandaat

-

Zeggenschap

-

Het kunnen meestemmen van mensen op de publieke tribune tijdens

-

De duidelijke verdeling van wie wanneer invloed heeft op de

Democratisch principe:

Beslissingsbevoegdheid

forumbijeenkomsten

besluitvorming, geldende voor werkgroepen, dorpsraad en (het
presidium van) het dorpsforum en het hanteren en naleven van de
daarover gemaakte afspraken

Democratisch gedrag:

-

Het luisteren naar anderen en naar elkaar

-

Zorgen dat de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende

-

Het oproepen tot een dorpsraadvergadering en bijeenkomsten van het

-

Het vaststellen van het eigen mandaat in projectbrieven

-

onderdelen van het Dorpsforum helder zijn

Dorpsforum of de werkgroepen

Het stemmen of juist niet stemmen tijdens een forumbijeenkomst

5.4.3 Verantwoording afleggen
Wetende dat de zeggenschap zeker op papier duidelijk is verdeeld, is het goed om eens te kijken naar de
dorpsraad, het dorpsforum en de verschillende werkgroepen en hoe zij omgaan met de zeggenschap die ze
genieten. Leggen ze verantwoording naar elkaar af en zo ja, hoe omschrijven ze dit en net zo relevant: hoe doen
ze dit dan? Om de structuur van deze scriptie niet aan te tasten starten we met het beantwoorden van de eerste
vraag.
Het “verantwoorden” of een vervoeging daarvan komt in totaal vijf keer voor net als de term “uitleggen aan
elkaar”. Andere begrippen die spaarzaam worden gebruikt in een context die duidt op het verantwoorden van
gedrag zijn “in gesprek willen gaan”, “vertellen waar we mee bezig zijn”, “verslag doen” en “het openbaar
maken” (persoonlijke communicatie R & S, 2017). Naast bovenstaande termen is het goed om te melden dat in
beide interviews ook de term “draagvlak zoeken/creëren” lijkt te worden gebruikt als een synoniem voor
(vooraf) verantwoording afleggen. Op principeniveau wordt meer aandacht aan deze constatering besteed.
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Andere termen die men zou kunnen gebruiken voor verantwoordingsprocedures zoals het (stelselmatig/geregeld)
toelichten of verklaren waarom er bepaalde beslissingen of besluiten worden genomen of een beschrijving van
een procedure die leidt tot consequenties zijn vrijwel niet terug te vinden in de interviews. Dit geldt ook voor
specifieke termen zoals het toetsen of het omgaan met spanningen die waren terug te zien bij respectievelijk
Klooster&Buren en het Ecodorp Boekel. Het is daarbij nog te vroeg om te concluderen dat het incidenteel en
minder vaak voorkomen van termen voor verantwoording afleggen betekent dat het democratische concept
verantwoording afleggen ook minder waarde vertegenwoordigt.
Omdat er door de mensen van het Dorpsforum zelf een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de
verschillende functies en onderdelen binnen het initiatief, wordt er per orgaan van het Dorpsforum gekeken naar
welke principes en mechanismen er zijn om uit te leggen aan elkaar wat ze doen, waarom ze het doen en of er
sprake is van eventuele consequenties indien ze zich niet houden aan de gestelde normen.
Het werd al even duidelijk in de beschrijving bij zeggenschap: werkgroepen bepalen hun eigen mandaat en
hebben binnen dat mandaat vrijwel volledige handelingsvrijheid. Wat uit de interviews valt te deduceren is dat
de werkgroepen zich op twee manieren lijken te verantwoorden voor de daden die ze verrichten binnen of buiten
het mandaat dat ze zelf opstellen. Ze doen dit aan de ene kant actief richting het dorpsforum blijkt bijvoorbeeld
uit de quotes: “Als ze tijd hebben dan agenderen ze... Dan zeggen bij ons, bij het presidium: ‘Wij hebben een
onderwerp en daar willen wij graag het forum voor pijlen wat ze daarvan vinden. Of een besluit over laten
nemen’. En dat doet een werkgroep ook“ en “En natuurlijk zijn er een aantal commissies bij die welvaren op
communiceren met het forum omdat men draagvlak zoekt voor organisatie... voor plannen en daar hebben ze het
forum voor nodig. Dus per saldo zal men daar toch naar zoeken” (persoonlijke communicatie S, 2017).
Nu zou een criticus terecht op kunnen merken: dit is geen verantwoording afleggen maar draagvlak zoeken. En
draagvlak zoeken is iets anders als verantwoording afleggen. Dat deze grens echter niet zo heel duidelijk wordt
getrokken binnen het Dorpsforum Ysselsteyn blijkt uit de volgende quote:
“Maar zij (lees: bepaalde werkgroep) hebben daar een systematiek in gelegd die ze graag met
het forum willen bespreken. Toen hebben wij gezegd: ‘Wij bemiddelen dat die vergadering er
komt’. Dus dat is onze taak daarin. Dat is een vorm van vrijwillig verantwoording afleggen en
je zou kunnen zeggen dat het vrijwillig zoeken naar draagvlak is” (persoonlijke communicatie
R, 2017).
Uit bovenstaande kunnen we dus afleiden dat het verschil tussen draagvlak creëren en verantwoording afleggen
niet altijd even duidelijk is. En in feite, wanneer je verantwoording aflegt vooraf en niet achteraf, wat niet alleen
in Ysselsteyn lijkt te gebeuren maar ook in andere casussen, is het logisch dat in dergelijke situaties het
onderscheid tussen draagvlak creëren en verantwoording afleggen een grijzer gebied wordt. Het kost namelijk
weinig inbeeldingsvermogen om te beseffen dat wanneer men vooraf de plannen gaat presenteren bij het
dorpsforum, niet alleen vanwege de afspraak dat men verplicht is het dorpsforum daarover een besluit te laten
nemen maar om hen bijvoorbeeld te informeren, dat er in dat geval sprake is van het creëren van draagvlak. Het
creëren van draagvlak betekent immers “ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring
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verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt gaan nemen” (Bentvelsen in:
Nillesen, 2009, p. 11).
Als het goed is moet de grens tussen het vooraf verantwoording afleggen en draagvlak creëren al wat grijzer zijn
geworden. Te meer ook omdat het mogelijk is, in de relatie die wordt geschetst tussen het dorpsforum en de
werkgroep, een groot deel van de verantwoordingsrelatie terug is te zien zoals beschreven door Bovens en
Schillemans (2009). Er is namelijk een actor (de werkgroep) die zich min of meer verplicht voelt, en dat
enigszins ook is zoals zichtbaar was bij de verdeling van zeggenschap, om verantwoording af te leggen door aan
het forum (dorpsforum) uit te leggen wat ze hebben gedaan of wat ze gaan doen, waarbij het dorpsforum de
mogelijkheid heeft consequenties af te dwingen. Dit laatste blijkt uit de volgende quote:
Toen we daar mee bezig waren als dorpsforum en dus de thema’s daarin benoemd werden en
welke thema’s we misten en toen kreeg het ineens een heel ander geluid. En het was voor de
commissie DOP ook wel vervelend want die hadden dat zeg maar klaargemaakt en die
dachten: Dat is een hamerstuk. Maar toen er pas echt over gepraat werd en toen de mensen
het ook gelezen hadden zeiden ze: ‘Ja maar klopt dat wel zoals het er staat? Moet dat niet
anders?’ Ja, toen kwam er een hoop gedoe. Toen hadden we (lees: dorpsraad en werkgroep
DOP) zoiets van: ‘Ja, we hebben het uitgewerkt en nu ineens zeggen jullie we willen het
eigenlijk toch wel anders. We willen er meer bij... We willen, nou’. Kortom: het begon te leven
(persoonlijke communicatie R, 2017).
Dit gezegd hebbende is het dus mogelijk voorzichtig te concluderen dat het verantwoording afleggen en het
creëren van draagvlak misschien wel een en dezelfde betekenis hebben binnen het Dorpsforum Ysselsteyn.
Wanneer de relatie tussen de werkgroepen en de dorpsraad wordt beschreven is het wellicht mogelijk hier
stelliger in te zijn.
In die relatie tussen de dorpsraad en de werkgroepen zien we dat er ook een bepaald mechanisme is dat wijst op
het afleggen van verantwoording. Wat opvalt aan dat mechanisme is dat het initiatief voor het verantwoording
afleggen niet of minder bij de werkgroep ligt maar meer bij de dorpsraad; het is vooral de dorpsraad die vraagt
om een soort van verantwoording blijkt bijvoorbeeld uit de volgende quote: “Maar wat wij doen bijvoorbeeld
met die commissie schone lucht want die gaat nu... heeft nu het mandaat geformuleerd en gaat dat bij de
volgende bijeenkomst voorleggen aan het forum en wat wij dan doen is dat wij gaan kijken: Wat hebben jullie tot
noch toe gepresteerd?” (persoonlijke communicatie R, 2017).
Dat kijken naar wat er gepresteerd lijkt een verantwoordelijkheid voor de dorpsraad want “dat is eigenlijk de
taak van de dorpsraad: echt de regelneef en een beetje de boel in de gaten houden” (persoonlijke communicatie
R, 2017). Dat in de gaten houden gebeurt op gezette tijden waarin de werkgroep uitlegt wat ze aan het doen zijn
en waarom ze dat aan het doen zijn illustreert de uitleg van dezelfde respondent: “En als zij zeggen: Nou, het
gaat goed. Dit en dit zijn we mee bezig. Dat en dat. Nou ja, prima. En dan hebben wij bij de dorpsraad wel het
idee: Nou, die zijn binnen hun mandaat en blijven binnen hun mandaat en gaan op die manier verder”
(persoonlijke communicatie R, 2017).
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Er zijn twee duidelijke verschillen zichtbaar in de verantwoordingsrelatie werkgroep – dorpsforum en werkgroep
– dorpsraad. Het eerste verschil is dat het initiatief voor het verantwoording afleggen tussen werkgroep en
dorpsforum bij eerstgenoemde lijkt te liggen. Dit is de actor in de verantwoordingsrelatie. Bij de relatie
werkgroep en dorpsraad lijkt het alsof dat initiatief meer ligt bij de dorpsraad, het forum in de
verantwoordingsrelatie. Het tweede verschil is dat het verantwoording afleggen tussen werkgroep en dorpsforum
vooraf lijkt te gebeuren terwijl dit bij de relatie werkgroep en dorpsraad juist achteraf zichtbaar is. Verder is het
helaas niet mogelijk te concluderen uit de relatie werkgroep – dorpsraad of het verantwoorden alleen
verantwoording afleggen is of ook draagvlak zoeken, informeren of iets anders.
Nu het verantwoording afleggen van de werkgroepen is behandeld zijn we aangekomen bij de dorpsraad. Als
dagelijks bestuur zijn zij verantwoordelijk voor onder meer het invulling geven aan het DOP middels
jaarplannen en het bewaken van de uitvoering van die jaarplannen. Hier leggen zij ook verantwoording over af
blijkt uit de volgende quote: “In feite gebeurt het bij elke forumvergadering... Gebeurt dat de dorpsraad vertelt
waar het mee bezig is, wat bereikt is en wat nog niet bereikt is. Dat is een vorm van verantwoording afleggen”
(persoonlijke communicatie R, 2017). Respondent S (persoonlijke communicatie, 2017) beaamt dit door te
zeggen dat tijdens de forumvergaderingen wordt geëvalueerd over het functioneren van de dorpsraad en het
jaarplan. Uit de interviews wordt niet duidelijk of de dorpsraad statutair verplicht is verantwoording af te leggen
maar het is wel mogelijk te concluderen dat de dorpsraad zich min of meer verplicht voelt dit te doen.
Dat de dorpsraad zich verplicht voelt om zich te verantwoorden ook uit onderstaande quote:
“Bijvoorbeeld er komt iets van de gemeente en dan moeten ze daar twee weken later iets over
vinden... Dan krijg je ook geen forumvergadering meer belegt met al die mensen. Dan maken
zij een keuze en als het iets kleins is dan komt het in de notulen van de
dorpsraadvergaderingen, die zijn ook allemaal openbaar. Dan kunnen mensen het daar
nazoeken en als iemand daar dan een vraag over stelt in de dorpsraadvergadering want die
hebben ze zelf ook openbaar af en toe of in het forum, dan beantwoorden ze die waarom dat
is” (persoonlijke communicatie S, 2017).
Dus naast de forumvergaderingen legt de dorpsraad op eigen initiatief ook verantwoording af tijdens
dorpsraadvergaderingen. Dit verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes en beslissingen gebeurt zowel
vooraf en achteraf, waarbij het eraan ligt “hoe dat in de timing valt” (persoonlijke communicatie S, 2017). De
dorpsraad heeft namelijk de bevoegdheid om handelend op te treden als de situatie daarom vraagt. Dit blijkt niet
alleen uit bovenstaande quote maar ook uit het geval van de wensbus waarin terug is te zien dat er zowel vooraf
als achteraf verantwoording wordt afgelegd:
“Toen werd de buslijn opgeheven naar het dorp en daar moest een alternatief voor komen. Ja
dat vroeg vrij snel om actie. Hebben ze (lees: dorpsraad) stappen in gezet en dan presenteren
ze hun plan en dan vragen ze wat het forum daarvan vindt. En dat hebben ze vervolgens ook
uitgevoerd met mensen die daarmee aan de slag willen verder” en “Bij die wensbus was het
bijvoorbeeld dat... volgens mij had dat te maken met een subsidieaanvraag en dat ze al echt
snel stappen moesten zetten om een alternatief op poten te kunnen zetten en niet afhankelijk te
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zijn van een oplossing die het ov-bedrijf bood. Ja, dan gaan ze wel gewoon proactief aan de
slag. En dat vind ik ook goed. En dan verantwoorden ze dat aan het forum. En dan is er nog
wel aan het forum uitgelegd waarom die keuze zo is gemaakt... Toen was er nog een
mogelijkheid om dingen in te trekken. Dus eigenlijk vraag je achteraf goedkeuring en daar zijn
ook kritische geluiden op maar dan vond negentig procent het goed” (persoonlijke
communicatie S, 2017).
Zowel vooraf als achteraf legt de dorpsraad dus uit wat het doet en waarom men het doet. En dat het hier gaat om
verantwoording afleggen is hier duidelijker te zien vergeleken met het verantwoording afleggen door de
werkgroepen en het dorpsforum. Naast dat het duidelijk is wie de actor en het forum in de relatie zijn, de
dorpsraad zich min of meer verplicht voelt uit te leggen wat het doet en waarom men het doet, kan het forum ook
consequenties afdwingen en, in het meest extreme geval, kunnen de leden van het forum de dorpsraad ook
wegsturen. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de voorzitters van het dorpsforum, het presidium, die weggestemd
kunnen worden nadat de termijn erop zit. Hier zien we een duidelijke gelijkenis met de representatieve
democratie doordat er sprake lijkt te zijn van een soort van (politieke) verantwoording achteraf. Dit gezegd
hebbende gaan we naar het dorpsforum zelf. Leggen zij op een bepaalde manier verantwoording af en zo ja naar
wie? De bewoners van het dorp die niet betrokken zijn bij het Dorpsforum of misschien wel naar de gemeente?
Uit de interviews is het niet mogelijk ontegenzeggelijk vast te stellen dat er verantwoording wordt afgelegd door
het forum. Waar het verantwoording afleggen gebeurt door de dorpsraad en de werkgroepen op hun eigen manier
zien we dat dit in mindere mate gebeurt door het dorpsforum. Er wordt geen bepaald orgaan genoemd dat de
mogelijkheid heeft consequenties af te dwingen richting het dorpsforum en er valt geen noodzaak te ontdekken
bij het dorpsforum om zich te verantwoorden. Wel lijkt het erop dat het transparant zijn gezien wordt als een
vorm van verantwoording afleggen: een aantal maal wordt het openbaar maken van alle stukken en het actief
informeren via verschillende media gezien als een manier om de rest van het dorp te informeren en uit te leggen
wat men doet en waarom men het doet. Ook het openbaar zijn van alle dorpsforumbijeenkomsten lijkt daarbij
een verantwoordende functie te hebben. Of het echter als een verplichting voelt om de rest van het dorp op de
hoogte te brengen kan niet vastgesteld worden, net als of het dorpsforum consequenties kan ervaren wanneer het
dorp het niet eens met beslissingen die worden genomen. Dit geldt ook overigens voor het presidium en de
dorpsraad.
Het verantwoording afleggen naar de rest van het dorp zien we ook niet helder terug bij de dorpsraad en de
werkgroepen. Het lijkt er dus op dat vooral verantwoording naar elkaar wordt afgelegd onderling, binnen het
initiatief. Het kan zijn dat er wel verantwoording wordt afgelegd naar de gemeenschap of een andere partij zoals
de gemeente maar dit wordt niet duidelijk uit de interviews. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het
Dorpsforum zo is georganiseerd dat men, als niet-lid zijnde, even goed mee kan doen en zelfs mee kan beslissen
mocht men dit willen, wat vervolgens zou kunnen leiden tot het zich minder verplicht voelen om de besluiten of
beslissingen die worden genomen binnen het Dorpsforum te verantwoorden naar de rest van de Ysselsteynse
gemeenschap.
Het gedrag dat bij de verschillende manieren van verantwoording afleggen hoort wijkt binnen Ysselsteyn vrijwel
niet af van het gedrag in de eerder beschreven cases. Omdat er veel ruimte is genomen om de principes onder het
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afleggen van verantwoording te beschrijven zal het bijbehorende gedrag van dit onderdeel alleen terugkomen in
onderstaande tabel die een samenvatting van het verantwoording afleggen in het Dorpsforum vormt.
Tabel 20: Verantwoording afleggen bij Dorpsforum Ysselsteyn
Verantwoording afleggen
Democratische waarde:

Democratisch principe:

Bewonerstaal
-

Het uitleggen aan elkaar

-

Verantwoorden

-

Wanneer er verantwoording wordt afgelegd door werkgroepen:
1.

Richting het dorpsforum vooraf en op initiatief van de
werkgroep zelf

2.

Richting de dorpsraad gebeurt zowel vooraf als achteraf en op
initiatief van de dorpsraad en de werkgroep

-

Wanneer er verantwoording wordt afgelegd door de dorpsraad:
1.

Zowel vooraf als achteraf tijdens forumvergaderingen op
initiatief van de dorpsraad zelf en het dorpsforum

2.

Zowel vooraf als achteraf tijdens dorpsraadvergaderingen op
initiatief van de dorpsraad zelf

Democratisch gedrag:

-

Het actief verantwoording afleggen door het dorpsforum naar de rest

-

Het blijven communiceren naar elkaar en het elkaar (continu) op de

-

Het oproepen tot een forumvergadering

-

Het presenteren van de plannen die zijn voorbereid en kwesties

-

van het dorp gebeurt vrijwel niet

hoogte houden, ook naar de rest van het dorp (presidium)

Het oproepen en organiseren van een dorpsraadvergadering

voorleggen aan het dorpsforum

5.4.4 Omgaan met weerstand
Omgaan met weerstand is tot op heden bij de behandelde initiatieven in verschillende mate teruggekomen; de
een lijkt het wat belangrijker te vinden dan de ander. Dat ook Dorpsforum Ysselsteyn waarde hecht aan het
omgaan met weerstand zal al snel duidelijk worden op basis van de constatering dat men niet alleen weerstand
probeert te voorkomen, iets wat vooral zichtbaar werd bij de bewonersinitiatieven uit Kloosterburen en Boekel.
Nee, buiten dat er wordt geprobeerd (heftige) weerstand te voorkomen stimuleert men weerstand tot op zekere
hoogte in Ysselsteyn. Ze beschouwen weerstand als een noodzakelijk ingrediënt voor het slagen van het
Dorpsforum zoals dat ook deels zichtbaar was in Beringe. Voordat wordt beschreven hoe men dit doet is het
goed eerst het beestje bij naam te noemen, gelijk alle voorgaande cases.
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In de derde alinea van 5.4.2 was het reeds mogelijk een term terug te vinden die refereert aan het omgaan met
weerstand; er werd gesproken over “oppositie”. Het is meteen ook de enige keer dat de term voorbijkomt. Naast
oppositie worden er nog meer uiteenlopende begrippen beperkt gebruikt in de context van het hebben of het
omgaan met weerstand: van begrippen die lijken te wijzen op relatief lage weerstand zoals “kritiek/kritisch”,
“(het hebben van (een)) discussie(s)”, “strubbelingen”, “gemopper”, “dwarszitten”, “het oneens met zijn met
elkaar”, “onvrede” en “het moeite kosten” tot termen die aangeven dat er sprake is van behoorlijke hevige
weerstand wanneer men spreekt over “aangevallen worden”, “persoonlijke aanval” en “gekonkel”. Opvallend
is dat termen die in de vorige cases geregeld naar voren komen zoals conflicten, ruzies of disputen in hun geheel
niet terugkomen in Ysselsteyn (persoonlijke communicatie R & S, 2017).
Met beperkt wordt in bovenstaande alinea één tot drie keer bedoeld voor alle termen behalve (het hebben van)
discussie(s) en kritiek. Daarnaast is er nog een andere niet onbelangrijke term die structureel en relatief vaak
wordt genoemd, ook vergeleken met bepaalde termen bij andere democratische concepten. De term waarover we
spreken is een samenvoeging van tegen met verschillende andere woorden: “(de) tegenstem”,
“tegenargument(en)”, “(het organiseren van) tegenspraak” en “(het hebben) tegengeluid” (persoonlijke
communicatie R & S, 2017). Door beide respondenten wordt meerdere malen gerefereerd aan deze termen
waarin ze impliciet of expliciet aangeven dat ze het belangrijk vinden. Een goede quote waaruit het belang blijkt
van het aanwezig zijn van tegenspraak is:
“We hebben bijvoorbeeld een commissie schone lucht. Dat heeft heel veel gedoe gegeven want
de commissie schone lucht is eigenlijk ontstaan uit een soort actiegroep van mensen die vinden
dat de boeren hier anders moeten gaan werken. Wij hebben daarvan gezegd: ‘Nou, als jullie je
plannen door willen voeren en beijveren voor schone lucht... Er zal niemand tegen schone
lucht zijn. Maar als jullie daarvoor willen ijveren dan zul je er niet alleen voor moeten zorgen
dat je medestanders krijgt maar dat je ook tegenstanders krijgt. En dan zul je samen moeten
zoeken: Nou, van waar ligt nu de grootste pijn en wat zouden we nu kunnen bedenken met zijn
allen om die pijn iets te verminderen?’ En dan kan het best zijn dat je lang niet zo ver komt als
je zelf zou willen maar je komt wel een stukje verder. En als je je gaat afzonderen en gaat
zeggen: ‘Dit is wat wij willen en iedereen die het niet met ons eens is die gaat maar ergens
anders zitten...’ Ja, dan kom je er niet. En dat heeft echt een half jaar tot een jaar gekost
voordat die actiegroep bereid was om zeg maar... zich te laten mandateren en uit te bereiden
met mensen die het niet helemaal eens waren met... Ook mensen met andere belangen. Er
moesten ook boeren in zitten (...) En als dat langzaam gaat omdat heel veel belangen een grote
rol spelen dan gaat het maar langzaam. Maar dan gaat het tenminste... Want als we het niet
samendoen dan komt het helemaal niet want dan is het de boeren tegen de rest. Nou, dat kun je
in dit dorp helemaal niet hebben. Dan snij je het dorp dwars doormidden” (persoonlijke
communicatie R, 2017).
Uit bovenstaande quote blijkt niet alleen dat er belang wordt gehecht aan tegenspraak, men zet zich ook actief in
om ervoor te zorgen dat er tegenspraak binnen een werkgroep is in dit geval. Een niet te negeren constatering die
in nog geen enkele case is voorgekomen daarnaast is dat in bovenstaande quote, inclusiviteit een instrumentele
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functie lijkt te hebben en geen doel op zich is wat tot op heden is gesteld, zeker in subparagraaf 5.4.1. Het
kunnen meedoen staat in sommige gevallen zoals voorgaande quote beschrijft in dienst van het omgaan met
weerstand. Het verplichten dat in dat geval boeren mee moeten doen en de nadruk op het samen doen ondanks
dat het daardoor “langzaam” gaat, wordt hier duidelijk gezien als een middel om (mogelijke) toekomstige
weerstand te voorkomen of anders te verminderen. Omdat inclusiviteit hier als middel wordt gezien om te
kunnen dealen met een zekere (toekomstige) weerstand is deze bevinding geplaatst onder het democratisch
concept omgaan met weerstand en niet onder inclusiviteit wat wellicht ook zou kunnen.
Dat tegenspraak niet alleen wordt gezocht buiten het initiatief maar dat er ook maatregelen zijn om tegenspraak
binnen het initiatief te organiseren tijdens bijeenkomsten blijkt uit de volgende quote:
“Op sommigen onderwerpen denk ik dat mensen ook wel wat gemakkelijk denken van: Weet je,
dit onderwerp raakt mij wat minder dus ik stem wel mee. Maar als ik dat bespeur dan probeer
ik ook wel in de discussie kritische vragen te stellen op zo’n manier dat in ieder geval alle
kanten van het verhaal goed aan bod zijn geweest voordat we tot stemming overgaan. (...) Dus
ik ga dan niet heel kritisch zeggen van: ‘Wat is dat nou voor een gek plan want zus of zo?’
Aangezien het een heel rooskleurig plaatje voorstelt van stel nou een bepaald type stoel voor in
de buurtvoorziening want die zijn zo mooi... Het zijn designstoelen die je voor een prikkie hebt
kunnen kopen... En het is helemaal bij de tijd. Dan ga ik wel vragen: ‘Maar zitten ze ook
lekker? Heeft iemand dat uitgeprobeerd? ‘Snap je? ‘Nee, die zijn eigenlijk niet getest. Oké,
maar is daar wel over nagedacht of is dat een bewuste keuze geweest?’ Ik ga niet zeggen: ‘Wat
stom dat je die stoelen niet hebt getest of die lekker zitten’ maar ik ga wel vragen: ‘Waarom
heb je dat niet getest? ‘En dan hoop ik dat andere daarop inhaken of dat ik die mensen aan het
denken heb gezet van: Goh, moeten we dat dan niet nog even doen?” (persoonlijke
communicatie, 2017).
Wat opvalt aan de wijze hoe er over weerstand wordt gesproken door beide respondenten, is dat het
voornamelijk gaat over weerstand op basis van inhoud; het gaat over voor- en tegenspraak gebaseerd op
inhoudelijke argumenten en een kritische houding. We raken met deze constatering hier deels het democratische
concept checks & balances dat volgens Van Zuylen en Van Leuven (2017) mede de democratische kwaliteit
bepaalt, van in dit geval, het Dorpsforum. Uit de interviews blijkt dat men deze vorm van weerstand actief
stimuleert, zowel binnen het dorpsforum als ook door de dorpsraad in de gesprekken die zij hebben met de
werkgroepen.
Naast een bepaalde mate van tegenspraak lijkt er ook nog een andere vorm van weerstand te zijn, een vorm waar
ze binnen het initiatief iets minder enthousiast van worden. De vorm van weerstand waarop wordt gedoeld laat
zich terugzien in de volgende quote: “En niet omdat ze een kritisch tegengeluid hadden maar omdat ze een heel
klein persoonlijk puntje hadden waar ze altijd op terugkwamen”. Er lijkt dus een onderscheid gemaakt te worden
tussen een “kritisch tegengeluid” en een “persoonlijk puntje” (persoonlijke communicatie S, 2017). Een van de
redenen waarom men dit onderscheid maakt komt voort uit dat een persoonlijk puntje een potentieel gevaar voor
het Dorpsforum als geheel kan zijn. De volgende quote legt uit hoe dat precies zit:
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“Van alle notulen, van alle stukken, van alles tot in de komma kunnen lezen, van alles
doorgestuurd willen krijgen, van ieder mailtje dat de dorpsraad krijgt... Terwijl we al die
discussies hebben gehad en waarvan de meerderheid zegt: ‘Dat wil ik helemaal niet want dat
kan ik niet bijhouden. Dan lees ik niks meer. Dus stuur mij maar wat belangrijk is en ik heb
vertrouwen in dorpsraad dat die goed selecteert. En als dat niet zo is, dan hebben we het
daarover.’ Dat was bij sommige mensen niet en als dat iedere vergadering terugkomt en steeds
diezelfde discussie aangezwengeld wordt die drie keer afgehandeld is door de leden van: ‘Hier
willen we het gewoon niet over hebben. Dat is geen punt.’ Dan wordt dat vervelend. Dan merk
je dat dat voor het forum niet zo’n probleem is. Maar de mensen die heel constructief zijn en
die tijdens een vergadering zeggen: ‘Jongens, als het de volgende keer weer zo gaat, dan zie je
me niet meer terug.’ Als die echt zouden gaan, dan heb je wel echt een probleem”
(persoonlijke communicatie S, 2017).
In bovenstaande quote wordt een voorbeeld gegeven over de informatievoorziening binnen het dorpsforum en de
wil van een aantal leden om over veel dingen ingelicht te worden. Men beschouwt deze weerstand op een
gegeven moment als niet meer constructief waardoor er sprake lijkt te zijn van zogezegd een bepaalde grens die
een onderscheid maakt tussen een kritisch tegengeluid en een persoonlijk puntje. Daarbij dient gezegd te worden
dat het onderscheid niet altijd door iedereen gemaakt worden: “Of het is weleens voorgekomen waarbij de
kritische vraag dan meteen wordt vertaald naar een persoonlijke aanval. En dat is wel een naar klimaatje”
(persoonlijke communicatie S, 2017).
Hoewel dus niet altijd duidelijk voor iedereen, zijn er wel een impliciet aanwezige kenmerken in de quote die
voor respondent S de grens lijken te markeren. Zo lijkt er ruimte te zijn voor discussie wanneer die niet meerdere
keren opnieuw wordt gevoerd zodra die is afgehandeld en binnen het afhandelen lijkt het recht van de
meerderheid een leidend principe te zijn. Het gaat dan over een meerderheid in het dorpsforum. Daarnaast lijkt
het hier te gaan om een bepaalde weerstand rondom het proces en niet zozeer over inhoudelijke weerstand. Dit
beeld wordt versterkt in een ander deel van het interview als dezelfde respondent aangeeft:
Daar ben ik hier niet voor ingestapt. Ik ga er hiervan uit dat iedereen hier zit om zijn vrije tijd
te besteden aan iets een stap verder te brengen en niet elkaar dwarszitten omdat je van een
onderwerp iets vindt. Laten we met elkaar gewoon een inhoudelijke discussie voeren op een
nette manier maar laten we niet naar elkaar met modder gaan gooien (persoonlijke
communicatie S, 2017).
Het beeld dat naar voren komt is dat men weerstand in de vorm van inhoudelijke tegenspraak belangrijk vindt en
actief stimuleert. Weerstand in de vorm van persoonlijke aanvallen en weerstand die zich voordoet nadat er
bepaalde stappen zijn gezet wordt echter niet gedoogd. Niet gedoogd omdat men bereid is afbreuk te doen aan de
waarde inclusiviteit, een democratische waarde die men, zoals valt terug te lezen in 5.4.1, hoog in het vaandel
heeft staan. Onderstaande quotes schetsen dat beeld:
Ik ga niet ieder kwartaal een avond chagrijnig liggen doen maar je hebt gelijk: We gaan toch
niet voor een paar mensen die moeilijk doen daarmee stoppen? We zitten hier allemaal met
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goede bedoelingen en ze passen zich maar aan ons aan” en “Ja, daar is nooit een reactie op
gekomen vanuit het forum: Goh, wat erg. Want dat waren eerder van die stoorzenders, dat
stukje ben je dan kwijt (persoonlijke communicatie S, 2017).
Er lijkt hier naast de grens tussen “kritische tegenstem” en een “persoonlijk puntje” ook een grens te zijn tot in
hoeverre men bereid is bepaalde “stoorzenders” mee te laten doen (persoonlijke communicatie S, 2017). De op
overeenstemming gerichte dialoog die tot op heden bij een aantal cases is teruggekomen lijkt daardoor niet altijd
aanwezig. En dat is ook zo, er zijn enkele gevallen waarbij men het doel overeenstemming te zoeken op een
gegeven moment verlaat. Er zijn, in beide interviews, echter in totaal twaalf situaties die impliciet dan wel
expliciet verwijzen naar het gezamenlijk “eruit komen” en drie situaties waarin de kampen zo zijn gepolariseerd
dat het “ophoudt” (persoonlijke communicatie R & S, 2017). De eerste lange quote in deze subparagraaf
illustreert een van die situaties waarin duidelijk een op overeenstemming gerichte dialoog zit.
Een laatste opmerking wat betreft de weerstand gaat over waar de weerstand vandaan komt. Er lijkt, net als bij
het meedoen, weinig tot geen onderscheid gemaakt te worden waar de weerstand vandaan komt. Er wordt
gesproken over weerstand van zowel binnen als buiten het initiatief waarbij er grotendeels gesproken is over
weerstand binnen het initiatief omdat daar het meeste over bekend was. Dit geldt specifiek voor het actief
stimuleren van de weerstand, iets waar het Dorpsforum zelf de meeste invloed op heeft. Het is echter, door de
mogelijkheden om mee te doen, niet onwaarschijnlijk dat men het eveneens prettig zou vinden als er een
kritische tegenstem van buiten het initiatief zou zijn. Dit blijkt ook uit de volgende quote:
... discussie is in het dorp en ik kom op een feestje en we bespreken en ze zeggen van: ‘Hoe
hebben ze dat nu zo kunnen doen?’ Een beetje de traditionele van buitenaf-kritiek... Dan zeg
je: ‘Weet je, kom meedoen want dat kan’. Ja maar ik ga toch niet vergaderen... Ja dan doe je
toch alleen daar iets van wat waar je wat vindt? (persoonlijke communicatie S, 2017).
Samenvattend is het mogelijk te concluderen dat er behoorlijk zwaar wordt getild aan het omgaan met
weerstand. Onderstaande tabel is net als alle andere tabellen tot dusverre daar om een overzichtelijke
samenvatting te geven.
Tabel 21: Omgaan met weerstand in Dorpsforum Ysselsteyn
Omgaan met weerstand
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Het omgaan met kritiek – kritisch zijn

-

Het omgaan met discussie(s)

-

In tegenstelling tot de andere casussen wordt er binnen Dorpsforum

Democratisch principe:

Het omgaan tegenspraak, tegenstem & tegenargument

Ysselsteyn structureel weerstand opgeroepen in de praktijk door:
1.

Actief tegenspraak te organiseren in zowel het dorpsforum als
de dorpsraad en de werkgroepen

2.

Er dient een bepaalde mate van kritiek te zijn tijdens de
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forumbijeenkomsten waar het presidium over waakt en zo
nodig ingrijpt

Democratisch gedrag:

-

Dialoog aangaan (met elkaar praten en het gesprek aangaan)

-

Het vertrouwen van elkaar

-

Ruimte bieden voor het tegenargument

-

Actief stimuleren/afdwingen van tegenspraak en kritische vragen

-

Actief stimuleren en afdwingen van tegenspraak

-

stellen

Voorzichtig manoeuvreren zodat de tegenstem niet afhaakt

5.4.5 Overzichtstabel Dorpsforum Ysselsteyn
Als afsluiting de paragraaf met het totaaloverzicht voor Dorpsforum Ysselsteyn. Deze is zichtbaar op de
volgende pagina.

Tabel 22: Overzichtstabel Dorpsforum Ysselsteyn
Concept
Inclusiviteit

Inclusiviteit is een van de uitgangspunten binnen het Dorpsforum Ysselsteyn dus
vanzelfsprekend een democratische waarde waar men zwaar aan tilt. Er is, doordat
inclusiviteit in zijn geheel niet wordt genoemd, duidelijk sprake van een bewonerstaal.

Zeggenschap

Zeggenschap is eveneens een waarde die belangrijk wordt gevonden maar minder
belangrijk dan inclusiviteit. In Ysselsteyn wordt voornamelijk gesproken met andere
begrippen en in andere termen dan te spreken over zeggenschap waardoor het aannemelijk
is dat er een bewonerstaal is.

Verantwoording

Het verantwoording afleggen in Ysselsteyn wordt ongeveer dezelfde waarde toegekend als

afleggen

de waarde zeggenschap. Het is daarmee dus ook een democratische waarde. Er wordt iets
minder vaak gesproken over verantwoording afleggen in de bewonerstaal dan bij
zeggenschap; geregeld is een betere omschrijving dan voornamelijk.

Omgaan met

Omgaan met weerstand is een democratische waarde die op hetzelfde importantieniveau zit

weerstand

als de waarde inclusiviteit. Men hecht zeer veel waarde aan het goed omgaan met
weerstand. Dit blijkt onder meer uit de vele uiteenlopende begrippen die worden gebruikt
om het omgaan met weerstand te duiden wat weer in de richting wijst dat er een specifiek
woordgebruik lijkt te zijn bij dit democratisch concept.
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5.5 Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
De wijk Soesterkwartier, gevestigd op en rondom het oude spoorgebied in Amersfoort, probeert vanaf 2009 via
verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid, milieu, groen en energie de wijk te verduurzamen en
de sociale cohesie te versterken. Het initiatief heeft echter al een lange geschiedenis die teruggaat ver voor 2009,
toen het een “parel in het nog prille land van burgerinitiatieven” was en men werkte vanuit de wagenwerkplaats
waar men vroeger, zoals de naam doet vermoeden, spoorwegmateriaal herstelde. Vanuit die locatie en het
bewonersinitiatief dat daar reeds bezig was, is het idee ontstaan om de “mensenenergie” die aanwezig was in de
wijk vast te houden en om gezamenlijk dingen te doen die goed zijn voor de wijk en tegelijkertijd de wijk
onderling te verbinden. Uit dat idee is uiteindelijk Vereniging Duurzaam Soesterkwartier ontstaan. (persoonlijke
communicatie X, 2017).
Een groot verschil met de overige initiatieven is dat Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, hoewel formeel
gezien een vereniging, meer bestempeld kan worden als “een beweging” dan “een clubje”. Een beweging
voortkomend uit een “bottom-up power-to-the-people-proces” (persoonlijke communicatie X, 2017). Het is een
initiatief dat naar alle waarschijnlijk het meest laagdrempelige karakter heeft en het minste onderscheid maakt
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ het initiatief vergeleken met de andere onderzochte cases in dit onderzoek. Het komt
daarmee in ieder geval dichtbij wat door Van den Berg et al. (2011) als een informele groep wordt bestempeld
dat in dit onderzoek is opgenomen als ondergrens van wat een bewonersinitiatief is. Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier heeft namelijk veel weg van een aaneensluiting van mensen die verder gaat dan het louter
informeel bijeenkomen van in dit geval wijkbewoners, daarbij opmerkend dat de beweging zoals die wordt
geschetst door respondent X, wel een institutioneel karakter heeft, namelijk een verengingsvorm. Dit kenmerk
zorgt ervoor dat Vereniging Duurzaam Soesterkwartier geen informele groep is in de strikte zin van het begrip.
De vereniging heeft een bestuur bestaande uit vijf personen die ongeveer één keer per twee maanden bij elkaar
komen. Verder heeft de vereniging momenteel ruim 200 betalende leden die een (vrijwillige) bijdrage van vijf
euro betalen om lid te zijn en daarnaast 200 mensen die geïnteresseerd zijn. Er moet gezegd worden dat het
vrijwel niet uitmaakt of men nu betalend of niet-betalend lid is. Verder stimuleert Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier mensen die zich binnen het initiatief hebben georganiseerd in werkgroepen om eigen
bewonersinitiatieven te vormen en op eigen benen te gaan staan maar hier zal nog uitgebreid op worden
teruggekomen wanneer we het gaan hebben over zeggenschap.

5.5.1 Inclusiviteit
In de interviews met respondenten X en Y zijn verscheidene signalen op te pikken waaruit blijkt dat inclusiviteit
een waarde is die men belangrijk vindt in het Soesterkwartier. Hoewel Soesterkwartier afwijkt van de andere
cases omdat het hier een stadswijk betreft en geen dorp, wordt net als bij de onderzochte dorpen ook in
Amersfoort inclusiviteit of inclusie geen enkele keer genoemd om aan te geven dat zoveel mogelijk mensen uit
de wijk mee moeten kunnen doen. De termen en begrippen die wel worden gebruikt zijn niet alleen uiteenlopend
maar komen voor een groot deel ook overeen met de termen die worden gebruikt in Kloosterburen, Boekel,
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Beringe en Ysselsteyn. Er zijn een drietal termen die de voorkeur lijken te genieten binnen Duurzaam
Soesterkwartier: “het (kunnen) meedoen (van iedereen)”, “het samen/gezamenlijk dingen doen” en “het (actief)
meedenken” (persoonlijke communicatie X & Y, 2017).
Het is goed om te weten voordat we verder gaan dat er binnen Soesterkwartier verschillende groepen bewoners
zijn die men “grof gezegd” kan indelen in mensen met koopwoningen die het “goed tot redelijk goed en
sommigen slecht” hebben en de mensen in huurwoningen die het “het matig tot heel slecht” hebben
(persoonlijke communicatie X & Y, 2017). Deze laatste groep blijkt niet of nauwelijks mee te doen binnen
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier omdat ze zelf druk bezig zijn de eindjes aan elkaar te knopen en daardoor
“helemaal geen boodschap hebben aan thema’s als windenergie en zonnepanelen” (persoonlijke communicatie
X, 2017). Toch vindt men het in binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier belangrijk dat ook deze groep
meedoet en betrokken is waardoor men is gaan nadenken en kijken “met wat voor methodieken” die andere helft
in de wijk erbij betrokken kan worden en zo “engagement of the other half” te realiseren (persoonlijke
communicatie Y, 2017).
Uit dat nadenken zijn verschillende manieren gekomen. Zo worden alle 4600 huishoudens in de wijk ieder jaar
uitgenodigd voor de ALV, wordt er persoonlijke contact gezocht met de mensen in deze groep en is, in
samenwerking met de gemeente, een verregaand experiment/initiatief ondernomen in de vorm van een
wijkgerichte coöperatie om onder meer werkgelegenheid te creëren voor het deel van de wijk dat vrijwel niet
betrokken was. Dit alles heeft echter niet mogen baten: “Terwijl ze briefjes in de bus krijgen. Je belt ze, maar ze
komen niet” (persoonlijke communicatie Y, 2017). Ook een andere quote van deze respondent schetst dit beeld
goed:
Maar ze komen niet. Er is een hele grote groep die nu denkt van: Oh, het is 23 oktober, ik krijg
binnenkort mijn salaris of mijn uitkering en hoe ga ik dit de komende twee weken weer rond
krijgen? Het is een hele moeilijke groep. En daar zijn er heel veel van in onze wijk. Die willen
helemaal niet mee doen, die hebben andere sores. En je kunt ze dan ook proberen te overtuigen
door te zeggen: ‘Als je meedenkt in het collectief met huurhuizen, hoe kun je die huurhuizen nu
verbeteren samen met de bewonersstichting?’ Dan zeggen ze van: ‘Ja, dat is mijn pakkie an
toch niet? Dat moet de bewonersstichting maar regelen.’ En zo is het de afgelopen tijd gegaan.
Je krijgt niet die mensen op een paar na... (persoonlijke communicatie Y, 2017).
Dat het ontbreken van deze groep toch wel als een gemis wordt ervaren blijkt niet alleen uit quotes als “dat die
andere groep die het moeilijk heeft en die misschien toch wel voor een tientje naar Spanje vliegt, dat die ook
meedoet” maar ook uit de bereidheid om deze groep de mogelijkheid te bieden om mee te doen op een wijze die
niet helemaal in een lijn ligt met een aantal kaders die worden gehanteerd binnen het initiatief. Zo dienen de
initiatieven die worden ontplooid onder de vlag van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier enige affiniteit met
duurzaamheid te hebben maar zou men hier best een uitzondering voor willen maken om ook deze groep erbij te
betrekken.
Er blijkt verder ook enige coulance te zijn richting een ander kader wat weer een signaal is dat inclusiviteit
belangrijk wordt gevonden. Het kader waar we het over hebben, “voor en door de wijk”, zou wanneer strikt
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toegepast ertoe leiden dat alleen mensen uit Soesterkwartier mee zouden kunnen doen (persoonlijke
communicatie Y, 2017). Dit is echter niet het geval. Zowel respondent X als respondent Y geven zeer duidelijk
aan dat er ook mensen actief zijn en zelfs een kartrekkende rol hebben bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
die niet uit de wijk komen. Een tweede signaal dat recht doet aan die constatering:
Totdat ineens mensen uit een andere wijk zeiden: ‘Hé, dat vind ik wel interessant. Dan doe ik
daar graag aan mee’. Die werden dan ook lid en die konden dan ook meeliften op onze deal.
Zo zijn er weleens mensen van buiten de wijk lid geworden (persoonlijke communicatie X,
2017).
Hoewel het hier gaat om personen die “op twee handen zijn te tellen” schetst het wel een bereidwilligheid die
hoger lijkt te liggen vergeleken met de andere casussen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het kan komen
doordat het Soesterkwartier omringd is met andere wijken binnen één stad waardoor ze wat gemakkelijker zijn
met deelname van ‘buitenaf’ in tegenstelling tot dorpsinitiatieven die misschien meer waarde hechten aan
geografische grenzen. Of het zou kunnen komen door het bewust laagdrempelige karakter van Vereniging
Duurzaam Soesterkwartier – je kunt ervoor kiezen als lid zijnde om de jaarlijkse bijdrage van vijf euro over te
maken of niet – dat meer een beweging wil zijn dan een hecht clubje en men daardoor denkt dat iedereen die
meedoet meegenomen is met het oog op duurzaamheid.
Het gemis van de andere helft van de wijk en de flexibiliteit wat betreft de kaders om mee te kunnen doen zijn
twee signalen dat inclusiviteit als een waarde wordt gezien in het Soesterkwartier. Een derde signaal blijkt uit de
volgende quote die het de wil om gezamenlijk met de wijk iets te doen goed samenvat:
De sociale beweging die je in de wijk voor elkaar hebt gekregen om mensen samen op te laten
trekken... Om dingen te doen in de eigen woonomgeving... Voor elkaar met elkaar... Dat stukje
wat je aanboorde is misschien nog wel interessanter dan het excuus... Als ik nu terugkijk zeg ik
weleens dat het milieu de lachende derde is geworden. Terwijl het eigenlijk in de intenties die
we hadden en nog hebben... Dat zit hem meer in het behoud van de aarde en alle andere grote
bombastische doelen die je daarover kunt ophangen. Maar als je dat afzet tegen het groter
geheel dan ben je eigenlijk nog maar steeds bezig op heel kleinschalig niveau. Maar je bent
wel met mensen bezig die iets in hun eigen omgeving aan het doen zijn (persoonlijke
communicatie X, 2017).
Bovenstaande quote laat het licht goed schijnen op de waarde die inclusiviteit lijkt te vertegenwoordigen en hoe
die kan worden omschreven door een bewoner.
Wat we in de voorgaande casussen zagen is dat inclusiviteit niet altijd even belangrijk wordt gevonden. Zeker in
het beginstadium van een initiatief lijkt men pragmatisch te handelen en dit is in mindere mate terug te zien
binnen Duurzaam Soesterkwartier. Daar heeft men al vanaf het begin ingezet om zoveel mogelijk mensen erbij
te betrekken. Namelijk, hoewel er sprake was van een kerngroepje dat in het eerste jaar na heeft gedacht over
hoe het initiatief precies handen en voeten moest gaan krijgen, heeft men via verschillende acties zoals het in
samenwerking met de gemeente uitreiken van een prijs voor het verduurzamen van de woning en ook het
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plaatsen van een oproep in de wijkkrant, een poging gewaagd om vanaf het begin een “kritische massa” op de
been te krijgen.
De term kritische massa, expliciet genoemd door zowel respondent X (persoonlijke communicatie, 2017) als
respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017), heeft afgaande op de context eenzelfde betekenis heeft als het
vliegwiel in beweging brengen, genoemd door respondent A bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren. Het verschil
is dat men in Amersfoort het daarbij belangrijk vindt dat er vanaf het begin zoveel mogelijk mensen meededen;
een aantal andere ondervraagde bewonersinitiatieven vonden het belangrijker om eerste met een kleiner groepje
te bepalen wat het initiatief precies moest gaan inhouden alvorens andere mensen erbij te gaan betrekken. Bij
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier lijkt het erop dat dit destijds tegelijkertijd gebeurde. Wellicht door
bovenstaande aanpak en de focus vanaf het begin om zoveel mogelijk mensen te betrekken komt
representativiteit, een democratisch concept dat door drie andere casussen impliciet dan expliciet is genoemd,
niet terug tijdens de interviews.
Niet in tegenstelling tot maar in overeenstemming met de andere casussen zijn een aantal facetten op wat voor
wijze men deze mensen erbij heeft proberen te betrekken. We treden hiermee het domein binnen van de
democratische principes. Het structureel persoonlijk benaderen op basis van intuïtie en kennis over de mensen in
de wijk is een van die principes die vanaf het begin is ingezet om een zekere mate van inclusiviteit te borgen.
Een quote die deze gang van zaken beschrijft is:
Die was bijna mijn buurvrouw, die woont twee huizen verderop en die benaderde mij van: ‘Jij
hebt toch groene vingers en je werkt toch in plek X? Wil je eens een keer mee komen kijken?’
Nou, zo is het gekomen eigenlijk. En dat heeft ze waarschijnlijk ook bij andere mensen gedaan
(persoonlijke communicatie Y, 2017).
Respondent X geeft aan dat het bij hem op eenzelfde manier is gegaan. Deze wijze is vervolgens doorgezet door
het initiatief getuige de volgende quote:
En het eerste jaar hadden we gelijk vier thema’s te pakken omdat er al één vrouw bezig was
haar buren te overtuigen om gezamenlijk het huis te isoleren en dat werd zo’n succes dat dat
werd doorgezet naar andere straten en daar is het concept straatambassadeur uit
voortgekomen. Dus iemand brengt mensen bij elkaar en drinkt koffie met elkaar aan de
koffietafel en dan bespreek je: ‘Wat willen we met zijn allen?’ (persoonlijke communicatie Y,
2017).
Bovenstaande quote geeft weer dat die persoonlijke benadering in wordt gezet om mensen bij de beweging te
betrekken die Vereniging Duurzaam Soesterkwartier graag wil losmaken als initiatief zijnde. Beide respondenten
geven ook aan dat dit persoonlijk benaderen onderling ook wordt afgestemd en wordt ingezet tot op zekere
hoogte. De volgende quote laat dit zien:
En toen zijn we op zoek gegaan naar ambassadeurs... Straatambassadeurs en die
straatambassadeurs die vonden we dan op de jaarlijkse brasserie en zo waren er op die manier
een beetje mee bezig. Die ambassadeur die had eigenlijk een beetje de opdracht om het
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procesmatig een beetje aan de slag te krijgen (...) Maar het idee was vooral: Breng je eigen
buurtje in beweging en vraag eens of er mensen bij je op de koffie komen en zeg dan meteen
dat ze hun energierekening mee moeten nemen. Dus aan de hand van die energierekening
ontstonden er gesprekken van dat kan dus beter. Kunnen we niet samen iets gaan doen? En zo
ontstonden er in een stuk of twintig straten initiatieven om gezamenlijk subsidie aan te vragen
of om gezamenlijk een offerte aan te vragen (persoonlijke communicatie X, 2017).
Een bevinding die verder opvalt en deels ook al is teruggekomen bij andere initiatieven om een bepaalde inclusie
te realiseren is het bepalen van concrete doelstellingen die op de korte termijn ook gehaald kunnen worden.
Mensen moeten aan de gang kunnen blijkt uit de quote: “En dat was een mix van vier thema’s. En waarbij de
kans op succes een beetje verdeeld was over verschillende periodes. Sommige thema’s kon je meteen aan de slag
en sommige thema’s moest je heel lang geduld hebben” (persoonlijke communicatie X, 2017). Hoewel het lijkt
alsof het ontstaan van deze verschillende thema’s toeval is, blijkt uit nadere toelichting dat men hier en in andere
gevallen over nadenkt en deze manier probeert toe te passen om mensen betrokken bij het initiatief te houden.
Verder overeenkomsten zien we terug in de constatering dat er weinig onderscheid wordt gemaakt tussen
‘binnen’ of ‘buiten’ het initiatief; lid kan men worden door een vrijwillige bijdrage te doen maar dit hoeft niet,
de helft vergeet het namelijk. Concluderend, er zijn een aantal verschillen maar er is ook sprake van enige
overlap op het gebied van inclusiviteit.
Tabel 23: Inclusiviteit bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
Inclusiviteit
Democratische waarde:

Bewonerstaal
-

Het (kunnen) meedoen (van iedereen)

-

Het (actief) meedenken

-

Het onderling afstemmen en aftasten wie men persoonlijk gaat

-

Concrete doelstellingen opstellen die op korte termijn succes

-

Het persoonlijk benaderen van wijkbewoners

-

Het organiseren van laagdrempelige activiteiten/ALV’s

Democratisch principe:

Democratisch gedrag:

-

Het samen/gezamenlijk dingen doen

benaderen

opleveren

Het uitnodigen van de wijk

5.5.2 Zeggenschap
Zoals inmiddels waarschijnlijk wel een beetje helder is wijkt Vereniging Duurzaam Soesterkwartier af op een
aantal kenmerken van de voorgaande cases. Een van die voornaamste verschillen, het feit dat het initiatief zich
meer ziet als “een beweging” dan als “een hecht clubje”, komt bij het behandelen van het democratische
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concept zeggenschap nadrukkelijk terug. Hoewel dit verschil ook deels invloed heeft gehad op de waarde
inclusiviteit was dit verschil echter beperkt vergeleken met de waarden zeggenschap en verantwoording
afleggen. Vermoedelijk komt dit doordat het onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ bij de meeste initiatieven,
en ook bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, gering lijkt te zijn. Bij zeggenschap ligt dit echter een beetje
anders. Vandaar dat het verstandig is om eerst even te duiden wat er precies wordt bedoeld met het zijn van “een
beweging” (persoonlijke communicatie X, 2017).
Wat uit de reacties van de respondenten valt op te maken is dat Vereniging Duurzaam Soesterkwartier zichzelf
ziet als een overkoepelende vereniging waar bewoners en hun initiatieven zich aan kunnen sluiten wanneer men
binnen de Amersfoortse wijk iets wil gaan ondernemen op het gebied van duurzaamheid. We zagen al bij
inclusiviteit dat de kaders enigszins flexibel zijn wanneer er wordt gekeken naar het criterium dat het iets met
duurzaamheid te maken moet hebben om deel uit te maken van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de volgende quote:
Dus het is geen vast stramien van zo: Als jij vindt dat we een collectieve buurtuitvaart moeten
regelen. Ja dat past niet in het thema duurzaamheid dus dat doen we niet maar uiteindelijk is het
wel gebeurd. Want er is zo’n sociaal domein omheen gegroeid dat het belangrijk is geworden voor
de levensvatbaarheid van de wijk. En dat is ook duurzaam (persoonlijke communicatie Y, 2017).
Initiatieven van bewoners zoals de hierboven genoemde collectieve buurtuitvaart maar ook Zon op School,
Soesterhof en een initiatief gericht op deelauto’s in de wijk sluiten zich normaliter in eerste instantie aan “onder
de vlag van Duurzaam Soesterkwartier” (persoonlijke communicatie X & Y, 2017). Dit houdt in dat in de
meeste gevallen deze initiatieven eerst een werkgroep vormen met geïnteresseerde wijkbewoners binnen
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Voor zover nog niets nieuws onder de zon vergeleken met de andere
cases. Waar het verschil hem in zit is dat men binnen Verenging Duurzaam Soesterkwartier actief stuurt op het
verzelfstandigen en het onafhankelijk zijn van de werkgroepen die de potentie hebben om volledig zelfstandig te
kunnen voortbestaan. Dit wordt mede gedaan omdat men binnen Duurzaam Soesterkwartier bewust weinig tot
niets met geld te maken wil hebben waar in de volgende pagina’s nog expliciet op wordt teruggekomen. Een
quote die deze handelswijze goed illustreert is de volgende:
Want binnen Duurzaam Soesterkwartier, die we meer als een beweging zien dan als een clubje
zien... Dat je daar gewoon de missie en de visie met elkaar bewaakt en op het moment dat er....
kapitaal om de hoek komt kijken dan bouw je daar omheen een ander construct. En dat noem je
dan een stichting of een bv of een coöperatie of een.... Nou ja, daar bedenk je dan wat voor. Dat
laat je dan ook weer los. Daar ga je ook niet als Duurzaam Soesterkwartier ook niet met een
belang in zitten... Helemaal niet. Het zijn gewoon de mensen in een projectgroep die een project
aan het voorbereiden zijn die gaan op een gegeven moment het kindje geboren laten worden en
dat laat je eigenlijk vanaf dag één al los. Tenminste in principiële zin. Natuurlijk blijf je die
mensen kennen en ga je daarmee samen sterk... Kijken van wat heb je aan elkaar maar we laten ze
wel vanaf het eerste moment... (persoonlijke communicatie X, 2017).
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Wat je door deze aanpak krijgt is dat er allemaal zelfstandige bewonersinitiatieven ontstaan die in feite
onafhankelijk van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier handelen en waar de vereniging dan ook bewust geen
zeggenschap over heeft.
De beschreven manier van organisatie is waarschijnlijk de verklaring waarom zeggenschap relatief gezien
weinig terugkomt in de interviews. Relatief gezien ten opzichte van de andere casussen. Het is namelijk mogelijk
gebleken om in totaal tien verschillende termen te selecteren die zeventien keer zijn genoemd in deze case: een
significant lager aantal dan het geval was bij de andere cases. Het is zelfs zo dat er tussen beide respondenten
geen overeenstemming is in het gebruik van termen om zeggenschap te benoemen; geen enkel begrip is door
beide respondenten genoemd waardoor het moeilijk is om vast te stellen of er sprake is van een (gedeelde)
bewonerstaal wat betreft zeggenschap. Respondent X (persoonlijke communicatie, 2017) heeft “zeggenschap”
één keer genoemd en “het hebben van macht” drie keer. Respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017) sprak
over “verantwoordelijk zijn” (twee keer) en “het hebben van regie” (drie keer) wanneer het ging over invloed
op de besluitvorming.
Dit gezegd hebbende is het, ondanks dat er enige overlap is tussen de termen die voornamelijk respondent Y
heeft genoemd met de andere cases, moeilijk om te concluderen of er daadwerkelijk sprake is van een
bewonerstaal. Het is daarom goed om te kijken of er aanwijzingen zijn of zeggenschap überhaupt wel een
democratische waarde is bij Verenging Duurzaam Soesterkwartier. Een aanwijzing dat dit tot op zekere hoogte
wel het geval lijkt te zijn is terug te vinden in de tweede quote genoemd in deze subparagraaf waar melding
wordt gemaakt van “het loslaten” van een initiatief dat op eigen benen gaat staan (persoonlijke communicatie X,
2017). Het loslaten impliceert een onderlinge relatie voordat een initiatief of een werkgroep op eigen benen staat
en die relatie lijkt er te zijn.
De onderlinge relatie die er is wordt door respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017) gekarakteriseerd als
“de vinger aan de pols houden” wat zoveel inhoudt als: “Daar willen we zo nu en dan eens van horen van: Hoe
gaat het? Waar lopen jullie tegenaan of zij informeren ons maar wij gaan ons niet bemoeien met financiële
zaken of met het ledenbestand of hun manier van vergaderen”. Respondent X (persoonlijke communicatie,
2017) geeft daarbij aan dat er sprake is van “een linking pin” vanuit het bestuur van Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier en die deel uitmaakt van een werkgroep waardoor men “dan wel ongeveer weet wat er speelt”.
Deze linking pin heeft geen extra zeggenschap of invloed op de besluitvorming binnen een dergelijke werkgroep
waar hij of zij in zit. Hierdoor lijkt het erop dat de invloed die het bestuur heeft op het reilen en zeilen binnen
zo’n werkgroep te verwaarlozen valt. De relatie heeft voornamelijk tot doel om het elkaar op de hoogte houden.
Het enige waaruit blijkt dat het bestuur enige zeggenschap heeft is wanneer iets al dan niet onder de vlag van
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier mag vallen. Dit blijkt uit bijvoorbeeld: “Maar na een stevige
onderhandeling want dat was weer een ander issue dat we met het bestuur hebben gezegd: ‘Nou, oké. Wij vinden
het zo belangrijk dat we dit als een werkgroep beschouwen’” (persoonlijke communicatie X, 2017). Ook
respondent Y geeft een aantal keer dat het bestuur beslist over een dergelijke besluit wat, als het op een
stemming uitdraait, gebeurt op basis van meerderheid. Het gaat hierbij vrijwel altijd om een beslissing van het
bestuur en niet een besluit dat wordt genomen door de leden van de vereniging. Uit de reacties van de
respondenten lijkt dit niet zo vaak voor te komen en beslist het bestuur meestal aan de hand van een onderling
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gesprek getuigt ook de volgende quotes: “Ik merk dat tenminste nauwelijks een moment dat we een knoop
doorhakken” (persoonlijke communicatie X, 2017).
De keuze om vrijwel geen invloed te hebben op de besluitvorming binnen werkgroepen – dat overigens deels in
één lijn ligt met de overige cases waar men de zeggenschap laag in de organisatie legt – lijkt een bewuste keuze
te zijn. Een duidelijke quote die uitlegt waarom het een bewuste keuze is volgt hier:
We zijn heel principieel ervan uitgegaan dat we geen geld laten stromen dat... Het punt met
geld is.... Geld is vrijheid. Als je veel geld hebt kun je veel dingen doen die je wilt en dat is
natuurlijk mooi maar het is ook een macht... Ja, het is... ook iets waar je voorzichtig mee moet
zijn. Het is ook de macht van overnemen... Voor ons is het initiatief van die windmolen net zo
waardevol als goede buren. Goede buren kost geen geld... Ja een keer een foldertje. Maar zo’n
molen kost miljoenen. Desalniettemin vinden we ze allebei even belangrijk. Maar op het
moment dat er een miljoen euro moet worden aangeboord en er komen grote subsidies... Dan
gaat de macht van het geld ook de agenda bepalen want dan wordt dat blijkbaar belangrijk om
het daarover te hebben. En zo zijn we niet op... de wereld. Zo zien wij onze rol niet. Het ene
kost geld en het andere kost geen geld maar laten we die factor geld niet bepalend laten zijn
voor de aandacht die we aan activiteiten geven (persoonlijke communicatie X, 2017).
Uit de interviews wordt duidelijk dat het “bewust blut” zijn van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier met
voorbedachten rade wordt gedaan om te voorkomen dat men invloed gaat hebben op de besluitvorming of
bepaalde kaders gaat afdwingen waar werkgroepen of zelfstandige initiatieven zich aan moeten houden
(persoonlijke communicatie X & Y, 2017). Werkgroepen en (zelfstandige) initiatieven zijn ook op de hoogte van
dit principe.
Het niet willen beschikken over financiële middelen lijkt een zelf beschermende functie te hebben omdat vooral
respondent X een duidelijke relatie legt tussen het hebben van geld en een bepaalde mate van macht. Deze
bewuste keuze zou daarmee een argument kunnen zijn voor de bewering dat zeggenschap een morele standaard
is die invloed heeft hoe er onderling met elkaar wordt omgegaan en zeggenschap verdeeld. Dit zou betekenen dat
zeggenschap een democratische waarde is binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, zij het op een andere
manier dan tot op heden is gedaan. Namelijk door het niet te willen hebben als bestuur zijnde en wat betreft als
vereniging in zijn geheel zijnde.
Naast dit wezenlijke verschil met de andere cases is het vanuit een bepaald perspectief ook mogelijk zekere
overeenkomsten te ontwaren. Al kort aan gerefereerd iets eerder in deze subparagraaf, wanneer je het benadert
vanuit het vertrekpunt waar de zeggenschap precies ligt binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, zien we
dat die zeggenschap ligt “laag in de organisatie” zoals het werd genoemd in Ecodorp Boekel (persoonlijke
communicatie G, 2017). Ook bij het Dorpsforum Ysselsteyn, Dorpencoöperatie Klooster&Buren en
Dorpscoöperatie Steingood lag de zeggenschap voor een aanzienlijk deel bij de werkgroepen of de mensen die
het moeten uitvoeren of ondergaan. Let wel, het gaat hier enkel en alleen over zeggenschap van werkgroepen en
niet over de werkgroepen die worden losgelaten omdat deze een op zichzelf staand initiatief zijn en buiten het
elkaar op de hoogte houden geen relatie meer heeft met Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.
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In eerst instantie lijkt er ook nog een tweede overeenkomst te bestaan wat betreft zeggenschap. In een passage
met respondent Y wordt duidelijk dat er net als bij de andere cases onderscheid wordt gemaakt tussen
beslissingen die wel en niet worden voorgelegd aan de leden. Het motief om een onderscheid te maken komt
voort uit de gedachten dat het voor de leden niet goed zou zijn als er geen onderscheid werd gemaakt omdat die
mensen anders doodgegooid zouden worden met informatie. Deze afweging vertoont gelijkenissen met eenzelfde
situatie binnen Dorpsforum Ysselsteyn. Het is echter de vraag of er daadwerkelijk een onderscheid wordt
gemaakt en de leden enige vorm van zeggenschap hebben binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier omdat
het tot op heden pas ongeveer twee keer is voorgekomen in de achtjarige geschiedenis dat iets werd voorgelegd
aan de leden waarover ze konden stemmen volgens respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017). Helemaal
zeker is de respondent hier niet van maar de twijfel en de lage schatting geven wel een beeld van hoe vaak iets
wordt voorgelegd aan de leden van de vereniging.
Een laatste korte opmerking over zeggenschap: net als bij een aantal andere cases waaronder Dorpscoöperatie
Steingood hebben de leden de mogelijkheid om het bestuur af te zetten. Dus ondanks de geringe zeggenschap die
het bestuur heeft is er wel de mogelijkheid voor de leden, of ze nu vijf euro hebben betaald of niet, om de vijf
bestuursleden weg te sturen mochten ze dat nodig vinden. Deze klassieke zeggenschapsrelatie binnen
coöperaties, of het nu grote organisaties zijn of lokale bewonersinitiatieven lijkt daarmee ook een terugkerend
principe binnen bewonersinitiatieven.
Het neerleggen van de zeggenschap laag in de beweging waar ook het eigenaarschap ligt, het (twijfelachtige)
onderscheid dat wordt gemaakt tussen beslissingen voor leden en beslissingen die worden genomen door het
bestuur en de mogelijkheid om als leden het bestuur naar huis te sturen zijn de enige echte tekenen die wijzen op
het aanwezig zijn van enige democratische principes en mechanismen. Maar zoals al reeds gezegd lijkt dit een
bewuste keuze te zijn omdat het bestuur zo min mogelijk invloed wil hebben op de besluitvorming binnen
werkgroepen of initiatieven die zijn ontstaan uit Vereniging Duurzaam Soesterkwartier; zeggenschap dient te
liggen bij de groep mensen die tevens het eigenaarschap hebben en dat is niet bestuur en dat zijn ook niet de
leden die niet in een werkgroep of initiatief zitten. Bij de volgende subparagraaf wordt hier dieper op ingegaan.
Er wordt geëindigd met een overzichtstabel zoals tot op heden telkens is gedaan.
Tabel 24: Zeggenschap bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
Zeggenschap

Bewonerstaal

Democratische waarde:

Het is niet eenduidig te bepalen of er sprake is van een bewonerstaal omdat er
geen termen zijn die door beide respondenten worden benoemd die als
synoniem van zeggenschap bestempeld kunnen worden. Er lijkt wel waarde
gehecht te worden aan het niet hebben van zeggenschap.

Democratisch principe:

De aanwezige principes die zijn te herkennen:
-

Eigenaarschap, zeggenschap en verantwoordelijkheid ligt bij de

-

Twijfelachtig verschil tussen grote en kleine beslissingen

werkgroepen
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Democratisch gedrag:

-

Klassieke zeggenschapsrelatie bestuur en haar leden

-

Het niet bemoeien van het bestuur/leden met de werkgroepen

-

Het beslissen wanneer een initiatief kan aansluiten bij Vereniging

-

Werkgroepen die eigen beslissingen nemen

Duurzaam Soesterkwartier

5.5.3 Verantwoording afleggen
Het bijna volledig afwezig zijn van enige vorm van invloed op de besluitvorming binnen werkgroepen maar ook
de bevinding dat er zelden ‘echte’ beslissingen worden genomen door het bestuur of de leden, heeft
vanzelfsprekend gevolgen voor een democratisch concept als verantwoording afleggen. Duidelijk zal worden dat
net als bij zeggenschap er deels op een andere manier wordt omgegaan met het verantwoording afleggen maar
dat er ook enkele overeenkomsten zijn.
Om met de deur in huis te vallen: wanneer het aankomt op het verantwoording afleggen lijkt er geen consensus
te zijn wat betreft het aanwezig zijn van een bewonerstaal. Uit beide interviews zijn geen veel voorkomende
termen, begrippen of passages te herkennen die de suggestie wekken dat er op een andere manier wordt
gesproken over het afleggen van enige verantwoording. Daarnaast is het wederom niet mogelijk enige
overeenstemming te ontdekken tussen de respondenten waardoor hier de conclusie moet worden getrokken dat er
geen sprake is van een bewonersvariant voor verantwoording afleggen. Naar alle waarschijnlijkheid kan deze
conclusie niet los worden gezien van hoe men binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier omgaat met
zeggenschap.
Dit wetende is het goed om te achterhalen of er überhaupt wel sprake is van verantwoording afleggen en of hier
ook enige waarde aan wordt gehecht. En zo ja, is er dan sprake van (structurele) manier waarop dat geborgd
wordt middels democratische principes en mechanismen? Het is daarbij verstandig onderscheid te maken tussen
eventueel het verantwoording afleggen vanuit het bestuur naar de leden, vanuit het bestuur naar de werkgroepen
en vice versa en vanuit Vereniging Duurzaam Soesterkwartier als geheel naar de wijk.
Gebruikelijk binnen veel verenigingen en coöperaties is het houden van een algemene ledenvergadering (ALV)
dat deels een verantwoordende functie heeft: het bestuur (actor) legt middels een jaarverslag en/of een financieel
verslag verantwoording af en de leden (forum) de mogelijkheid hebben een beoordeling kunnen vormen en
consequenties kunnen afdwingen door onder meer bestuursleden te dechargeren. Bij Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier wordt er ieder jaar een ALV georganiseerd maar deze bijeenkomst lijkt meer in dienst te staan
van het informeren en de mogelijkheid te bieden om mee te doen dan dat het een verantwoordende functie heeft
blijkt uit de volgende quote:
Nou, je kunt zeggen dat het eerste deel van zo’n bijeenkomst gaat over wat er het afgelopen
jaar allemaal zoal is gebeurd. Dus dat past een beetje bij die ledenvergadering. Laten zien dat
er weer zoveel panelen bij zijn gekomen of dat er een nieuwe werkgroep is bijgekomen.
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Optimalisatie van de centrale verwarming. Wat kun je er mee? Je krijgt gelijk al discussie.
Nou, wat is de toekomst voor het komend jaar? Dat kan in zo’n brainstormachtige setting zijn
of het kan een pure opsomming zijn van wat onze eigen ideeën zijn en als je wil kun je
meedoen. Dus het is elkaar keer ook weer anders. Het is niet zo dat we volgens... Ja we hebben
wel een draaiboek om het te organiseren maar niet de invulling (persoonlijke communicatie Y,
2017).
Bij Dorpscoöperatie Steingood zagen we dat ook daar de ALV gericht was op het informeren en het stimuleren
om mee te doen. Uit de reacties van de respondenten bleek daar eveneens dat de ALV deels gericht was op het
verantwoording afleggen. Dit is bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier in mindere mate het geval. Te meer
ook omdat iedereen uit de wijk is uitgenodigd en niet alleen de leden wat ongebruikelijk is bij een ALV. We
zullen hier op het einde van deze subparagraaf op terugkomen.
Uit andere passages in de interviews met respondenten X en Y lijkt de ALV voornamelijk instrumenteel gebruikt
te worden voor het presenteren wat er allemaal bereikt is en ter stimulatie van inclusiviteit. Nog een quote van
respondent Y die deze gedachtegang ondersteunt:
Maar er staat niet bij ‘Ledenvergadering’ maar er staat bij ‘Energiek Soesterkwartier 2017’.
Wat gaan we daar doen? Je kunt je idee inbrengen. Of vorig jaar was het een presentatie van
de zeven belangrijkste groepen van de windmolen, de deelauto en dat soort dingen. Het jaar
daarvoor was er een rode-loper-show. Dus elk jaar hebben we ook wat anders want je moet
ook proberen elk jaar origineel te blijven (persoonlijke communicatie Y, 2017).
De gebruikelijke ALV is dus niet de manier waarop er verantwoording wordt afgelegd. Dit lijkt te maken hebben
met het feit dat er niet financieels besproken hoeft te worden; Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is zoals
eerdergenoemd bewust blut waardoor het geen financiële verantwoording kan afleggen, ook al zouden ze dat
misschien wel willen.
De gangbare manier is dus niet de manier waarop er verantwoording wordt afgelegd. Toch lijkt er wel sprake te
zijn van verantwoording afleggen vanuit het bestuur richting de leden. Respondent X vertelt:
Binnen het bestuur. En dat willen we eigenlijk doen om juist om die... We noemen ons zelf
bewust blut en omdat we die pretentie met elkaar hebben en die afspraak die we met elkaar
hebben dat we daarvan gingen afwijken en dat was dan bij mij. En toen hebben we daar een
briefje... Een nieuwsbrief speciaal aan gewijd van: Nou, X gaat geld verdienen. Als bestuur
staan we daarachter en we zien dat X op dit onderwerp even geen bestuurder is. En dat hebben
we van tevoren heel goed besproken en gecommuniceerd (...) Gewoon netjes met een
nieuwsbriefje en daar konden ze alles over lezen. En daar zijn eigenlijk geen wanklanken over
geweest (persoonlijke communicatie X, 2017).
Uit het interview wordt niet helemaal duidelijk of de leden eventueel de zeggenschap hadden om in dit voorstel
te beoordelen en eventuele consequenties af te dwingen maar in die richting lijken de reacties van de
respondenten wel te wijzen. Verantwoording afleggen vanuit het bestuur richting de leden lijkt daarmee
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incidenteel voor te komen wanneer de situatie vraagt om het afwijken van eerder gemaakte afspraken. Of deze
situatieafhankelijke aanpak ook geldt voor de relatie tussen het bestuur en de werkgroepen wordt hieronder
besproken.
We zagen in de voorgaande subparagraaf dat de zeggenschap vrijwel in het geheel bij de werkgroep ligt en dat
het bestuur zich hier van bewust is. Men probeert de zeggenschap maar ook het eigenaarschap actief bij de
werkgroep neer te leggen. Dit geldt ook voor het verantwoording afleggen. Wat begon als een vraag over hoe het
wegstemmen van het bestuur in zijn werk gaat geeft respondent Y het volgende antwoord:
Nou, wegstemmen. Ik zou het een stapje verder willen nemen. We hebben het daar heel vaak
over gehad. Stel nu dat wij (lees: bestuur) iets heel doms doen. Stel nu dat die zonnepanelen op
die basisschool worden gelegd en het dak stort in. Dan is het onze verantwoordelijkheid bij
wijze van spreken. Maar uiteindelijk heeft het niet zo plaatsgevonden omdat het in een
stichtingsvorm zit met andere verantwoordelijken aan het roer. Dus als wij het gevoel hebben
van: De verantwoordelijkheid ligt nu teveel bij ons dan hebben we het er wel met die mensen
over van: Denk eens na hoe je dat in een eigen organisatie kunt framen. In een stichting of in
een coöperatie. En durf je het dan aan? En dan blijken er altijd mensen te zijn die het
aandurven. Omdat ze zelf professioneel zijn of dat ze zelf werkzaam in die branche. Ik denk dat
het daar ook heel veel mee te maken heeft (persoonlijke communicatie Y, 2017).
Verantwoording afleggen lijkt niet alleen eenzelfde waarde te vertegenwoordigen als zeggenschap maar er lijkt
ook, zeker wat het bestuur betreft, op eenzelfde wijze mee te worden omgegaan als de wijze waarop er met
zeggenschap wordt omgegaan. Namelijk, door dit zoveel mogelijk neer te leggen bij de werkgroepen zelf en zo
min mogelijk bij het bestuur of de leden; zodra het bestuur het gevoel krijgt dat er te veel verantwoordelijkheid
ligt bij de verenging wordt er met een werkgroep gepraat om de verantwoordelijkheid en daarmee ook de keuze
om al dan niet verantwoording af te leggen te verplaatsen naar een eigen stichting, coöperatie of andere vorm.
Het bestuur probeert daarmee actief zo min mogelijk verantwoordelijkheden te hebben waarover men mogelijk
verantwoording af moet leggen.
Deze werkwijze lijkt daarmee een deel van de verklaring te vormen waarom verantwoording afleggen, net als
zeggenschap, relatief gezien zo weinig terugkomt in de interviews. Men denkt er echter wel actief over na en
men houdt het in de gaten, wat een argument is voor de stelling dat verantwoording afleggen zeker wordt gezien
als een onderdeel van het initiatief. Het is tevens een argument voor de stelling dat verantwoording afleggen wel
degelijk een democratische waarde is.
Er valt wat voor te zeggen wanneer er wordt gesteld dat het bestuur verantwoordelijkheden vakkundig afschuift
maar uit de interviews komt dit beeld niet naar voren. In de interviews wordt namelijk duidelijk dat het bestuur
zoveel mogelijk ondersteunend dient te zijn aan de (niet-)leden die iets willen ondernemen maar dat het
eigenaarschap, de zeggenschap maar ook het afleggen verantwoording een taak is van de werkgroep of de
onafhankelijke stichting en coöperatie zelf is.
Als laatste is het goed nog even te kijken of Vereniging Duurzaam Soesterkwartier als geheel op een bepaalde
manier verantwoording aflegt naar de rest van de wijk of de stad Amersfoort. Uit de reacties van respondent X
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en Y blijkt er geen verantwoordingsrelatie te zijn tussen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en de wijk
Soesterkwartier. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier onderneemt wel zoals eerder gezegd de ALV waar
iedereen uit de wijk voor wordt uitgenodigd. Eveneens aangegeven lijkt deze ALV echter voornamelijk een
informerende, verbindende functie te hebben en geen verantwoordende blijkt ook uit een quote van respondent X
over deze bijeenkomst:
Dan kun je weer wat hebben aan zo’n bijeenkomst en daarnaast hebben we dan ook wel elk
jaar een feestje voor de wijk en dan komen alle werkgroepen op een of andere manier wel weer
aan bod. Met een verhaal waar ze precies mee bezig zijn. En daar proberen wij vaak op een
creatieve en laagdrempelige manier naar de wijk vorm aan te geven. Dat is ook wel weer een
voorbeeld van een gezamenlijke activiteit (persoonlijke communicatie X, 2017).
Buiten de ALV of het “feestje” zien we nog terug dat men ook ieder jaar op de jaarlijkse brasserie/jaarmarkt in
de wijk staat met een standje over Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Er is echter ook hier geen
verantwoordende functie te ontdekken; het blijkt voornamelijk ter informatie voor de overige wijkbewoners.
Wat wel nog vermeldenswaardig is, is dat er een bepaald vertrouwen heerst binnen Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier waardoor niet iedereen alles hoeft te verantwoorden. Uit een passage in het interview met
respondent X wordt namelijk duidelijk dat men er vanuit gaat dat men binnen Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier, of men nu in het bestuur of werkgroep zit, of men nu lid is of niet-lid, er allemaal zit om de wijk
mooier en beter te maken. Dit vertrouwen of “gevoel” zoals het wordt omschreven door respondent X
(persoonlijke communicatie, 2017) zorgt ervoor dat er niet wordt uitgegaan dat iemand “een dissonant” is. Dit
lijkt tot gevolg te hebben dat men binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier minder kort zit op het
verantwoording afleggen omdat men er vanuit gaat dat de achterliggende beweegredenen goed zijn. Dit wil niet
zeggen dat alles maar zomaar kan blijkt ook uit de eerdere constatering dat het bestuur de werkgroepen in de
gaten houdt en actief ingrijpt wanneer men dit nodig acht.
Hiermee komen we tot de conclusie die bijzonder veel gelijkenissen vertoont met de conclusie die is getrokken
bij het democratisch concept zeggenschap van Duurzaam Soesterkwartier. Men lijkt het belangrijk te vinden
omdat het in de gaten wordt gehouden maar men probeert het als vereniging zijnde niet te veel te hebben; het
eigenaarschap en de zeggenschap liggen bij de werkgroepen en daardoor ook een bepaalde verantwoordelijkheid
om verantwoording af te leggen of dit af te dekken op een bepaalde manier. Wat betreft de bewonersvariant
kunnen we hier, stelliger dan bij het concept zeggenschap, concluderen dat er geen mogelijkheid is geweest deze
te onderscheiden. De tabel op de volgende pagina lijkt desalniettemin verdacht veel op die van 5.5.2.

Tabel 25: Verantwoording afleggen bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
Verantwoording afleggen

Bewonerstaal

Democratische waarde:

Het is niet mogelijk een bewonerstaal vast te stellen uit de interviews met
respondenten X en Y. Er lijkt wel waarde gehecht te worden aan het tot op
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zekere hoogte te hebben van verantwoordelijk en daarmee de plicht om
verantwoording af te leggen.

Democratisch principe:

De aanwezige principes die zijn te herkennen:
-

Verantwoording afleggen (en de keuzes daarin) wordt in de gaten
gehouden en zoveel mogelijk bij de werkgroepen neergelegd als het te
veel wordt

Democratisch gedrag:

-

Het informeren wanneer er wordt afgeweken van eerder gemaakte

-

Het daadwerkelijk informeren van de wijk wanneer ervan eerder

-

Het gesprek aangaan met de werkgroep wanneer het bestuur vindt dat

afspraken

gemaakte afspraken wordt afgeweken

er te veel verantwoordelijkheid bij Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier ligt

5.5.4 Omgaan met weerstand
Omgaan met weerstand vormt de laatste subparagraaf voordat we naar de vergelijkende analyse gaan, het laatste
deel van de analyse. Kort samengevat heeft men tot op heden kunnen lezen dat de waarde inclusiviteit
nadrukkelijk terugkomt binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en zeggenschap en verantwoording
afleggen in mindere mate vanwege bepaalde bewuste keuzes zoals de sturing op verzelfstandiging en het niet
beschikken over geld als concrete voorbeelden. Wat betreft omgaan met weerstand is het mogelijk aan te geven
dat dit democratische concept meer gelijkenissen vertoont met inclusiviteit dan met de andere twee concepten: er
wordt wat explicieter gesproken over het belang om goed om te gaan met weerstand en hoe men daarnaar
handelt.
Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat omgaan met weerstand in totaal 30 keer terugkomt, veertien keer bij
respondent X en zestien keer bij respondent Y. De term die eruit springt en door beide respondenten meerdere
keren wordt gebruikt is het omgaan met of het hebben van conflicten. Verder komen de termen “kritisch zijn” en
“het hebben van een meningsverschil” meerdere keren terug (respondent X en Y, 2017). Het is echter niet altijd
even duidelijk of er een onderscheid is tussen een meningsverschil en een conflict blijkt uit bijvoorbeeld de
volgende quote: “En het verschilt iedere keer he? Want als je het hebt over conflicten.... We hebben geen zware
conflicten gehad maar wel meningsverschillen... Die hebben we altijd. Er doen zich wel conflicten voor”
(persoonlijke communicatie Y, 2017). Uit deze quote kunnen we afleiden dat er geen zware conflicten zijn maar
wel meningsverschillen en conflicten. Wat dan precies een conflict is wordt even later duidelijk:
Er doen zich wel conflicten voor. Die man en de vrouw waar we het net over hadden. Of bij de
Centraleketelinstallatiewerkgroep was het geval dat zij heel graag mensen in de wijk wilden
laten opleiden tot installateurs onder begeleiding van die meneer uit Houten. Om daar zelf mee
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aan de slag te gaan. Maar dat lukte ons niet want die installateurs uit onze wijk die werkten
volgens bepaalde hokjes en die krijg je er niet uit. En die vonden dat ook niet zo leuk dat wij
dat deden. En toen gingen we daar eens over praten van wat zit je nou dwars daarin? Dan zijn
ze heel open… Nou, en daar valt dan over te praten en volgende week praten ze ineens heel
negatief over ons. Nou, waar komt dat nou weer vandaan? En dan moet je het daar weer eens
een keer over hebben. Daar hebben we een avondje aan besteed. En toen bleek er ook wat
rivaliteit onderling te zijn. Dus ook op dat niveau moet je zorgen dat je... Je hoeft niet alles op
te lossen maar wel dat het een beetje behapbaar blijft. En bij elke groep is er wel iets waar je
het over moet hebben (persoonlijke communicatie Y, 2017).
Los dat bovenstaande quote uitlegt wat diegene nu precies verstaat onder een conflict, geeft deze quote ook een
aantal aanwijzingen hoe men binnen het initiatief omgaat met weerstand. Hier zal snel op ingegaan worden maar
niet voordat duidelijk is gemaakt dat, in tegenstelling tot zeggenschap en verantwoording afleggen, er bij het
omgaan met weerstand wel een aantal gedeelde kernwoorden zijn die onder het democratische concept vallen.
Wat opvalt is dat er wanneer er gesproken wordt over het hebben van een conflict, er bijna uitsluitend wordt
gesproken over weerstand van binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Er is ook sprake van weerstand
van buiten het initiatief door bijvoorbeeld wijkgenoten maar ook door personen uit omliggende wijken en andere
partijen die niet uit de wijk komen. Bij deze vorm van weerstand wordt er door de respondenten minder
eenduidig gesproken en heeft men het vrijwel niet over conflicten of meningsverschillen maar meer over het
ervaren van “een tegengeluid”, “tegenwind” en “het ageren tegen een ander” (persoonlijke communicatie X en
Y, 2017). Conflicten en meningsverschillen lijken daarmee twee begrippen die vooral gelden voor interne
weerstand.
Dit gezegd hebbende is het goed even terug te keren naar de eerste lange quote in deze subparagraaf. Daar wordt
namelijk duidelijk dat men meerdere keren de tijd heeft genomen om met elkaar in gesprek te gaan. Respondent
Y vertelt daarover:
Niet het hele bestuur maar ik voelde me wel... en persoon X was er ook bij op een gegeven
moment. Dat we dachten: Dit moeten we echt uitpraten want anders gaat het de verkeerde kant
op. En dat is gelukt maar die twee liggen elkaar nog niet maar ze werken wel samen (…) Toen
was er geen slaande ruzie of zo. Helemaal niet. Maar het was wel belangrijk dat beide
personen hun probleem konden uitpraten zonder dat die ander ging tegenwijzen. En dat is
gelukt. We vonden het heel moeilijk maar het lukte wel (persoonlijke communicatie Y, 2017).
We hebben de op overeenstemming gerichte dialoog al terug zien komen bij een aantal andere cases en ook
binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier lijkt dit het geval. Meerdere malen wordt kenbaar gemaakt dat het
er samen uit komen als belangrijk wordt bestempeld. En hoe dit precies wordt aangepakt openbaart een anomalie
vergeleken met de rol die het bestuur heeft bij de democratische concepten zeggenschap en het verantwoording
afleggen. We zagen namelijk eerder dat de rol van het bestuur behoorlijk beperkt was als het aankwam op het
hebben van zeggenschap of het verantwoording afleggen. Bij het omgaan met weerstand is daarentegen een
andere rol zichtbaar.
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Wat inzichtelijk wordt is dat het bestuur conflicten of meningsverschillen die de potentie hebben om uit de hand
te lopen actief probeert op te pikken. Respondent X (persoonlijke communicatie, 2017) zegt dat ze daar tot op
heden aardig in slagen: “…dat gevoel hebben we heel duidelijk door. En we proberen dat woorden te geven”. En
dat het bestuur dat gevoel ontvangt wanneer het niet goed lijkt te gaan komt onder meer door de eerdergenoemde
linking pin die deel uitmaakt van het bestuur maar ook in de werkgroep zit. We zagen dat deze rol geen
(additionele) zeggenschap had en ook niets te maken had met het verantwoording afleggen maar nu wordt
duidelijk wat die rol dan wel is: respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017) noemt die rol “het uitstaan
van de antenne”. Hoe dat antenne zijn dan precies in zijn werk gaat wordt geïllustreerd door de volgende quote:
“Ik weet nog heel goed dat ik via e-mailtjes allemaal hele rare dingen zag en dacht: Dit gaat niet goed. En dat
zijn twee figuren die juist heel belangrijk zijn in onze buurt. Die moeten we weer eens even op de koffie hebben.
Nou, wat is jouw probleem? En wat is jouw probleem?” (persoonlijke communicatie Y, 2017).
Wat terugkomt in bovenstaande quote is dat er ook binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier een bepaalde
intuïtie en kennis zit waardoor men in staat is om vroeg te handelen mocht een bepaalde situatie ontaarden in een
toekomstig conflict. Het besef dat het twee “belangrijke” personen zijn in de buurt laat dit zien. Het is dus niet
alleen die linking pin maar ook een bepaalde kennis van de wijk die belangrijk lijkt te zijn bij het omgaan met
weerstand.
Als we het even samenvatten tot nu: er zijn verschillende termen voor (het omgaan met) weerstand, het bestuur
probeert signalen op te pikken en er wordt actief geprobeerd een op overeenstemming gerichte dialoog te houden
tussen diegene die een meningsverschil dan wel conflict hebben. Dan blijken er nog twee andere manier te zijn
hoe er om wordt gegaan met weerstand, zij het dat ditmaal preventief is en niet als er al een conflict broeit. Ook
hier speelt het bestuur weer een belangrijke rol in doordat zij afdwingen dat men bewust blut is. Respondent X
geeft hierover aan:
Nou dit is wel een uitzondering gebleven... op een gegeven ogenblik. Maar zeker hoe je omgaat
met geld... Dat kan conflictueus zijn. Dus we hadden ook geld gekregen van de gemeente
Amersfoort voor een project over cv-ketelonderhoud. ‘Mijn CV is oké’, zo hebben we dat
genoemd. En dat geld hebben we niet opgemaakt dus hebben we dat maar teruggestort naar de
gemeente. En op die manier heb je eigenlijk nooit een conflict. Ik bedoel als je zo consciëntieus
bent... Roomser dan de paus zou je bijna kunnen zeggen hoe je omgaat met middelen. Dan heb
je ook nooit eigenlijk een... (persoonlijke communicatie X, 2017).
Verder probeert men conflicten te voorkomen door als Vereniging Duurzaam Soesterkwartier “verstandig te
zijn” en “niet te activistisch”. Hiermee wordt het volgende bedoeld:
Nee... sommigen verwijten ons dat we geitenwollensokken zijn en die koste wat het kost... Maar
dat is een bepaald beeldvorming die bepaalde mensen met bepaald vooroordeel wellicht
hebben aangenomen. Maar dat laten we niet zien en we zijn ons daar ook bewust van dat we
dat niet willen. We zien het risico met zo’n samenwerking met milieudefensie... Daar zien we
een heel groot risico dat we een stelletje van die linkse rakkers worden die de aansluiting op
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de samenleving gewoon missen. Wij willen dat beeld niet dat dat gaat ankeren. Dus daar zijn
we ons echt van bewust dat... (persoonlijke communicatie X, 2017).
Deze overtuiging vertaalt zich door naar het bestuur dat eigenlijk nooit “een stevige mening heeft” wat heel
“soft” klinkt maar eigenlijk “heel prettig is” en ook omdat Vereniging Duurzaam Soesterkwartier “niet gebaat
is bij gepeperde meningen” (persoonlijke communicatie X, 2017).
Wat uit bovenstaande quotes naar voren komt met betrekking tot het omgaan met weerstand zijn een aantal
dingen. Ten eerste probeert men conflicten voor te zijn door niet over geld te beschikken, er een besef is dat
bepaalde acties eventueel weerstand kunnen oproepen waardoor men besluit dit niet te doen en men weet dat
“gepeperde meningen” ook niet bepaald handig zijn. Binnen Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is men dus
actief bezig met het omgaan met weerstand en het lijkt daarmee ook een democratische waarde te zijn omdat het
invloed heeft op de verdeling van zeggenschap en hoe er met elkaar wordt omgegaan.
In voorgaande cases, voornamelijk bij Dorpsforum Ysselsteyn en Dorpscoöperatie Steingood, zagen we dat een
bepaalde kritische tegenstem zeer gewaardeerd kan worden. Binnen Duurzaam Soesterkwartier zijn er signalen
op te pakken dat er ook hier een bepaalde weerstand, zowel binnen als buiten het initiatief, wordt gestimuleerd.
Zo geeft respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017) aan dat het belangrijk is want “anders wordt het zo’n
passief gebeuren” en “het liefst van buitenaf” want je hoopt “mensen dat mensen eens een keer zeggen: ‘He, dat
doe je niet zo goed’. Dat hoor je niet zoveel maar hoop je weleens een keer”. Waar respondent Y zich richt op
het stimuleren van weerstand van buiten geeft respondent X (persoonlijke communicatie, 2017) aan dat je met
elkaar bezig bent problemen op te lossen en dat het daarbij goed is, ook vanuit een bepaalde saamhorigheid, om
“het tegengeluid te laten horen”.
Het grote verschil tussen Dorpsforum Ysselsteyn en Duurzaam Soesterkwartier is dat het niet helemaal duidelijk
wordt of er bepaalde democratische principes zijn die ervoor zorgen dat we kunnen spreken van iets dat op
checks & balances lijkt. Toch is het goed om even aan te geven dat men ook binnen dit bewonersinitiatief een
bepaalde mate van tegenspraak tot op zekere hoogte belangrijk lijkt te vinden. Het versterkt het beeld dat het
omgaan met weerstand waarde vertegenwoordigt in Amersfoort. En met deze uitspraak eindigt de case van
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier maar niet voordat er een overzichtstabel is gegeven.
Tabel 26: Omgaan met weerstand bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
Omgaan met weerstand
Democratische waarde:

Democratisch principe:

Bewonerstaal
-

Het omgaan met en het hebben van conflicten

-

Het omgaan met en het hebben van een meningsverschil

-

Een op overeenstemming gerichte dialoog

-

Het actief hebben uitstaan van de antenne door bestuursleden om
eventuele conflicten en meningsverschillen (die zouden kunnen
escaleren) op te merken
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Democratisch gedrag:

-

Als bestuur zijnde de twee kampen met verschillende meningen bij

-

Als conflicterende kampen elkaar laten uitspreken over wat nu precies

-

Het niet ventileren van een gepeperde mening door het bestuur

elkaar brengen en met elkaar te laten spreken

het probleem is

5.5.5 Overzichtstabel Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
Als afsluiting de paragraaf met het totaaloverzicht voor Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.
Tabel 27: Overzichtstabel Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
Concept
Inclusiviteit

Inclusiviteit wordt beschouwd als een democratische waarde waar rekening mee moet
worden gehouden in Soesterkwartier. Inclusiviteit wordt ook hier in zijn geheel niet
genoemd dus er is sprake van een bewonerstaal.

Zeggenschap

Zeggenschap is eveneens een waarde waar men aandacht aan, zij het op een andere manier
dan bij de overige cases. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier (leden en bestuur) vindt het
belangrijk om geen zeggenschap te hebben en probeert dit dan ook niet te hebben en houdt
hier rekening mee in de wijze van organisatie. Het is niet mogelijk gedeelde
bewonerstermen te vinden voor zeggenschap in Amersfoort.

Verantwoording

Wat voor zeggenschap geldt, geldt in gelijke mate ook voor verantwoording afleggen: men

afleggen

hecht er waarde aan maar op die manier dat men zo weinig mogelijk verantwoording hoeft
af te leggen. Ook hier is het niet mogelijk gedeelde bewonerstermen te vinden voor de term
verantwoording afleggen.

Omgaan met

Omgaan met weerstand is een democratische waarde binnen Vereniging Duurzaam

weerstand

Soesterkwartier. In tegenstelling tot zeggenschap en verantwoording afleggen lijkt het hier
wel mogelijk een specifiek woordgebruik te kunnen worden herkend.

5.6 Vergelijkende analyse
Nu de afzonderlijke vijf casussen zijn behandeld en een van de laatste tabellen hierboven is gepresenteerd, is het
zaak om de laatste stap te zetten van het onderdeel analyse en resultaten: een vergelijkende analyse waarin de
democratische overeenkomsten en verschillen tussen de onderzochte bewonersinitiatieven duidelijk worden. Per
democratisch concept dat behandeld is in dit onderzoek, worden de overeenkomsten en verschillen weergegeven
en volgt er enige duiding over wat er opvallend is aan de constateringen en bevindingen die zijn gedaan.
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Afsluitend wordt er een overzichtstabel gepresenteerd waarin het gehele analyse- en resultatendeel wordt
samengevat. De structuur gehanteerd in dit onderdeel en die inmiddels wel duidelijk is, wordt ook gehanteerd in
de vergelijkende analyse: ieder democratisch concept wordt afzonderlijk behandeld, beginnende bij inclusiviteit
dat afgesloten wordt met een overzichtstabel hoe het desbetreffende democratisch concept terugkomt bij de
verschillende initiatieven.

5.6.1 Inclusiviteit
Om te beginnen is het goed om aan te geven dat inclusiviteit als enige democratische concept door geen enkele
respondent expliciet is genoemd. Na meer dan veertien uur spreken over de bewonerstaal en democratie binnen
bewonersinitiatieven is de term geen enkele keer gevallen. Dit betekent niet dat de kern waar de term
inclusiviteit voor staat, het kunnen meedoen van iedereen, niet belangrijk wordt gevonden door de verschillende
bewonersinitiatieven. Integendeel zelfs. Alle initiatieven zien inclusiviteit als een democratische waarde waar
rekening mee wordt gehouden in de organisatie. Hierbij moet gezegd worden dat de mate van importantie
verschilt per initiatief: in Ysselsteyn en Boekel is het kunnen meedoen een van de uitgangspunten terwijl dit bij
de andere casussen wel als belangrijk wordt gezien maar men het niet als een uitgangspunt beschouwd.
Naast het feit dat men inclusiviteit belangrijk vindt is het eveneens aannemelijk dat het erop lijkt dat er bij
inclusiviteit sprake is van een zekere bewonerstaal: er wordt door bewoners op een andere manier en in andere
termen gesproken over inclusiviteit. De term dat iedereen uit het dorp of de wijk moet kunnen meedoen,
participeren of betrokken zijn komt namelijk in iedere casus tot op zekere hoogte terug. Een andere term die bij
meerdere initiatieven terugkomt is de wens om het samen te doen, mee te kunnen praten en mee te kunnen
denken.
Vergeleken met de andere democratische waarden is deze bewonerstaal het duidelijkst zichtbaar in de
interviews; de wijze waarop en met welke termen erover inclusiviteit wordt gesproken vertoont relatief gezien
een grote mate van overeenkomst tussen de initiatieven. Dit lijkt te wijzen in een richting waar het mogelijk is te
stellen dat er een zekere eenduidigheid is wat betreft deze bewonerstaal.
Wanneer we de verschillende initiatieven naast elkaar leggen zijn er nog meer overeenkomsten en verschillen
zichtbaar. Zo wordt duidelijk dat inclusiviteit in het beginstadium minder belangrijk wordt gevonden omdat het
expliciet wordt aangegeven in twee bewonersinitiatieven (Dorpencoöperatie Klooster&Buren en Dorpsforum
Ysselsteyn) maar ook impliciet aanwezig is in twee andere bewonersinitiatieven (Ecodorp Boekel en
Dorpscoöperatie Steingood). Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is het enige initiatief dat hiervan afwijkt.
Volgens Dorpencoöperatie Klooster&Buren en Dorpsforum Ysselsteyn is het beter om gewoon te beginnen met
een kleine groep die bepaalde competenties en vaardigheden heeft die nodig zijn om het vliegwiel in beweging te
krijgen en als initiatief dingen voor elkaar te krijgen. Dit werkt beter dan iedereen en alles vanaf het begin erbij
willen betrekken. Pragmatisme wordt in het begin dus verkozen boven het ervoor zorgen dat iedereen mee kan
doen.
Zodra bepaalde doelstellingen zijn gerealiseerd, wat een vertrouwen bij de rest van de gemeenschap lijkt te
wekken, willen andere bewoners uit het dorp of de wijk sneller aansluiten, constateren een aantal
bewonersinitiatieven waaronder ook Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Helemaal wanneer men zichtbare
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resultaten weet te behalen. Deze constatering is een gevolgtrekking uit waarnemingen in Kloosterburen en
Ysselsteyn waar men in het begin niet actief de boer op is gegaan om iedereen en alles bij het initiatief te
betrekken. Later in het proces is dat wel gedaan. Bij bewonersinitiatief Dorpscoöperatie Steingood en Duurzaam
Soesterkwartier was dit ook het geval, zij het minder evident aanwezig.
Er zijn verder verschillende passages te herkennen in de interviews bij meerdere initiatieven waarin ook wordt
geprobeerd de zwijgende meerderheid erbij te betrekken net als mede dorps- en wijkbewoners die in beginsel
negatief tegenover het initiatief stonden. De mate van succes bij het betrekken van die ‘moeilijke’ groep verschilt
per initiatief maar het illustreert wel de waarde die wordt gehecht om een zo’n inclusief mogelijk initiatief te
zijn.
Het kunnen meedoen neemt in Kloosterburen, Boekel, Beringe, Ysselsteyn en Amersfoort verschillende vormen
aan. Met uitzondering van Boekel waar het niet mogelijk is om zomaar in het ecodorp te komen wonen, kan men
bij elk initiatief meedoen door lid te worden (vaak zeer laagdrempelig), in een werkgroep te gaan of als
vrijwilliger mee te helpen. Het lijkt erop dat men dit bewust doet om zo meer mensen bij het initiatief te
betrekken. Ook de constatering dat het bij vrijwel alle initiatieven mogelijk is aan te sluiten en mee te doen
gedurende het gehele proces, of het vliegwiel nu in beweging is of niet, onderstreept de conclusie dat bewoners
inclusiviteit belangrijk vinden.
Dit gezegd hebbende is het goed om ook naar de uitzondering te kijken. Bij het Ecodorp Boekel lijkt er een
duidelijk onderscheid gemaakt te worden in verschillende soorten inclusiviteit: het woonachtig zijn in het
ecodorp en op die wijze meedoen aan het initiatief of het meedoen door samen te werken of te helpen als partner
zijnde maar niet woonachtig zijn in het ecodorp, het maakt nogal een verschil. In dit onderzoek is dit
onderscheid interne en externe inclusiviteit genoemd. Hoewel dit onderscheid bij andere bewonersinitiatieven
veel minder wordt gemaakt, omdat men daar anders lijkt te functioneren, is het wel goed hier even naar te kijken.
Zoals reeds gezegd in 5.2.1 is het een beetje tegenstrijdig om een onderscheid te maken tussen binnen en buiten
of intern en extern wanneer er wordt gesproken over inclusiviteit maar toch is het niet gek daarover na te denken.
We hebben het onderscheid in “mee kunnen” doen bij Ecodorp Boekel al genoemd maar er zijn nog meer
verschillen. Zo ‘beperken’ in essentie Dorpencoöperatie Klooster&Buren, Dorpscoöperatie Steingood en
Dorpsforum Ysselsteyn het kunnen meedoen tot de voorwaarde dat men woonachtig is in het dorp of de wijk.
Dit terwijl Vereniging Duurzaam Soesterkwartier ook open staat voor mensen buiten de wijk. Dit verschil kan
komen doordat men in Amersfoort een iets minder hecht karakter nastreeft en zichzelf meer als een beweging
ziet vergeleken met de andere initiatieven of dat Vereniging Duurzaam Soesterkwartier het enige initiatief is dat
zich binnen een wijk bevindt.
Nu is er onderscheid gemaakt tussen interne en externe inclusiviteit maar na de vergelijking tussen de
bewonersinitiatieven is het beter om aan te geven dat inclusiviteit bepaalde grenzen heeft tot wie er ‘bij’ het
initiatief hoort en wie niet. Inclusiviteit lijkt vooral geografische grenzen te kennen waarbij de opmerking
gemaakt moet worden dat die grenzen verschillen per initiatief; het ene initiatief neemt ruimere grenzen
(Vereniging Duurzaam Soesterkwartier) en het andere initiatief kent minder ruime grenzen (Ecodorp Boekel).

138

De manier hoe er op een gestructureerde en systematische wijze invulling wordt gegeven aan het kunnen
meedoen verschilt per initiatief. In Kloosterburen zagen we dat men gericht mensen benadert waarvan men
intuïtief weet dat ze bepaalde vaardigheden, competenties of een betrokkenheid hebben. Dit met het doel om de
cirkel aan rondom die benaderde mensen, wanneer ze dat willen, ook te betrekken bij het initiatief. Dit zien we
overigens niet alleen in Groningen terug maar ook bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en het Dorpsforum
Ysselsteyn. In Ecodorp Boekel zagen we dat men interne inclusiviteit invult door ervoor te zorgen dat iedereen
de kans krijgt om zijn zegje te doen of haar mening te geven.
Het werd al duidelijk dat inclusiviteit op een bepaalde manier werd gestimuleerd door weinig tot geen
onderscheid te maken tussen het lid zijn en het niet officieel lid zijn; ook als niet-lid is het mogelijk mee te doen
bij de meeste initiatieven. Om deze manier verder invulling te geven maken alle initiatieven gebruik van
werkgroepen. Niet ieder initiatief benoemt het als een werkgroep maar in essentie komt het neer op een wijze
van organisatie die bij alle initiatieven gelijk is. En men doet dit niet zomaar. Bewust wordt ervoor gekozen om
verschillende taken en verantwoordelijkheden bij een bepaalde werkgroep neer te leggen omdat de wens leeft dat
personen uit het dorp of de wijk de kans moeten krijgen om mee te doen op een wijze die past bij hem of haar.
Of dit nu op basis is van aanwezige competenties en vaardigheden of op basis van beschikbare tijd en energie,
men is bijzonder flexibel om zo mensen de kans te geven mee te kunnen doen en een bijdrage te leveren.
Onderstaande tabel vat bovenstaand verhaal samen op eenzelfde manier als in de voorgaande onderdelen van het
hoofdstuk analyse en resultaten. In de laatste kolom (democratische principes) zijn er drie mogelijkheden: ‘ja’
betekent dat men expliciet een principe heeft genoemd om inclusiviteit te bevorderen of te waarborgen, ‘deels’
betekent dat men impliciet heeft gesproken over een principe om inclusiviteit te bevorderen of te waarborgen en
‘nee’ betekent dat er niet over een democratisch principe is gesproken met het doel om inclusiviteit te
bevorderen of te waarborgen.
Tabel 28: Inclusiviteit bij de verschillende bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief

Democratische

Bewonerstaal

waarde
Dorpencoöperatie

Ja

principes
Ja:

Deels
-

Klooster&Buren

Ecodorp Boekel

Ja

Democratische

Betrekken van mensen
Mensen die zich ermee verbinden
Iedereen wordt gehoord en gezien

Ja:

Ja
-

Interne inclusiviteit:
1. Iedereen wordt gevraagd voor
mening/reactie
2. Iedereen wordt gevraagd mee te
doen en mee te denken

-

Externe inclusiviteit:
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1. Iedereen moet kunnen meedoen

Dorpscoöperatie

Ja

Ja:

Deels
-

Steingood

Dorpsforum

Ja

Ja
-

Ja

Duurzaam
Soesterkwartier

Het gezamenlijk/samen doen

Ja:

Ysselsteyn

Vereniging

Kunnen meedoen van iedereen

Iedereen/gezamenlijk meedoen
Het betrekken van iedereen
Iedereen/gezamenlijk meedenken

Ja:

Deels
-

Kunnen meedoen van iedereen
Gezamenlijk dingen doen

5.6.2 Zeggenschap
Ook zeggenschap, de invloed op de besluitvorming binnen een initiatief, is een democratische waarde die
duidelijk terugkomt bij bewonersinitiatieven. Bij het ene initiatief is het mogelijk deze conclusie te trekken
omdat men dit expliciet heeft aangegeven (Dorpencoöperatie Klooster&Buren en Dorpscoöperatie Steingood),
bij het andere initiatief komt dit doordat men er bijzonder goed over heeft nagedacht wie wanneer welke
zeggenschap heeft (Ecodorp Boekel en Vereniging Duurzaam Soesterkwartier) en bij een enkel initiatief zien we
beide terug (Dorpsforum Ysselsteyn).
Zeggenschap is een begrip dat in tegenstelling tot inclusiviteit wel wordt genoemd in de interviews; in vier van
de vijf onderzochte cases wordt de term minimaal één keer genoemd door een van de respondenten. Alleen bij
Ecodorp Boekel wordt de term niet genoemd. Hoewel de term dus bekend lijkt te zijn onder bewonersinitiatieven
is het te kort door de bocht om te stellen dat zeggenschap een ‘ingeburgerd’ begrip is. In drie van de vier cases
waar zeggenschap genoemd wordt, is het namelijk sporadisch tot een enkele keer en lijkt men een voorkeur te
hebben voor een andere term. In de afsluitende tabel aan het einde van deze subparagraaf is te zien welke andere
termen en begrippen gebruikt worden om invloed in de besluitvorming aan te geven.
Een term die er uitspringt is het verantwoordelijk zijn of het hebben van een verantwoordelijkheid. Het
verantwoordelijk zijn en het hebben van zeggenschap lijken synoniemen te zijn van elkaar voor bewoners. Bij
Dorpscoöperatie Steingood is er al het enige gezegd over het onderlinge verschil tussen beide begrippen; het
hebben van verantwoordelijkheid past strikt genomen beter onder een term als eigenaarschap en minder onder
een term als zeggenschap. Voor bewonersinitiatieven lijkt dit onderscheid echter grijzer te zijn. Impliciet dan wel
expliciet wordt duidelijk bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren, Ecodorp Boekel en Dorpscoöperatie Steingood,
dat men het eigenaarschap bij de werkgroepen neerlegt en dat deze werkgroepen daardoor ook automatisch
zeggenschap hebben over die taken en verantwoordelijkheden die vallen binnen de werkgroep.
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In vergelijking met inclusiviteit is het bij zeggenschap minder voor de hand liggend om aan te nemen dat er
sprake is van een min of meer uniforme bewonerstaal; er zijn op het hebben van verantwoordelijkheid en
zeggenschap na weinig termen die duidelijk bij alle dan wel meerdere initiatieven terugkomen. Daardoor lijkt het
erop dat er niet zozeer sprake is van één bewonerstaal maar zijn er eerder verschillende bewonerstalen waarbij de
een wat meer dan de ander afwijkt van de taal die wordt gesproken op het gemeentehuis en in de representatieve
democratie.
Wat opvalt wanneer we de cases onderling vergelijken kijkende naar zeggenschap (en ook naar eigenaarschap),
is dat er bijzonder veel overeenkomsten zijn op het gebied van democratische principes en mechanismen die
worden gebruikt. Een van de meest in het oog springende is dat in alle initiatieven men actief stuurt op het
neerleggen van een groot deel van de zeggenschap en verantwoordelijkheden “laag in de organisatie” zoals
omschreven door respondent G (persoonlijke communicatie, 2017). In Kloosterburen werd duidelijk dat mensen
die bijvoorbeeld de ouderenzorg (professioneel) uitvoerden en bewoners die deze zorg ontvingen de meeste
zeggenschap hadden over hoe de zorg er uiteindelijk uit kwam te zien. In Ecodorp Boekel zagen we dat de
verschillende cirkels behoorlijk zelfstandig waren ook al diende het doel van de cirkel het overkoepelende doel
van het ecodorp te ondersteunen. Wat duidelijk terugkwam bij Dorpsforum Ysselsteyn en in iets mindere mate
bij Dorpscoöperatie Steingood is dat de werkgroepen hun eigen taken en verantwoordelijkheden middels
“mandaten” opstelden (persoonlijke communicatie R & S, 2017). Binnen Duurzaam Soesterkwartier bemoeiden
het bestuur en de leden zich vrijwel in het geheel niet met de bezigheden van de verschillende werkgroepen.
Uit vrijwel alle interviews komt naar voren dat het een bewuste keuze is om een groot deel, zo niet het grootste
deel van de zeggenschap (en eigenaarschap) daar neer te leggen waar ‘het gebeurt’. Meest genoemde reden
waarom een zekere zeggenschap door bewoners bij de uitvoerende mensen en werkgroepen neer wordt gelegd
zit hem in de constatering dat de kennis, de kunde, de vaardigheden en de expertise laag in de organisatie zit.
Daar zit “het kapitaal” van het bewonersinitiatief volgens respondent Y (persoonlijke communicatie, 2017).
Daarmee probeert men te zeggen dat de mensen uit het dorp of de wijk zelf het beste weten wat er moet
gebeuren en hoe dit moet gebeuren. In veel initiatieven krijgen deze werkgroepen daarom dan ook veel ruimte,
“(beslissings)bevoegdheid” of een eigen opgesteld “mandaat” om naar eigen inzicht invulling te geven aan
dingen waarvan zij zeggen dat die dienen te gebeuren. Dit wordt niet bepaald door de leden of het bestuur. We
zullen zien bij verantwoording afleggen (5.6.3) dat men in veel gevallen wel uitleg verwacht waarom sommige
keuzes worden gemaakt.
Een belangrijke rol in bovenstaande zeggenschapsverdeling is weggelegd voor vertrouwen. Hoewel dit meer
terug lijkt te komen bij het democratische concept verantwoording afleggen, speelt het hebben van fiducie in de
kennis en kunde van de werkgroepen, de cirkels en de mensen die het moeten doen zeker een rol in de verdeling
van invloed. Dit vertrouwen lijkt op haar beurt haar fundering weer te vinden in een bepaalde intuïtie onder de
mensen in een bewonersinitiatief; binnen een dorp of een wijk lijkt men bijzonder goed op de hoogte te zijn wie
welke kennis en kunde bezit en wie men moet hebben voor specifieke taken of verantwoordelijkheden.
Op bovenstaande overeenkomst voortbordurend is het goed aan te geven dat men in vier van de vijf genoemde
cases expliciet en in een vijfde case (Dorpsforum Ysselsteyn) impliciet verwijst naar een onderscheid tussen
‘grote’ en ‘kleine’ beslissingen. Hiermee lijkt men te bedoelen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen
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bepaalde beslissingen die het gehele initiatief of de gehele lokale gemeenschap aangaan en beslissingen die een
kleinere impact hebben. Wanneer er sprake is van een dergelijke grote beslissing zien we dat vier van de vijf
onderzochte bewonersinitiatieven ervoor proberen te zorgen dat meer bewoners kunnen meebeslissen. Bewust
wordt er hier gezegd meer bewoners omdat het verschilt per initiatief wie er op dat moment mag meebeslissen.
Dat kunnen leden van het bewonersinitiatief zijn, mensen die direct worden geraakt door de beslissing maar nietlid zijn of mensen die op een andere manier betrokken zijn. Indien aanwezig binnen een bewonersinitiatief lijkt
het bestuur zich in de meeste gevallen te onthouden van het meestemmen bij een dergelijke beslissing.
Belangrijk om op te merken bij dit onderscheid tussen grote en kleine beslissingen is de notie dat men er niet
blind van uit moet gaan dat een grote beslissing automatisch belangrijker is dan een kleine beslissing. Dit is het
beste zichtbaar bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier maar er zijn ook signalen terug te vinden bij de andere
vier bewonersinitiatieven waaruit blijkt dat een beslissing waarover gestemd moet worden niet altijd de
belangrijkste beslissing is. Te meer ook omdat een heldere afbakening tussen een grote en een kleine beslissing
niet altijd even duidelijk is; het onderscheid lijkt vaak ook op gevoel of intuïtie te worden gemaakt. Veel
werkgroepen en cirkels kunnen namelijk zelf richting aangeven wanneer ze denken dat een beslissing groot dan
wel klein is en waar dus overkoepelend over gestemd zou moeten worden. Deze bevinding onderstreept de
bevinding dat een groot deel van de zeggenschap laag in de organisatie ligt.
Een laatste overeenkomst die zichtbaar is in bijna alle bewonersinitiatieven maar tot op heden nog niet duidelijk
genoemd is bij de afzonderlijke cases heeft te maken met deze grote beslissingen. In vier van de vijf
bewonersinitiatieven komt namelijk terug dat men stemt bij het nemen van deze grote beslissingen; alleen bij
Ecodorp Boekel komt het stemmen niet terug. Het gebeurt bij de overige bewonersinitiatieven niet altijd maar er
zijn in iedere case meerdere situaties genoemd waaruit duidelijk werd dat er werd gestemd. Dit stemmen gebeurt
eigenlijk vrijwel altijd op basis van gewone meerderheid. We zien hier een duidelijke overeenkomst met de
representatieve democratie waarin het principe van stemmen ook veelvuldig wordt toegepast om invulling te
geven aan een zekere zeggenschap.
Naast een aantal overeenkomsten zijn er ook significante verschillen te ontdekken. Een goed voorbeeld van een
dergelijk verschil zit hem bijvoorbeeld in de observatie dat het ene initiatief heel goed heeft nagedacht en daar
ook naar heeft gehandeld hoe zeggenschap te verdelen terwijl dit bij andere initiatieven minder is. Dit is
voornamelijk zichtbaar bij Ecodorp Boekel en Dorpsforum Ysselsteyn die heel duidelijk hebben afgesproken wie
wanneer een bepaalde zeggenschap, rol of verantwoordelijkheid heeft. Bij de andere drie initiatieven is dat in
mindere mate zichtbaar wat niet meteen betekent dat men minder waarde hecht aan zeggenschap.
Een opvallend verschil is zichtbaar bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Daar maken ze de bewuste keuze
om zo weinig mogelijk met geld, kapitaal of financiën in aanraking te komen vanwege de gedachte dat dit een
effect heeft op de verdeling van invloed op de besluitvorming binnen een initiatief. Andere bewonersinitiatieven
lijken dat gevoel niet of in ieder geval in mindere mate te hebben. Daar komt bij dat Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier, in tegenstelling tot de andere initiatieven, wanneer de situatie het toelaat of daarom vraagt, de
zeggenschap volledig bij een werkgroep neerlegt en hen actief helpt een onafhankelijke stichting of coöperatie te
worden waar Vereniging Duurzaam Soesterkwartier geen enkele zeggenschap over heeft.
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Een opmerkelijk democratisch principe dat wordt toegepast binnen Dorpsforum Ysselsteyn en waar al
nadrukkelijk over is gesproken binnen de case zelf is de manier waarop men niet-leden binnen het initiatief mee
laat stemmen met forumleden. Hoewel de meeste initiatieven weinig onderscheid maken tussen binnen of buiten
het initiatief zien we wel vaak dat bij grote beslissingen zoals hiervoor besproken, er wel een onderscheid wordt
gemaakt tussen het al dan niet hebben van zeggenschap. In Kloosterburen en Beringe zagen we dat in feite alleen
leden mochten stemmen. Bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier zouden eventuele niet-leden en leden beide
mogen stemmen, ware het niet dat er in de afgelopen jaar weinig tot niet is gestemd. Bij Dorpsforum Ysselsteyn
constateerden we dat er een onderscheid werd gemaakt tussen leden en niet-leden van het Dorpsforum die
mochten stemmen maar dat, als er een bepaald percentage mensen op de publieke tribune zat, zij ook mee
konden stemmen mochten ze dat willen. Een principe dat fundamenteel afwijkt van hoe dit op het gemeentehuis
gaat. En met deze laatste bevinding wordt de vergelijkende paragraaf van zeggenschap afgesloten maar niet
voordat de overzichtstabel is gegeven.
Enige uitleg daarbij: in de derde kolom staat er achter ‘ja’ (dat aangeeft of er een bewonerstaal aanwezig is),
‘genoemd’ of ‘niet genoemd’. Staat er ‘genoemd’ dan betekent dit dat zeggenschap als term is teruggekomen in
het interview. Staat er ‘niet genoemd’ dan is zeggenschap logischerwijs niet genoemd.
Tabel 29: Zeggenschap bij de verschillende bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief

Democratische

Bewonerstaal

waarde
Dorpencoöperatie

Ja

principes
Ja (genoemd)
-

Klooster&Buren

-

Ecodorp Boekel

Dorpscoöperatie

Ja

Ja

Ysselsteyn

Ja

Zeggenschap hebben

Het hebben van

-

Het hebben van rollen en functies

-

Deels

Zelf verantwoordelijk zijn
Zelf beslissingen nemen
Het baas zijn

Ja (genoemd):
-

Ja

verantwoordelijkheden

Ja (genoemd):

Dorpsforum

Verantwoordelijk zijn

-

-

Ja

(Beslissings)bevoegdheid

Ja (niet genoemd):

-

Steingood

Democratische

Ja

Het hebben van een mandaat
Zeggenschap
Beslissingsbevoegdheid
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Vereniging

Ja

Niet eenduidig te bepalen (genoemd).

Ja

Duurzaam
Soesterkwartier

5.6.3 Verantwoording afleggen
Redelijk duidelijk vanaf het begin leek het dat verantwoording afleggen bij bewonersinitiatieven deels op een
andere manier zou gebeuren, mede doordat het principe van (politieke) vertegenwoordiging en daarmee het
afleggen van politieke verantwoording bijna niet voorkomt bij bewonersinitiatieven. Maar voordat we naar de
democratische principes en mechanismen gaan is het goed eerst te kijken naar de democratische waarde en hoe
deze genoemd wordt. Daaruit kunnen we concluderen dat het verantwoording afleggen als term bekend is en
gebruikt wordt door de bewoners. In alle initiatieven wordt verantwoording afleggen of een vorm daarvan een of
meerdere keren genoemd.
Vergeleken met de andere democratische concepten wordt verantwoording afleggen het meest genoemd door de
respondenten. En dan hebben we het over de niet-bewonersterm voor dat concept als daar sprake van kan zijn.
Dit wil niet automatisch zeggen dat er geen bewonersvariant voor de term verantwoording afleggen is. Er zijn
namelijk een aantal andere termen die ook geregeld terugkomen en hetzelfde lijken te betekenen en in sommige
gevallen net zo vaak of vaker genoemd worden. In de afsluitende tabel van deze subparagraaf zijn deze termen
terug te vinden. Wat hierbij opvalt is dat deze termen vergeleken met de andere concepten onderling meer
verschillen. Nog meer dan bij zeggenschap. Zo zagen we bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren dat “het
toetsen” een belangrijke term was, dat Ecodorp Boekel het “omgaan met spanningen” hoog in het vaandel had
staan en “terugkoppelen” meerdere keren werd genoemd bij Dorpscoöperatie Steingood.
Door de diversiteit van gebruikte termen en passages zijn we hier genoodzaakt ook melding te maken van de
constatering dat er meerdere bewonerstalen zijn wat betreft het verantwoording afleggen. Opvallend verschil met
zeggenschap, waar deze constatering eveneens werd gedaan, is dat er voor het verantwoording afleggen termen
en passages worden gebruikt die minder verwantschap tonen met de traditionele term die wordt gebruikt binnen
de representatieve democratie. Om een voorbeeld te geven: toetsen lijkt verder af te liggen van verantwoording
afleggen dan (beslissings)bevoegdheid van zeggenschap. Dit heeft waarschijnlijk met een belangrijke
aanvullende opmerking te maken die hieronder uiteengezet wordt.
De termen voor de democratische principes die worden gebruikt binnen bewonersinitiatieven gaan niet alleen
over het verantwoording afleggen. Wat opvalt is dat men met een term als het omgaan met spanningen niet
alleen verantwoording lijkt te willen afleggen maar ook invulling wil geven aan openheid en transparantie. Bij
Dorpsforum Ysselsteyn zien we dat het verantwoording afleggen wordt gecombineerd met het creëren van
draagvlak en Duurzaam Soesterkwartier gebruikt de ALV, van oorsprong een klassiek verantwoordingsprincipe,
eigenlijk alleen om inclusiviteit te bevorderen en de wijk te informeren en in principe geen verantwoording af te
leggen.
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Bewonersinitiatieven lijken dus niet alleen bepaalde (beleids)domeinen zoals deze worden benaderd in een
gemeentelijke organisatie te koppelen om zo belangencoalities aan te gaan, ze lijken ook bepaalde democratische
principes te gebruiken die invulling geven aan meerdere democratische waarden waar verantwoording afleggen
er een van is. In dit onderzoek is het niet mogelijk om bij alle initiatieven aan te geven of een principe zoals het
toetsen bij Dorpscoöperatie Klooster&Buren, dat voornamelijk is gericht op het verantwoording afleggen, of dat
een andere (democratische) functie het meest dominant is. Feit is wel dat deze democratische principes vrijwel
allemaal tot op zekere hoogte een verantwoordende functie hebben.
Voor de duidelijkheid is het goed aan te geven dat het hier gaat om democratische principes die afwijken van de
klassieke principes om verantwoording af te leggen; het toetsen en het omgaan met spanningen zijn voorbeelden
van principes die zelf zijn ontwikkeld of aangepast door de initiatieven. Binnen eigenlijk alle initiatieven zijn er
naast deze principes ook democratische principes die we zouden kunnen scharen onder de ‘klassieke’
verantwoordingsprincipes. Zo worden er geregeld ALV’s of dergelijke bijeenkomsten met dezelfde bedoeling
georganiseerd en is het mogelijk bij alle initiatieven met een bestuur, dit bestuur tot verantwoording te roepen en
indien noodzakelijk af te zetten. Hoewel er bijvoorbeeld door Dorpscoöperatie Steingood expliciet wordt gezegd
dat het goed is dat het bestuur afgezet kan worden, wordt dit niet altijd even duidelijk bij de andere initiatieven
over alle ‘klassieke’ principes. Dit voedt de gedachte dat een dergelijk principe ook deels aanwezig is omdat de
initiatieven zich hebben georganiseerd in een formele organisatie zoals een vereniging of coöperatie en daardoor
verplicht zijn invulling te geven aan deze principes. Deze gedachte is niet geverifieerd met de respondenten
waardoor het niet mogelijk is de gedachte te promoveren tot een daadwerkelijke bevinding van deze scriptie.
Om weer terug te komen op de democratische principes die de bewonersinitiatieven zelf hebben ontwikkeld of
aangepast is het relevant op te merken dat deze zijn gebaseerd op een organische wijze van verantwoording
afleggen. Met dit organische wordt bedoeld dat in vrijwel alle initiatieven harde kaders ontbreken wie wanneer
verantwoording af moet leggen en dit meer gevoelsmatig lijkt te gebeuren. Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk
terug te zien bij Dorpsforum Ysselsteyn waar werkgroepen zelf, voordat ze een belangrijke beslissing willen
nemen, dit voorleggen aan het forum. Men wordt hier niet altijd door een of andere regel dan wel orgaan toe
gedwongen worden. Deze wijze van verantwoording afleggen, wat losser, op eigen initiatief en informeler, is
eigenlijk bij alle initiatieven in verschillende mate zichtbaar en berust volgens de meeste respondenten op een
bepaald vertrouwen onder de mensen die betrokken zijn bij het initiatief.
Dit vertrouwen lijkt op haar beurt voort te vloeien uit de manier waarop verantwoording wordt afgelegd. In veel
gevallen lijken werkgroepen, (bestuur)leden en bewoners van het ecodorp niet achteraf maar juist vooraf
verantwoording af te leggen. Bij ieder initiatief is er sprake van minimaal één en vaak meerdere situaties die
expliciet worden benoemd, waarin mensen, voordat ze een grote beslissing dienen te nemen, informatie of
goedkeuring gaan vragen aan andere mensen of organen binnen het initiatief. We hebben het dan vaak over de
grote beslissingen die zijn genoemd bij zeggenschap. Daarbij is het belangrijk op te merken dat het verschilt per
initiatief in hoeverre het forum het voorstel van de actor kan beoordelen en eventueel bepaalde consequenties
kan afdwingen. In sommige initiatieven (Dorpsforum Ysselsteyn) zien we de gehele verantwoordingsrelatie
zoals beschreven door Bovens en Schillemans (2009) terug en logischerwijs bij Vereniging Duurzaam
Soesterkwartier is deze relatie in minder mate aanwezig doordat het een minder hechte club is. Daar zien we
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echter ook, dat bij een belangrijke beslissing, het bestuur zich verplicht voelde om uitleg te geven aan de leden
en aan de wijk over wat er op dat moment stond te gebeuren.
Het vertrouwen en het vooraf verantwoording afleggen heeft waarschijnlijk tot gevolg dat men het niet erg vindt
als er fouten worden gemaakt binnen het initiatief. Meerdere keren is er expliciet door verschillende
respondenten bij verschillende initiatieven benadrukt dat het absoluut niet erg is als men verkeerde beslissingen
neemt. Het niet erg vinden is terug te zien dat erbinnen vrijwel geen enkel initiatief is nagedacht of gesproken
over eventuele sancties wanneer men een fout heeft gemaakt. En met die constatering maken we even een kleine
zijstap.
Het valt op dat een aantal criteria die Ostrom (1990) als belangrijk bestempelt voor het welslagen van de
commons (instituties voor collectieve actie waar je sommige bewonersinitiatieven ook onder zou kunnen
scharen) maar beperkt terugkomen bij de onderzochte initiatieven. We noemen haar werk hier omdat een aantal
criteria die zij voorstelt grote affiniteit hebben met verantwoording afleggen. Zo is er bij de initiatieven
bijvoorbeeld geen sprake van een gepaste sanctionering of enige duidelijkheid daarover wat ook geldt voor een
systeem dat het gedrag van de deelnemers monitort. Wel lijkt er sprake te zijn van haar punt dat de regels
worden aangepast aan lokale behoeften en er een toegankelijke niet kostbare manier is om onderlinge disputen
op te lossen.
Dit gezegd hebbende vervolgen we de vergelijkende analyse met een beknopte beschrijving van de onderlinge
verschillen wat betreft het afleggen van verantwoording. Ten eerste zien we dat de mate van importantie ten
aanzien van dit democratisch concept per initiatief verschilt. Toetsen van het omgaan met spanningen zijn
binnen respectievelijk Dorpencoöperatie Klooster&Buren en Ecodorp Boekel ontzettend belangrijk geven de
respondenten expliciet aan. Het is echter de vraag in hoeverre dat verantwoording afleggen daar mee wordt
bedoeld omdat de principes niet alleen een verantwoordende functie hebben. Bij de Steingoodcoöperatie zien we
dat er gewicht wordt toegekend aan het verantwoording afleggen maar is het nog de vraag hoe ze dit willen gaan
vertalen naar bepaalde democratische principes die deze waarde borgen. Het verantwoording afleggen komt
behoorlijk nadrukkelijk terug bij Dorpsforum Ysselsteyn wat de gedachte doet rijzen dat er ook waarde aan
wordt gehecht.
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is vergeleken met de andere initiatieven het meest afwijkende initiatief
wat betreft het verantwoording afleggen. Daar kunnen we concluderen dat men verantwoording afleggen
belangrijk vindt door een aantal bewuste keuzes. Bewuste keuzes die ertoe leiden dat ze zelf zo min mogelijk
verantwoording af hoeven te leggen. Zo is er de bewuste keuze om bewust blut te zijn en is er eveneens het feit
dat ze, wanneer ze vinden dat Duurzaam Soesterkwartier te veel verantwoordelijkheid draagt, ze dit in overleg
met de werkgroep proberen neer te leggen bij de werkgroep zelf. Dit alles wijst niet meteen in een richting van
het afschuiven of het ontduiken van de plicht om verantwoording af te leggen: het lijkt meer te maken te hebben
met het eigenaarschap, de zeggenschap en daarmee ook de verantwoordelijkheid om verantwoording afleggen
neer te leggen bij de mensen die het daadwerkelijk doen. Dit met doel deze mensen zo zelfstandig en
onafhankelijk van Duurzaam Soesterkwartier te laten werken.
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Een afsluitende opmerking is dat er relatief weinig is gesproken over het verantwoording afleggen van
initiatieven richten de gemeenschap waar ze zich in bevinden. Bij Ecodorp Boekel is dit wel duidelijk
teruggekomen wat eveneens ook lijkt te gelden voor Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Bij de andere cases,
is het deels terug te zien door reacties van de respondenten die aangeven dat men het dorp of de wijk via
communicatiemedia wel op de hoogte willen houden. Een verklaring waarom het verantwoorden richting de rest
van het dorp of de wijk in mindere mate terugkomt in de interviews bij deze drie cases, heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat men in Kloosterburen, Beringe en Ysselsteyn meer gericht is naar het dorp als geheel.
Ook als het gaat om over de onderwerpen waar men mee bezig is. In die hoedanigheid leggen ze ook
verantwoording af naar de rest van het dorp door iedereen uit te nodigen voor belangrijke bijeenkomsten, het
houden van openbare vergaderingen en te communiceren en informeren naar de rest van het dorp.
Sluiten we ook hieraf met een overzichtstabel.
Tabel 29: Zeggenschap bij de verschillende bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief

Democratische

Bewonerstaal

waarde
Dorpencoöperatie

Ja

principes
Ja (genoemd)
-

Klooster&Buren

Ecodorp Boekel

Ja

Ja

Dorpsforum

Ja

Vereniging

Ja

verantwoording

Ja

Intern verantwoording afleggen:
1. Omgaan met een spanning
Extern verantwoording afleggen:
1. Verantwoording afleggen

Deels

Terugkoppelen
Aan elkaar uitleggen

Ja (genoemd):
-

Ysselsteyn

Zich verantwoorden -

Ja (genoemd):
-

Steingood

Ja

Het toetsen

Ja (genoemd):
-

Dorpscoöperatie

Democratische

Ja

Aan elkaar uitleggen
Verantwoorden

Niet eenduidig te bepalen (genoemd).

Ja

Duurzaam
Soesterkwartier
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5.6.4 Omgaan met weerstand
Vanwege de wijze van operationalisatie en afbakening was van tevoren duidelijk dat het omgaan met weerstand
een breed begrip was waar veel onder ging passen. Hoewel door meerdere bronnen aangegeven als een
(belangrijk) onderdeel van een bewonersinitiatieven is het ‘goed kunnen ruzie maken’ bij aanvang minder
duidelijk dan de overige drie onderzochte democratische concepten. Desalniettemin zijn er ook op deze waarde
een aantal interessante en relevante bevindingen waar zowel bewonersinitiatieven als gemeenten iets aan kunnen
hebben.
Niet geheel verrassend kunnen we concluderen dat het ondervinden van weerstand zichtbaar is bij alle
bewonersinitiatieven. Hoewel er grote verschillen zijn wordt duidelijk dat men allemaal te maken heeft met
weerstand in meerdere situaties: van kleine meningsverschillen tot hoogoplopende conflicten. Het ondervinden
van weerstand is één ding, het er mee om kunnen gaan is een tweede. Het wordt duidelijk dat
bewonersinitiatieven het belangrijk vinden om op een goede manier met weerstand om te gaan. De mate van
importantie verschilt per initiatief: Ecodorp Boekel besteedt relatief gezien bijzonder veel aandacht aan het
omgaan met weerstand terwijl dit bij Dorpencoöperatie Klooster&Buren in mindere mate is teruggekomen.
Ondanks deze verschillen lijkt het erop dat het omgaan met weerstand zoals benadert in deze scriptie door alle
initiatieven als een democratische waarde wordt bestempeld omdat de gekozen omgang een zekere invloed heeft
op de verdeling van zeggenschap. De termen die het meest gebruikt worden om de omgang met weerstand te
beschrijven geven daarbij vaak één bepaald soort weerstand aan. Zo noemt men in Kloosterburen ruzie, botsen
en tegenwerking, in Boekel bezwaar en allergieën, in Beringe tegenwicht, in Ysselsteyn kritiek en tegenspraak, stem en -argument en in Amersfoort meningsverschil. Conflicten wordt genoemd door Ecodorp Boekel,
Dorpencoöperatie Steingood en Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Wat daarbij opvalt is dat een
overkoepelende term zoals weerstand vrijwel niet genoemd wordt. Specifiekere termen en begrippen lijken meer
in het repertoire van bewoners te zitten dan een wat algemenere term. Ook hier lijkt dus sprake te zijn van
meerdere bewonerstalen.
Door de veelzijdigheid van het begrip is het de moeite waard om weerstand, zoals gepercipieerd door bewoners,
eens nader te verkennen door ze met elkaar te vergelijken. Wat al snel opvalt is dat men onderscheid maakt
tussen verschillende soorten weerstand. Zo wordt erin bijna alle initiatieven een verschil gemaakt tussen
weerstand die afkomstig is van binnen en buiten het initiatief, duidelijkst zichtbaar bij Ecodorp Boekel. Uit de
reacties van de verschillende respondenten lijken we de conclusie te kunnen trekken dat het omgaan met
weerstand onderling, dus binnen het initiatief, de meeste waarde lijkt te vertegenwoordigen volgens de
respondenten. Er wordt eerst dieper ingegaan op de weerstand van buitenaf.
Weerstand van buiten het initiatief wordt veelal tegemoet getreden op een manier die gericht is op een dialoog of
de mogelijkheid te bieden diegene die kritiek hebben dan wel weerstand oproepen mee te kunnen laten doen.
Een mooi voorbeeld van deze dialoog is terug te zien in Boekel waar, na een open dialoog, de bewoners bereid
zijn het voor hen belangrijke “pioniersgras” uit de grond te halen zodat de nevenliggende boer en zijn vee geen
last hebben van dat “onkruid”. In het Dorpsforum Ysselsteyn wordt expliciet gezegd dat men het waardevol
vindt als diegene die kritiek hebben van buitenaf op het Dorpsforum “mee komen doen”.
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Beide voorbeelden zijn exemplarisch voor een zekere bereidwilligheid van de onderzochte bewonersinitiatieven
om een bepaalde kritiek of weerstand van buiten het initiatief op te lossen. Daarbij moet gezegd worden dat niet
in alle gevallen voldoende tijd was om de omgang met externe weerstand goed te bevragen waardoor er enige
slag om de arm moet worden gehouden wat betreft deze stelling.
Over het ervaren en het omgaan met weerstand onderling was in de meeste gevallen wel voldoende tijd
beschikbaar om erover te spreken. Hierdoor is het mogelijk meteen een belangrijk onderscheid te maken. In vier
initiatieven wordt dit onderscheid gemaakt, te weten Ecodorp Boekel, Dorpscoöperatie Steingood, Dorpsforum
Ysselsteyn en Duurzaam Soesterkwartier. Zeker bij de drie eerstgenoemde vindt men een bepaalde constructieve
weerstand, de eerste vorm van onderlinge weerstand, noodzakelijk. Vandaar ook dat bijvoorbeeld bij
Dorpsforum Ysselsteyn termen als kritiek (kritisch zijn), tegenstem, tegenargument en tegenspraak geregeld
terugkwamen en bij Dorpscoöperatie Steingood tegenwicht. Men vindt het belangrijk dat er een zekere
onderlinge tegenspraak is. Dat er onderling wordt gediscussieerd en men met een kritisch oog kijkt naar wie wat
allemaal doet. Deze wens lijkt voort te komen uit de overtuiging dat een bepaalde ‘gezonde’ weerstand, of die nu
van binnen of van buiten komt, een bewonersinitiatief versterkt. Vandaar dat men ook een bepaalde weerstand
met opzet oproept zoals is te zien bij Dorpsforum Ysselsteyn binnen vergaderingen maar ook met de
samenstelling van werkgroepen mochten deze willen spreken namens het gehele dorp.
Bovenstaande manier van omgaan met weerstand, het afdwingen en borgen van een zekere tegenspraak of
tegenstem, wordt door sommigen checks & balances genoemd en vormt, volgens hen, eveneens een belangrijke
democratische waarde binnen een bewonersinitiatief. Dit onderzoek lijkt uit te wijzen dat dat voor Ecodorp
Boekel, Dorpscoöperatie Steingood en Dorpsforum Ysselsteyn in ieder geval geldt.
Naast een bepaalde tegenspraak die als prettig wordt ervaren is er ook een vorm van weerstand die in mindere
mate wordt gedoogd. Een vorm van weerstand die door vele respondenten begint met een meningsverschil en
uiteindelijk kan leiden tot een (hoogoplopend) conflict dat tot beslissingen leidt die in strijd zijn met andere
democratische waarden binnen het initiatief zoals inclusiviteit. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn meerdere
incidenten genoemd bij meerdere initiatieven waar een hoogoplopend conflict leidt tot een ‘minder warme
relatie’ tussen personen binnen het bewonersinitiatief maar niet tot gevolg heeft dat men niet meer meedoet
binnen het initiatief. Wanneer dit wel het geval is en besluit uit het initiatief te stappen, dan lijkt dit besluit in
veel gevallen genomen te worden door de personen zelf en niet door een bestuur, een werkgroep of het initiatief
als geheel. In tegenstelling tot de voorgaande vorm van weerstand, de tegenstem en - spraak, wordt er binnen
initiatieven veel geprobeerd deze onderlinge disputen te voorkomen en ervan te leren. Preventief probeert men
ervoor te zorgen dat een onderling geschil niet escaleert tot een conflict. Het duidelijkste voorbeeld hoe men dit
probeert te doen is terug te zien bij Ecodorp Boekel waar men dit op verschillende manieren probeert
(kernkwadranten van Ofman, zelfreflectie, het buddy-systeem en het omgaan met spanningen).
Een democratisch principe dat eigenlijk bij alle initiatieven tot op zekere hoogte wel terugkomt is de op
overeenstemming gerichte dialoog. Centraal hierin lijken de ervaren wil en het voelen van een bepaalde
noodzaak om er, ondanks een bepaald twistpunt, toch samen uit te komen. Wat hier vaak bij genoemd wordt is
het doel van het bewonersinitiatief. Meerdere keren bij meerdere initiatieven komt terug dat er tijdens die op
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overeenstemming gerichte dialoog wordt benadrukt dat iedereen zich probeert in te zetten voor het
gemeenschappelijke doel en dat men elkaar hier ook een beetje op moet vertrouwen.
Wat verder tot op heden nog niet expliciet is genoemd, maar zeker het vermelden waard is omdat het onder meer
bij meerdere cases terugkomt, is dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is wat betreft het omgaan met
(interne) weerstand. In het Dorpsforum Ysselsteyn waren persoonlijke aanvallen (niet fysiek) zichtbaar en ook in
andere initiatieven benadrukt men dat het soms bijzonder veel moeite en energie kost om de neuzen in dezelfde
richting te krijgen. In deze constatering schuilt ook deels de waarde die wordt toegekend aan inclusiviteit;
ondanks de moeite die het in sommige situaties kost vindt men het belangrijk om toch iedereen ‘binnenboord’ te
houden. Soms lukt dit zoals bijvoorbeeld zichtbaar werd bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en
Dorpencoöperatie Klooster&Buren, waar deelnemers aan het initiatief betrokken bleven ondanks dat men elkaar
soms niet meer helemaal lag. Maar soms lukt dit ook niet zoals terug is te zien bij wederom Dorpencoöperatie
Klooster&Buren en Dorpsforum Ysselsteyn.
De mate waarin deze gevallen tijdens de interviews voorkomen is ongeveer gelijk; het lukt vaker dan dat het niet
lijkt te lukken al ontlopen ze elkaar niet veel. Daaraan toevoegende is het moeilijk om vast te stellen of dit een
representatief beeld is van de gang van zaken. Om te weten komen hoe men probeert om te gaan met weerstand
is er vooral gekeken of er democratische principes uit de omgang met weerstand waren te destilleren. Hierdoor is
er een focus gelegd op enkele situaties binnen één initiatief en is er niet altijd naar het grotere plaatje gekeken in
hoeverre de situaties zoals beschreven, representatief waren voor het initiatief.
Naast overeenkomsten zijn er vanzelfsprekend ook een aantal verschillen te vermelden. De omgang met
weerstand lijkt een relatie te hebben met de functie van het bewonersinitiatief en dat verschilt nogal per
onderzochte case. Het is niet mogelijk hier sterke uitspraken over te doen of een causaal verband te leggen. Feit
is wel dat Dorpscoöperatie Steingood voor zichzelf meer een bemiddelende (mediating) rol ziet weggelegd
wanneer het aankomt op conflicten tussen bewoners of tussen bewoners en de overheid. Dit lijkt ook deels terug
te komen bij Dorpsforum Ysselsteyn dat, net als het initiatief uit Beringe, een achtergrond heeft waarin de
klassieke dorpsraad een rol heeft gespeeld. Bij de andere initiatieven is die rol niet of vrijwel niet zichtbaar.
Een laatste vermeldenswaardig verschil is een waarneming die terugkomt bij Ecodorp Boekel en Vereniging
Duurzaam Soesterkwartier. Het is de focus op één specifiek onderwerp om conflicten te voorkomen. Zo maakt
Ecodorp Boekel veel gebruik van zelfreflectie als principe omdat men daar aangeeft dat veel conflicten ontstaan
binnen het individu zelf en het daarom goed is eerst naar jezelf te kijken. Zelfreflectie, niet alleen gebruikt om
conflicten te voorkomen, is naast meedoen en vertrouwen een van de drie cultuurwoorden binnen het initiatief
wat iets zegt over de waarde die men hecht aan dit begrip. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier zegt dat de
bron van weerstand vaak mede ontstaat door zaken die met geld te maken hebben. Door bewust blut te zijn
proberen zij op die manier zoveel mogelijk conflicten of verkeerde weerstand te voorkomen. Bij de drie andere
cases is het niet mogelijk één duidelijke oorzaak te achterhalen voor conflicten die expliciet wordt benadrukt
door respondenten van die initiatieven.
Voordat we deze subparagraaf afsluiten is het nog bijzonder belangrijk een laatste opmerking te plaatsen. Bij alle
cases betreffende de omgang met weerstand is in de afsluitende tabel van de subparagraaf aangegeven dat het
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gaat om ‘het omgaan + een vorm van weerstand’. Daarbij is het omgaan een verzamelnaam voor begrippen als
“wat wij deden op dat moment toen dat conflict ontstond”, “ik zag dat en dat gebeuren waardoor ik dacht” en
“we handelden toen op die manier”. Omdat het vaak complete zinnen waren die onderling ook nog eens
bijzonder van elkaar afweken is ervoor gekozen deze allemaal te plaatsen onder de term ‘het omgaan + de
genoemde vorm van weerstand’. Hoewel het omgaan als term ook wel is genoemd is dat niet bij iedere case het
geval. Dit betekent dus niet dat wanneer omgaan automatisch tot het vocabulaire van de bewoners behoort.
Dit gezegd hebbende sluiten we af met de een-na-laatste tabel van dit hoofdstuk waarbij de opmerking gemaakt
dient te worden dat er in de derde kolom niet aan wordt gegeven of er sprake is van bewonerstaal, vanwege het
feit dat er binnen de representatieve democratie geen duidelijke term is voor het omgaan met weerstand zoals
behandeld in deze scriptie.
Tabel 30: Omgaan met weerstand bij de verschillende bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief

Democratische

Bewonerstaal

waarde
Dorpencoöperatie

Ja

Klooster&Buren

Ecodorp Boekel

Dorpscoöperatie

Ja

Ja

Steingood

Dorpsforum

Ja

Ysselsteyn

Democratische
principes

-

Het omgaan met ruzies, botsen en

-

Het omgaan met bezwaren,

-

Het omgaan met tegenwicht en

-

Het omgaan met kritiek, tegenstem,

Deels

tegenwerkingen

Ja

conflicten en allergieën

Nee

conflicten

Ja

tegenspraak, tegenargument en
discussies

Vereniging
Duurzaam

Ja

-

Het omgaan met conflicten en

Deels

meningsverschillen

Soesterkwartier

5.6.5 Algehele overzichtstabel democratische waarden en principes bij bewonersinitiatieven
Voordat er wordt overgegaan naar het laatste onderdeel van dit onderzoek, de conclusie, is het goed een
totaaloverzicht te geven van de resultaten die naar voren zijn gekomen in dit hoofdstuk. Daarbij is het goed een
aantal opmerkingen te plaatsen voor een beter begrip van deze overzichtstabel.
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Ten eerste is voor de lezer prettig om te weten dat DW staat voor of het een democratische waarde betreft of niet,
BT of er sprake is van bewonerstaal en DP of er al dan niet democratische principes waren terug te zien in de
bewonersinitiatieven.
Dan de verschillende asterisken. Bij de eerste asterisk (*) dient de opmerking gemaakt te worden dat er voordat
dit onderzoek aanving, geen eenduidige term was voor het omgaan met weerstand. Deze term is zelf
geconstrueerd op basis van de definitie. Wanneer er een ‘ja’ staat bij een bewonersinitiatief in deze cel dan
betekent dit dat de respondenten op een eenduidige manier het omgaan met of vormen van weerstand hebben
genoemd.
Bij Ecodorp Boekel staan twee asterisken (**). Dit heeft betrekking op de constatering dat het bij dat initiatief
mogelijk was om bij drie van de vier democratische concepten een onderscheid te maken tussen ‘binnen’ of
‘buiten’ het initiatief. Dit betekent dat er in dit schema onderscheid is gemaakt waarbij Int wanneer er intern
(onderlinge relaties binnen het initiatief) over het concept wordt gesproken en Ext wanneer er extern (relaties
met personen of partijen buiten het initiatief) over dit concept wordt gesproken.
Staan er drie asterisken (***) dan betekent dit dat een initiatief heeft aangegeven dat een bepaalde democratisch
concept door de bewoners is bestempeld als een pijler van het initiatief. Met andere woorden: men beschrijft een
democratisch concept als een democratisch uitgangspunt. Zoals reeds eerder gemeld in deze scriptie wordt een
dergelijk concept, ondanks dat het door de bewoners wordt gezien als een uitgangspunt, beschouwd als een
democratische waarde.
Het is mogelijk vier asterisken (****) tegen te komen bij Dorpscoöperatie Steingood in onderstaande tabel. Uit
de interviews zijn wel signalen terug te vinden dat er bepaalde democratische principes zijn maar deze zijn
vergeleken bij de andere bewonersinitiatieven minder duidelijk en uitgekristalliseerd. Vandaar dat er ‘Deels’
staat.
De laatste opmerking betreft de term voornamelijk. Is deze term zichtbaar dan betekent dit dat de term die
gangbaar is voor dat concept binnen de representatieve democratie wel genoemd is maar dat de bewonersvariant
daarvan vaker wordt genoemd. Op de volgende pagina is de overzichtstabel zichtbaar.
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Tabel 31: Algehele overzichtstabel democratische waarden en principes bij bewonersinitiatieven
Inclusiviteit

Dorpencoöperatie

Zeggenschap

BT

DP

DW

BT

DP

DW

BT

DP

DW

BT*

DP

Ja

Ja

Ja

Ja

Voor-

Ja

Ja

Voor-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Int: Ja

Ja

namelijk

Ecodorp

Ja

Int: Ja

Boekel**

***

Ext: Ja

Ja

Ja

Ja

Ysselsteyn

***

Vereniging

Ja

Duurzaam
Soesterkwartier

Ja

Ja

Ja

Voor-

namelijk

Ja

Ja

namelijk

Deels

Ja

****

Steingood

Dorpsforum

Omgaan met weerstand

DW

Klooster&Buren

Dorpscoöperatie

Verantwoording afleggen

Ja

Ja

Ext: Nee

Voor-

Deels

namelijk

****

Voor-

Ja

Ja

Ja

namelijk

Ja

Ja

Ja

Niet

Int: Ja

Ext: Ja

Voor-

Deels

Ja

Ja

Deels

namelijk

****

Voor-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

****

namelijk

Ja

Ja

Niet

mogelijk

mogelijk

vast te

vast te

stellen

stellen

6. Conclusie
Nu de analyse is verricht en de resultaten van de vijf cases bekend zijn is het moment daar om de slotsom op te
maken. Met andere woorden: het is tijd om te concluderen of er sprake is van een bewonerstaal en welke
democratische principes en mechanismen bewoners binnen hun initiatieven ontwikkelen. De opbouw van deze
conclusie zal gelijk zijn aan de grote lijn die is gevolgd in het onderzoek. Dit betekent dat allereerst de
aanleiding aan bod komt om zo nog eens aan te geven waarom dit onderzoek is verricht en welke hoofdvraag in
het onderzoek centraal heeft gestaan. De aanleiding wordt opgevolgd door een samenvatting van het beleid en de
achterliggende theorie die aanwezig is over dorps- en wijkdemocratie. Daar snel op volgend is er ruimte voor
een korte omschrijving van de methodologische stappen die zijn genomen om tot de resultaten te komen en
alvorens in het derde deel van dit hoofdstuk, de hoofdvraag te beantwoorden. Na de beantwoording volgt er een
paragraaf waarin de bevindingen en aanbevelingen uiteengezet worden om te eindigen met een terugblik op het
gehele onderzoek. In dit reflectiemoment wordt niet nagelaten om eventuele aanknopingspunten te geven voor
andere organisaties waarvoor dit onderzoek een bepaalde relevantie bevat. Maar eerst dus de aanleiding en het
antwoord op de vraag waarom dit onderzoek in de eerste plaats is ondernomen.

6.1 Aanleiding
Zoals reeds meerdere malen is teruggekomen in dit onderzoek, is er een duidelijk stijgende lijn te zien in het
aantal bewonersinitiatieven dat actief is binnen Nederland. Zoals De Moor (2013) laat zien heeft deze stijgende
lijn sinds 2005 een vlucht genomen, resulterende in duizenden bewonersinitiatieven in Nederland; van het aan de
Noordzee gelegen Pieterburen tot het aan de Sint-Pieter grenzende Maastricht, overal schieten de
bewonersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond.
Directe aanleiding voor dit onderzoek is de aanname en gedachte dat bewoners binnen deze bewonersinitiatieven
invulling geven aan democratische waarden en principes maar dit op een (fundamenteel) andere manier doen dan
de wijze waarop democratische waarden en principes terugkomen binnen de representatieve democratie. Anders
gezegd: bewoners kijken door een andere bril naar democratie dan de bril waarop bestuurders,
gemeenteraadsleden en ambtenaren democratie benaderen. Deze andere blik op democratie zou ertoe kunnen
leiden dat de democratische waarden die men nastreeft in een bewonersinitiatief anders worden genoemd en
anders worden vormgegeven door bewoners.
In opdracht van de Democratic Challenge, een gezamenlijk project van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gericht op
vernieuwing van de lokale democratie, is er in dit onderzoek gekeken naar deze bewonersvariant van democratie.
In dit onderzoek noemen we de bewonersvariant van democratie dorps- en wijkdemocratie. Met dit onderzoek
wordt geprobeerd erachter te komen of er sprake is van democratisch gedrag binnen bewonersinitiatieven en zo
ja, hoe men daarover spreekt en hoe men er concreet invulling aan geeft middels bepaalde principes en
mechanismen.
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In de inleiding van dit onderzoek werd reeds kort aangegeven dat er tot op heden nog relatief weinig bekend is
over dorps- en wijkdemocratie. Met het beantwoorden van de hoofdvraag tracht dit onderzoek een bescheiden
bijdrage te leveren aan de kennis over op wat voor wijze democratie terugkomt bij bewonersinitiatieven. Dit
tevens met het achterliggende doel om wellicht een (kleine) stap te zetten naar een maatschappij waarin ruimte is
voor zowel dorps- en wijkdemocratie als de representatieve democratie, elkaar versterkend en aanvullend waar
mogelijk.
De hoofdvraag die bij dit doel past en in dit onderzoek centraal heeft gestaan is:
Welke democratische 'bewonerstaal’ wordt er binnen lokale bewonersinitiatieven gesproken (waarden)
en hoe uit die taal zich in concrete democratische principes bij deze lokale bewonersinitiatieven?

6.2 Beleidskader & theoretisch kader
In het beleidskader is er een schets uiteengezet van het (recente) beleidslandschap met betrekking tot de opkomst
van bewonersinitiatieven. Uit verschillende rapporten en beleidsnota’s van een uiteenlopend palet aan advies- en
overheidsorganisaties (VNG, BZK, WRR, SCP, ROB en RMO) komt naar voren dat er op landelijk en
rijksniveau, het laatste decennium veel aandacht is geweest voor bewonersparticipatie. Wat opvalt aan deze
rapporten en beleidsnota’s is dat ze één ding met elkaar gemeen lijken te hebben: allemaal doen ze tot op zekere
hoogte een aanbeveling om meer ruimte te creëren voor inwoners. Meer ruimte voor beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en het maatschappelijk initiatief.
Dit onderzoek richt zich niet zozeer op beleids-, burger-, of maatschappelijke participatie maar kijkt naar
bewonersinitiatieven die zich los van de overheid organiseren en zelf invulling geven aan maatschappelijke
doelen. Deze bewonersinitiatieven ontstaan door onderlinge verbindingen in een wijk of dorp, bottom-up. Er is
bij deze initiatieven dus niet zozeer sprake van ruimte die door de overheid wordt gecreëerd; bewoners creëren
zelf ruimte en eisen daarbij maatschappelijke taken en diensten op. Er zijn voorbeelden van bewonersinitiatieven
die in een verregaande invulling geven aan domeinen als zorg, onderwijs, energie, openbaar groen en
leefbaarheid. De overheid heeft daarbij geen, of enkel een faciliterende functie.
Binnen deze bewonersinitiatieven worden in sommige gevallen grote beslissingen genomen over hoe
bijvoorbeeld de aanwezige zorg, het onderwijs, de openbare ruimte en het gemeenschapshuis eruitziet.
Beslissingen die daarmee veel, zo niet alle inwoners van de desbetreffende dorpen en wijken raken. Omdat deze
initiatieven zo’n verregaande gevolgen kunnen hebben is het goed te kijken naar of en hoe men op een
democratische wijze handelt binnen zo’n initiatief. Te meer vanwege de constatering dat sommige bewoners
middels hun bewonersinitiatieven een directe invulling geven aan maatschappelijke diensten en producten en
daardoor een directe verantwoordelijkheid nemen, ook richting andere bewoners en partijen uit het dorp of de
wijk.
Om te kijken of er binnen zo’n initiatief democratisch wordt omgegaan met onder meer deze
verantwoordelijkheden en zo ja, op wat voor wijze dit gebeurt, is er in het theoretisch kader een democratische
ladder ontwikkeld. Deze democratische ladder, niet te verwarren met een participatieladder, maakt een
onderscheid tussen democratische uitgangspunten, democratische waarden, democratische principes en
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mechanismen en democratisch gedrag. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de Nederlandse representatieve
democratie is gebaseerd op vier democratische uitgangspunten: vrijheid, gelijkheid (gelijkwaardigheid),
solidariteit en good governance. In dit onderzoek worden deze vier uitgangspunten concreet uitgewerkt met een
aantal democratische waarden die deels onder een of meerdere uitgangspunten vallen en dit uitgangspunt
waarborgen. Onder deze democratische waarden passen weer democratische principes en mechanismen die
ervoor zorgen dat deze democratische waarden worden nagestreefd. Uit deze democratische principes en
mechanismen vloeit vervolgens weer democratisch gedrag voort.
Het onderzoek heeft zich voornamelijk gefocust op de twee middelste treden van de ladder: de democratische
waarden en democratische principes en mechanismen. Vanwege de enorme verscheidenheid aan democratische
waarden en principes in de literatuur is er een selectie gemaakt om het vergrootglas te leggen op vier
democratische concepten: inclusiviteit, zeggenschap, verantwoording afleggen en het omgaan met weerstand.
Om tot resultaten te komen is de keuze gemaakt om een inductieve en kwalitatieve inhoudsanalyse uit te voeren.
Hiervoor zijn semigestructureerd interviews afgenomen bij vijf bottom-up bewonersinitiatieven te weten
Dorpencoöperatie Klooster&Buren, Ecodorp Boekel, Dorpscoöperatie Steingood, Dorpsforum Ysselsteyn en
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

6.3 Beantwoording hoofdvraag
Het beantwoorden van de hoofdvraag gebeurt per onderzocht democratisch concept omdat de onderlinge
verschillen te groot zijn om daar aan voorbij te gaan. Allereerst wordt er gekeken of de democratische waarde
terug is te zien binnen de onderzochte bewonersinitiatieven en indien aanwezig, welke democratische principes
daaronder hangen. Vervolgens worden de meest voorkomende bewonerstermen genoemd. Deze subparagraaf
eindigt met een algemene conclusie die voortvloeit uit de deelconclusies per democratische waarde.
Omdat het de leesbaarheid van de conclusie aantast en er veel nuances gelden voor voornamelijk de
democratische principes binnen bewonersinitiatieven wordt er maar summier gesproken over hoe die
democratische principes er precies uitzien. Hiermee zou een onbevredigend gevoel kunnen ontstaan bij de lezer
over het antwoord op de vraag hoe bewoners concreet invulling geven aan democratische waarden. Om deze
lezers en eventueel andere geïnteresseerden tegemoet te komen is er in de bijlagen van dit onderzoek een
opsomming opgenomen waarin deze democratische principes uitgebreid terugkomen. Deze opsomming, waarbij
er een onderscheid wordt gemaakt tussen het bewonersperspectief en het perspectief vanuit de representatieve
democratie, is terug te vinden in bijlage 8.1 Uitgewerkte aanbevelingen gemeenten en bijlage 8.2 Uitgewerkte
aanbevelingen bewonersinitiatieven. Deze opsomming kan hulp bieden bij de omgang met initiatieven aan
gemeenteraadsleden, bestuurders, ambtenaren en natuurlijk bewoners zelf.

6.3.1 Inclusiviteit
Inclusiviteit is een democratische waarde binnen bewonersinitiatieven. In alle initiatieven wordt er waarde
gehecht aan het kunnen meedoen, meedenken en het betrokken zijn van zoveel mogelijk mensen uit het dorp of
de wijk waarbinnen het initiatief actief is. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de waarde die inclusiviteit
vertegenwoordigt verschilt per initiatief; bij het ene initiatief vormt inclusiviteit een vertrekpunt bij de verdeling
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van zeggenschap terwijl het andere initiatief inclusiviteit niet als vertrekpunt neemt maar men er wel een bepaald
gewicht aan toekent.
Wat daarbij opvalt is dat de waarde die inclusiviteit vertegenwoordigt in de begin- of opstartfase minder lijkt te
zijn. Bij meerdere initiatieven wordt namelijk duidelijk dat er bewust voor wordt gekozen om in het begin met
een kleine niet inclusieve groep bepaalde doelstellingen te bereiken om zo de andere bewoners erbij te
betrekken. Wanneer het ‘vliegwiel in beweging is’, lijkt het gemakkelijker om andere bewoners mee te nemen
met het initiatief. Dit geldt ook voor de zwijgende meerderheid van de wijk of het dorp. Het is mogelijk het
gericht benaderen van een beperkte al dan niet representatieve groep bewoners als een democratisch principe te
zien omdat het meerdere malen binnen verschillende initiatieven wordt toegepast. Een tweede democratisch
principe dat bij alle initiatieven tot op zekere hoogte is terug te zien is de flexibiliteit en bereidwilligheid om
mede dorps- en wijkbewoners mee te laten doen op een wijze die past bij ofwel de tijd en moeite die men in wil
steken ofwel de kennis en vaardigheden die men heeft.
Van alle onderzochte democratische concepten is er bij inclusiviteit het duidelijkst sprake van een bewonerstaal:
geen enkele keer wordt de term genoemd en de overeenkomsten tussen de termen die door de verschillende
initiatieven worden gebruikt is het grootst bij deze waarde. Het gaat dan om termen als ‘het mee kunnen doen’,
‘het mee kunnen denken’ en ‘het erbij betrekken’. Deze termen worden vooral gebruikt in combinatie met
‘iedereen’ en ‘samen’ of ‘gezamenlijk’. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het per initiatief verschilt wat er
wordt bedoeld met ‘iedereen’, ‘samen’ of ‘gezamenlijk’. Dit wijst in een richting waarin het mogelijk lijkt te
concluderen dat inclusiviteit als in het kunnen meedoen van mensen, bewust dan wel onbewust door
bewonersinitiatieven, een grens kent.

6.3.2 Zeggenschap
Gelijk inclusiviteit is het eveneens mogelijk te concluderen dat zeggenschap ook een democratische waarde is
binnen bewonersinitiatieven. Bij het ene initiatief is dit zichtbaar doordat het expliciet wordt aangegeven door de
respondenten en bij het andere initiatief is dit terug te zien doordat men goed heeft nagedacht over de wijze
waarop wie wanneer wel of geen invloed kan of mag hebben op de besluitvorming. Bij een enkel initiatief zijn
beide constateringen van toepassing.
Opmerkelijk is dat het grootste deel, dan wel een significante hoeveelheid zeggenschap bewust ‘laag in de
organisatie’ wordt neergelegd. Hiermee worden de personen bedoeld in de werkgroepen, cirkels of ledengroepen
die daadwerkelijk het werk zelf uitvoeren en niet de leden of het bestuur. Deze mensen krijgen veel vrijheid om
zelf hun ‘verantwoordelijkheden’, ‘taken’, ‘mandaat’ of ‘beslissingsbevoegdheid’ vorm te geven. Daarbij is het
noemenswaardig aan te geven dat het bij de meeste initiatieven niet uit maakt of je lid bent of niet van het
initiatief. Werkgroepen en ledengroepen bestaan vaak uit leden en niet-leden van het initiatief. De grens van het
kunnen meedoen, tot op zekere hoogte zichtbaar bij inclusiviteit, lijkt daarmee in mindere mate van toepassing
bij zeggenschap wat in de praktijk tot gevolg heeft dat niet-leden in een werkgroep net zoveel zeggenschap
zouden kunnen hebben als leden van het initiatief.
Belangrijk bij die laatste opmerking zijn de woorden ‘in een werkgroep’. Hoewel daar de meeste zeggenschap
lijkt te liggen zijn er ook beslissingen die genomen worden door alleen de leden van het initiatief. Dit is vaak het
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geval bij ‘grote’ beslissingen die het hele initiatief aangaan waarbij er wordt gestemd met een gewone
meerderheid. Bewonersinitiatieven lijken daarbij echter, allen op een eigen manier, er wel voor te zorgen dat er
een laagdrempelige manier is voor niet-leden om ook bij die beslissingen invloed uit te oefenen mochten ze dat
willen.
Wat betreft de bewonerstaal bij de term zeggenschap is het goed aan te geven dat de term, in tegenstelling tot
inclusiviteit, wel bekend is bij bewoners; bij vier initiatieven is het begrip genoemd door een of meerdere
respondenten. Het is daarmee echter niet mogelijk meteen te concluderen dat er dan geen bewonerstaal is.
‘Zeggenschap’ komt soms namelijk maar zeer summier voorbij. Bewoners blijken een breder palet aan
begrippen te hebben om zeggenschap te duiden wat het moeilijk maakt een uniforme bewonerstaal te
onderscheiden. De enige term die er naast ‘zeggenschap’ echt uitspringt bij meerdere initiatieven is ‘het hebben
van verantwoordelijkheid/verantwoordelijkheden’. Buiten deze term is er geen duidelijke overeenkomst te
stellen omdat het ene initiatief ‘het hebben van een mandaat’ noemt en bij de andere ‘(beslissings)bevoegdheid’
naar voren komt. Een eenduidige bewonerstaal wat betreft zeggenschap lijkt daarmee niet van toepassing te zijn,
een eigen democratische taal, verschillend per initiatief, daarentegen wel.

6.3.3 Verantwoording afleggen
Het afleggen van verantwoording, een democratische waarde die past onder het democratische uitgangspunt
good governance, is een democratische morele standaard die wordt toegepast binnen bewonersinitiatieven. De
onderlinge verschillen tussen de initiatieven in hoe belangrijk deze democratische waarde voor hun initiatief is,
lijkt het grootst te zijn bij verantwoording afleggen. Bij het ene initiatief is het een waarde die ervoor zorgt dat
het initiatief valt of staat en bij het andere initiatief noemt men het belangrijk maar niet meer dan dat.
Deze onderlinge verschillen hebben waarschijnlijk te maken met de onderliggende democratische principes.
Deze democratische principes die heel specifiek per initiatief worden toegepast hebben namelijk vaak niet alleen
een verantwoordende functie; ze hebben geregeld tegelijkertijd een informerende, inclusiviteit bevorderende of
draagvlak creërende functie, afhankelijk van het initiatief. Wat verder opvalt aan deze principes is dat ze vaak
niet voorkomen als principe binnen de representatieve democratie omdat ze zelf zijn ontwikkeld. Dit geldt niet
voor de ALV die zichtbaar is binnen de meeste initiatieven al heeft die ook niet bij ieder initiatief een
verantwoordende functie.
Hoogst opmerkelijk is de constatering dat men binnen bewonersinitiatieven voornamelijk vooraf verantwoording
aflegt; in bijzonder veel gevallen legt een werkgroep of het bestuur die een beslissing of besluit willen nemen, uit
wat men wil gaan doen en waarom men dit wil gaan doen. Over het algemeen is het mogelijk te stellen dat de
mensen die deze te nemen beslissing aanhoren, als forum zijnde, de mogelijkheid krijgen aanpassingen te doen
voor deze beslissing. Dit verschilt echter per initiatief. Doordat er voornamelijk vooraf om goedkeuring wordt
gevraagd en men niet achteraf wordt beoordeeld is het verantwoording afleggen daarnaast wat informeler
geregeld bij bewonersinitiatieven; het is niet altijd even duidelijk wanneer aan wie verantwoording wordt
afgelegd en er is vrijwel zelden sprake van een bepaalde sanctionering.
Wat voor zeggenschap geldt, geldt ook voor verantwoording afleggen als we het hebben over de bewonerstaal.
Verantwoording afleggen of zich verantwoorden zijn termen die terugkomen bij een groot aantal respondenten.
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Er zijn echter ook veel andere termen in gebruik die wijzen op het zich verantwoorden. De verschillen per
initiatief tussen die termen zijn hierbij zeer duidelijk aanwezig; in Groningen spreekt men over toetsen en in
Boekel over het omgaan met spanningen terwijl men in Beringe dan weer spreekt over terugkoppelen en men in
Ysselsteyn heeft over het onderling uitleggen wat men doet en waarom men dit doet. Ondanks dat het zich
verantwoorden dus wordt genoemd is het niet ondenkbaar dat er per initiatief een specifieke bewonersvariant is
van verantwoording afleggen, te meer omdat het verantwoording afleggen wel degelijk gebeurt onder bewoners.

6.3.4 Omgaan met weerstand
De omgang met weerstand is een democratisch concept dat niet expliciet werd genoemd in de literatuur als
democratische waarde. Echter op basis van signalen vanuit de bewonersinitiatieven zelf tijdens bijeenkomsten en
input van verschillende andere bronnen was de redenering voorafgaand aan dit onderzoek dat het wel bestempeld
zou kunnen worden als een democratische waarde. De uitkomsten uit het onderzoek bevestigen deze
gedachtegang; de verdeling van zeggenschap binnen een bewonersinitiatief lijkt te worden beïnvloed door de
omgang met weerstand. Dit lijkt, gelijk de voorgaande deelconclusies, te verschillen per initiatief; het ene
initiatief besteed er meer aandacht en tijd aan dan het andere initiatief.
Wat verder enigszins naar voren lijkt te komen is dat er door meerdere initiatieven een onderscheid wordt
gemaakt tussen verschillende soorten weerstand: weerstand van buiten het initiatief en weerstand afkomstig
vanuit het initiatief zelf. Wanneer er wordt gekeken naar weerstand van buiten het initiatief is het mogelijk
signalen op te pikken die een zekere bereidwilligheid tonen om kritiek of weerstand van buitenaf mee te nemen
en er wat mee te doen. Deze bereidwilligheid gaat soms erg ver. Ook van eventuele boze medebewoners. Men
geeft mensen van buiten het initiatief kans de weerstand te ventileren en past tot op zekere hoogte handelingen
binnen de organisatie aan om zo de geleverde kritiek en weerstand een plek te geven binnen het initiatief. Ook
wordt er melding gemaakt van het mee kunnen doen door personen of partijen die van buitenaf zorgen voor
weerstand. Sommige initiatieven hebben hier democratische principes voor terwijl bij andere geen
gestructureerde aanpak is terug te zien.
Wanneer we spreken over interne weerstand dienen we een tweede onderscheid te maken. Zichtbaar wordt een
vorm van weerstand die gebaseerd is op tegenspraak, de tegenstem, het tegenargument en het kritisch denken
over beslissingen en besluiten. Men beschouwt deze vorm van weerstand als constructief, waardevol en
belangrijk voor het initiatief. In meerdere initiatieven wordt deze waarde dan ook actief georganiseerd via
democratische principes. Een term die hier nauw op aansluit en die terugkomt wanneer we democratie benaderen
vanuit de representatieve democratie is checks & balances. Deze term wordt echter geen enkele maal expliciet
genoemd door de respondenten.
Over een tweede vorm van weerstand is men binnen de initiatieven minder enthousiast. Het gaat dan over
meningsverschillen en conflicten die volgens meerdere respondenten hun oorsprong vinden in een persoonlijke
mening die (in potentie) schadelijk is of kan zijn voor de voortgang van het initiatief als geheel. Deze vorm
probeert men in de meeste gevallen actief te voorkomen of ervan te leren wanneer ze zich onverhoopt toch
voordoen. Dit blijkt soms hard werken. Een democratisch principe dat bij meerdere initiatieven wordt gebruikt
om hier toch mee om te gaan is de op overeenstemming gerichte dialoog.
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Door de brede definiëring van weerstand en het uiteenlopende palet aan termen en begrippen gebruikt door de
respondenten, is het niet mogelijk een eenduidige bewonerstaal te ontwaren voor de omgang met weerstand. Wat
opvalt aan al die diversiteit is dat men, wanneer men spreekt over weerstand, het vaak heeft over verschillende
soorten weerstand zoals de tegenstem, tegenspraak, conflicten, ruzies en meningsverschillen maar weerstand zelf
niet gebruikt als begrip. Dit geldt ook voor werkwoorden die daarbij horen en een synoniem zijn voor het
omgaan zoals het dealen, gebeuren, vinden plaats en het erna handelen. Er lijkt daarmee geen eenduidige
bewonerstaal te zijn maar wel kernwoorden die regelmatig worden gebruikt. Ondanks dat er net als bij
zeggenschap en verantwoording afleggen ook bij het omgaan met weerstand geen sprake lijkt te zijn van een
eenduidige of uniforme democratische bewonerstaal, is het wel mogelijk de conclusie te trekken dat bewoners
omgang met weerstand belangrijk vinden en dit op een eigen manier tot uitdrukking brengen.

6.3.5 Slotconclusie
Al het voorgaande in deze scriptie is terug te brengen tot de volgende slotconclusie. Ten eerste, de wijze waarop
er binnen bewonersinitiatieven wordt gesproken over democratische waarden gebeurt voornamelijk in een
bewonerstaal. Deze taal wijkt af van de democratische taal die wordt gebezigd binnen de representatieve
democratie. Dit geldt het duidelijkst voor inclusiviteit maar ook tot op zekere hoogte voor zeggenschap en
verantwoording afleggen. Het omgaan met weerstand wordt ook op een specifieke manier genoemd door
bewoners. Wat betreft deze laatste drie genoemde democratische waarden: de verschillen per initiatief zijn
bijzonder groot waardoor het beter is om te concluderen dat er niet een eenduidige democratische bewonerstaal
is maar een democratische bewonerstaal per initiatief. Met andere woorden: ieder initiatief lijkt zijn eigen
democratische bewonerstaal te hebben.
Deze taal komt voort uit de wil van bewoners om rekening te houden met bepaalde democratische waarden en
deze op een bepaalde manier te borgen. Deze constatering helpt bij het beantwoorden van het tweede deel van de
hoofdvraag: op wat voor wijze het spreken en het invulling geven aan democratische waarden, concreet is terug
te zien via democratische principes. Bewoners zijn namelijk actief bezig met democratisch handelen en vinden
het belangrijk dat er invulling wordt gegeven aan bepaalde democratische waarden als inclusiviteit, zeggenschap,
verantwoording afleggen en het omgaan met weerstand. Ze gebruiken daarbij uiteenlopende democratische
principes die ze (grotendeels) zelf ontwikkelen en uitvinden maar lenen ook enkele principes die herkenbaar zijn
binnen de representatieve democratie.
Het gaat wat ver om in deze slotconclusie de verschillende democratische principes uit te lichten; het zou
zogezegd de nu al aangetaste leesbaarheid van dit onderzoek niet ten goede komen. Vandaar dat er is besloten
deze principes terug te laten komen in bijlage 8.1 Uitgewerkte aanbevelingen gemeenten en bijlage 8.2
Uitgewerkte aanbevelingen bewonersinitiatieven. Hier is er voldoende ruimte om de nuances en verschillende
democratische principes op een dergelijke manier uit te leggen dat ze recht worden aangedaan.
Al met al kunnen we voorzichtig de stelling innemen dat de bril waarmee bewoners naar democratie kijken
verschilt van de traditionele blik op democratie via democratische waarden en principes die gelden binnen de
representatieve democratie.

160

6.4 Bevindingen en aanbevelingen
Op basis van bovenstaande slotsom is het moment aangebroken om op basis van de bevindingen uit dit
onderzoek een aantal aanbevelingen te doen. Voordat deze stap gezet gaat worden is het bij voorbaat verstandig
aan te geven dat de aanbevelingen die gedaan worden niet blind gevolgd kunnen worden. Wat inmiddels
duidelijk moet zijn geworden is dat, wanneer we het hebben over bewonersinitiatieven, de context en de situatie
een evidente rol spelen; het ene bewonersinitiatief is het andere niet. Vandaar dat er een gedeelde
verantwoordelijkheid ligt bij bewoners, gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren om ook zelf, met elkaar,
de dialoog aan te gaan en duidelijk te zijn wanneer men het heeft over een situatieafhankelijk onderwerp als
democratie binnen bewonersinitiatieven.
Dit gezegd hebbende is het goed te beginnen met aan te geven dat er binnen bewonersinitiatieven wel degelijk
democratisch gehandeld wordt: men hangt democratische waarden aan en handelt er actief naar om deze te
borgen door gebruik te maken van zowel zelf ontwikkelde democratische principes als deze te lenen uit het
instrumentarium van de representatieve democratie. Specifiek gericht aan gemeenteraadsleden, bestuurders en
ambtenaren is het goed daarbij aan te geven dat men binnen bewonersinitiatieven op een andere manier spreekt
over democratie. Met andere woorden: het perspectief hoe bewoners democratie benaderen is niet hetzelfde als
het perspectief waarmee men binnen het gemeentehuis bestempelt wat al dan niet democratie is.
Deze bevinding berust op de constatering dat men, wanneer we het hebben over democratische waarden,
bewoners andere termen gebruiken. Termen die per initiatief blijken te verschillen. Dit betekent dat
bewonersinitiatieven binnen een en dezelfde gemeente een verschillend vocabulaire kunnen hebben, wanneer ze
spreken over bepaalde democratische waarden die worden nagestreefd. Er is dus niet zoiets als één uniforme of
eenduidige bewonerstaal, er zijn meerdere democratische bewonerstalen. Dit geldt eveneens voor de
democratische principes; het ene initiatief kan invulling geven aan een democratische waarde door gebruik te
maken van een democratisch principe dat in eerste instantie compleet afwijkt van een principe dat wordt gebruikt
bij een ander initiatief. Onder de streep kunnen deze twee principes echter hetzelfde effect hebben voor het
democratisch handelen binnen de verschillende initiatieven.
Bovenstaande bevinding leidt tot de aanbeveling richting gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren om
wat vaker de democratische bewonersbril op te zetten; luister goed naar bewoners als ze de wens hebben om een
initiatief te ondernemen waarbij om een bepaalde mate van zeggenschap en eigenaarschap wordt gevraagd. Hou
daarbij in het achterhoofd dat ze actief (vooraf) verantwoording afleggen en goed nadenken over hoe de hele
wijk of het dorp mee kan doen. Zeker wanneer er besluiten moeten worden genomen die iedereen raken. Weet
ook dat ze zeggenschap verdelen en tevens bezig zijn om ervoor te zorgen dat ze goed ruzie kunnen maken.
Het is moeilijk een aanbeveling te doen richting bewonersinitiatieven. Mede door de grote onderlinge verschillen
en de importantie van de context is het niet mogelijk gerichte adviezen te geven. De enige echte aanbeveling die
kan worden gedaan is de oproep richting bewoners om vooral met elkaar in gesprek te gaan over hoe men binnen
een initiatief met elkaar wil samenwerken, samenleven en ruzie maken. In de bijlage 8.1 en 8.2 is een
handreiking opgesteld die wellicht enige relevantie bevat voor bewonersinitiatieven met daarbij de opmerking
dat de handvatten die worden gegeven, algemeen van aard zijn. Bewoners dienen vooral zelf met elkaar in
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gesprek te gaan over welke maatschappelijke doel ze willen bereiken en hoe ze dat willen bereiken. De geboden
handvatten kunnen daarbij als mogelijke aanknopingspunten dienen maar absoluut niet als richtsnoer.

6.5 Reflectie
Nu, zo aan het einde van dit onderzoek en zeker na het schrijven van de conclusie, wordt nog maar eens te meer
duidelijk dat democratie een veelzijdig begrip is dat op bijzonder veel wijzen aangevlogen kan worden.
Belangrijk daarbij is het besef dat dit onderzoek een poging heeft gewaagd democratie te benaderen op een wijze
die ongebruikelijk is. De keuze voor dit andere (onderbelichte) perspectief vond haar fundering in de aanname
dat het wellicht een versterkende en aanvullende werking zou kunnen hebben op de representatieve democratie.
Hoewel het daar nog veel te vroeg voor is, dit onderzoek heeft hoogstens een tipje van de sluier opgelicht over
dorps- en wijkdemocratie, is het wel goed dat er door meer mensen dan momenteel het geval is wordt nagedacht
over dit onderwerp.
Het is niet per definitie zo dat wanneer een onderzoeksonderwerp waar nog relatief weinig over bekend is, dit
een onderzoeker dwingt om een onconventioneel pad te bewandelen. Toch voelde dit zeker in het theoretisch
kader wel af en toe zo. Het opstellen van het conceptueel model, de democratische ladder, was grotendeels
verantwoordelijk voor dit (onzekere) gevoel. Het besef dat er veel valt aan en op te merken op de afbakeningen
van de begrippen, de onderlinge verhoudingen tussen democratische uitgangspunten, democratische waarden en
democratische principes en de daarbij behorende redenering is nooit ver weg geweest. Het gaat hier om zulke
fundamentele en abstracte begrippen dat het uiteindelijke resultaat van het conceptueel model vaak meer vragen
opriep dan het beantwoordde. De hoop dat deze aanpak en zienswijze wellicht voor een ander de start zou
kunnen zijn om dorps- en wijkdemocratie, de bewonerstaal en het bewonersperspectief op democratie op een
betere manier te beschrijven dan wel te ontcijferen, was gelukkig een houvast waar de schrijver van dit
onderzoek veel aan heeft gehad.
Wat betreft de methodische aanpak van het onderzoek dient er opgemerkt te worden dat de onderzoeker zich er
terdege van bewust is geweest, dat er een aantal keuzes zijn gemaakt die de mogelijkheden tot generalisatie
behoorlijk hebben beperkt. Zeker bij het opstellen van de interviewguide en tijdens de interviews zelf rees de
onderkenning dat, om de respondenten niet te veel te sturen in het benoemen van termen, er sprake was van zeer
open aanpak. Vandaar dat de stellingname in het resultatendeel en tijdens de conclusie van dit onderzoek
allesbehalve stevig is geweest. Ook wordt er in de handreiking expliciet melding gemaakt richting de mensen die
er gebruik van gang maken dat er een slag om de arm gehouden moet worden bij de toepassing.
Dit gezegd hebbende is het moment daar om er dan echt een einde aan te breien. Het was een lange maar zeer
leerzame laatste reis binnen het bestuurskundig curriculum.
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8. Bijlagen
8.1 Uitgewerkte aanbevelingen gemeenten
Handreiking Dorps- & Wijkdemocratie – Voor in het gemeentehuis
Voordat de handreiking daadwerkelijk wordt gegeven is het belangrijk om van tevoren goed aan te geven dat
onderstaande bevindingen niet als richtsnoer gebruikt dienen te worden maar als een mogelijkheid om
bewonersinitiatieven te benaderen. Het volgen van de aanbevelingen zorgt daarnaast allerminst voor
gegarandeerd succes; de context rondom een bewonersinitiatief speelt naar alle waarschijnlijkheid een grotere
rol. Desalniettemin kunnen onderstaande bevindingen de gemeente en de personen werkzaam binnen die
gemeente helpen bij de omgang met een bewonersinitiatief.
Staat er een asterisk (*) bij een term dan wordt daarmee bedoeld dat het een term is die specifiek is gebruikt
binnen een of twee bewonersinitiatieven. Verder is het goed om op te merken dat de lijn gevolgd wordt die
centraal heeft gestaan in dit onderzoek en wat betekent dat eerst de democratische waarden worden aan bod
komen en dan de democratische principes. Allereerst wordt er echter begonnen met een algemene
kernboodschap.
Kernboodschap dorps- & wijkdemocratie
1.

Bewonersinitiatieven handelen democratisch, vinden democratische waarden belangrijk en gebruiken
democratische principes om die democratische waarden te borgen.

2.

Bewonersinitiatieven spreken voornamelijk een andere democratische taal dan in het gemeentehuis; ze
gebruiken eigen termen voor begrippen als inclusiviteit, zeggenschap, verantwoording afleggen en het
omgaan met weerstand.

3.

De democratische taal die wordt gesproken en de democratische principes die worden toegepast lijken
grotendeels te verschillen per initiatief; veel initiatieven gebruiken eigen termen en eigen principes.

Inclusiviteit als democratische waarde bij bewonersinitiatieven
1.

Bewoners vinden het belangrijk dat er veel, zo niet alle dorps- of wijkbewoners, de mogelijkheid
hebben om mee te kunnen doen met het bewonersinitiatief.

2.

Bewoners zullen in het begin in mindere mate maar zeker in later stadium zelf actief proberen andere
bewoners erbij te betrekken die niet zijn vertegenwoordigd of niet hun stem laten horen.

3.

Er zit weinig verschil zit tussen het formeel lid zijn van een bewonersinitiatief en het niet lid-zijn maar
desalniettemin kunnen deelnemen in werkgroepen en activiteiten die vallen onder het
bewonersinitiatief.

4.

Er is in veel gevallen een verregaande bereidwilligheid om mensen mee te laten doen op basis van de
kennis en vaardigheden die ze hebben maar ook de beschikbare tijd en moeite die deze erin willen
investeren.

Inclusiviteit als begrip
170

De termen die veel worden gebruikt door bewoners om inclusiviteit aan te geven zijn:
1.

Het kunnen meedoen van iedereen of Het gezamenlijk/samen doen

2.

Het betrekken van iedereen of Het gezamenlijk/samen betrekken

3.

Het kunnen meepraten van iedereen of Het gezamenlijk/samen praten

4.

Het kunnen meedenken van iedereen of Het gezamenlijk/samen denken

Inclusiviteit en democratische principes bij bewonersinitiatieven
1.

Het betrekken van mensen die niet vertegenwoordigd zijn of niet hun stem laten horen is vaak hard
werken en heeft niet altijd succes. Wat lijkt te werken is een persoonlijke benadering, eerder dan een
algemene oproep. Intuïtief weten bewoners wie welke affiniteit, vaardigheden en kennis heeft en zij
zullen deze personen dan ook zelf een bezoekje brengen met de vraag of diegene mee wil doen.

2.

Bewonersinitiatieven kijken bewust naar de samenstelling van hun initiatief en zullen proberen
verschillende bewoners bij het initiatief betrekken op basis van geslacht, leeftijd, werk, hobby, etc. Ze
proberen via deze personen ook andere mensen uit de directe omgeving van deze personen erbij te
betrekken.

3.

Bewonersinitiatieven zijn behoorlijk flexibel in de wijze van organisatie wat zoveel betekent dat men
werkgroepen of functies in het leven roept om bepaalde bewoners erbij te kunnen betrekken.

4.

Bewonersinitiatieven gebruiken het behalen van bepaalde concrete doelstellingen om de rest van de
gemeenschap erbij te betrekken. Het behalen (en vieren) van doelstellingen en mijlpalen heeft een
positieve invloed op het mee willen doen van andere dorps- en wijkbewoners die in eerste instantie de
kat uit de boom hebben gekeken.

5.

Hoewel bewonersinitiatieven beginnen met een select groepje is het vaak mogelijk voor andere
bewoners, mochten ze dat willen, om aan te sluiten, ongeacht of het vliegwiel nu in beweging is of
niet.

6.

Het kunnen meedoen, deelnemen of betrekken van mensen bij het bewonersinitiatief lijkt in de meeste
gevallen een grens te kennen. Vaak is dit een geografische grens maar dit verschilt per initiatief.

Zeggenschap als democratische waarde bij bewonersinitiatieven
1.

De mate van organisatie verschilt per initiatief dus ook de mate in hoeverre er is nagedacht over de
verdeling van zeggenschap. Allemaal zijn zich wel bewust van dat er een verdeling is – zou moeten
zijn wat betreft de invloed op de besluitvorming.

2.

De meeste zeggenschap ligt vaak niet bij het bestuur of de leden van een bewonersinitiatief; de meeste
zeggenschap ligt bij de mensen die het daadwerkelijk uitvoeren of het doen.

3.

Er wordt bij bewonersinitiatieven weinig tot geen onderscheid gemaakt tussen eigenaarschap en
zeggenschap (zie democratische principes voor verdere uitleg).

Zeggenschap als begrip
De termen die veel worden gebruikt om aan te geven dat iets of iemand zeggenschap heeft zijn:
1.

Het hebben van verantwoordelijkheden
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2.

Het hebben van zeggenschap

3.

Het hebben van (beslissings)bevoegdheid

4.

Het hebben van regie*

5.

Het hebben van een mandaat*

6.

Het hebben van een rol – functie*

Zeggenschap en democratische principes binnen bewonersinitiatieven
1.

Bewonersinitiatieven organiseren zich in werkgroepen, commissies of cirkels die zelf de meeste
zeggenschap hebben over wat ze doen en hoe ze dit willen doen; zeggenschap ligt bewust laag in de
organisatie.

2.

Binnen bewonersinitiatieven wordt er daardoor ook weinig onderscheid gemaakt tussen eigenaarschap
en zeggenschap; werkgroepen zijn eigenaar van een bepaalde taak of verantwoordelijkheid en hebben
ook de zeggenschap om deze zo in te vullen als ze zelf nodig achten.

3.

Deze organisatievorm is gebaseerd op een onderling vertrouwen dat men heeft in de kennis,
vaardigheden en expertise van elkaar en dat tevens bijzonder belangrijk wordt gevonden.

4.

Bewonersinitiatieven maken onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ beslissingen wat niet automatisch
betekent dat een grote beslissing belangrijker is.

5.

Het verschil tussen ‘grote’ en ‘kleine’ beslissingen is vaak niet heel duidelijk; gevoelsmatig en door
onderling contact wordt er bepaald of een bepaalde beslissing voorgesteld moet worden aan de rest van
het initiatief.

6.

Grote beslissingen worden vaak genomen op basis van stemmen en een gewone meerderheid.

7.

Bij grote beslissingen is er in tegenstelling tot het kunnen meedoen (zie inclusiviteit) vaker wel grens
tussen wie mag stemmen (leden van het initiatief) en wie niet mag stemmen (bestuur en niet-leden).
Vaak is er wel een laagdrempelige mogelijkheid voor niet-leden om ook bij deze grote beslissingen
invloed te hebben op de besluitvorming.

Verantwoording afleggen als democratische waarde bij bewonersinitiatieven
1.

Bewonersinitiatieven hechten waarde aan het verantwoording afleggen doordat ze zelf vaak een
principe hebben ontwikkeld waarin een bepaalde verantwoordingsrelatie zit.

2.

Naast zelfontwikkelde principes maakt men ook gebruik van verantwoordingsprincipes die bekend zijn
binnen de representatieve democratie.

3.

Er verantwoording wordt afgelegd binnen het initiatief maar ook naar de rest van de gemeenschap.

4.

Verantwoording afleggen is vaak informeler en losser georganiseerd dan binnen de representatieve
democratie wat niet hoeft te betekenen dat men het niet belangrijk vindt of het niet doet.

5.

De verschillen over hoe belangrijk en op wat voor wijze verantwoording wordt afgelegd verschillen,
vergeleken met de andere democratische waarden het meest bij bewonersinitiatieven.

Verantwoording afleggen als begrip
De termen die veel worden gebruikt om verantwoording afleggen aan te geven zijn:
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1.

Het verantwoorden – zich verantwoorden

2.

Het toetsen*

3.

Het omgaan met spanningen*

4.

Het terugkoppelen*

5.

Het aan elkaar uitleggen wat we doen waarom we het doen*

Verantwoording afleggen en democratische principes binnen bewonersinitiatieven
1.

De verantwoordingsrelatie binnen bewonersinitiatieven is vooral zichtbaar, mede door de verdeling
van zeggenschap, tussen een werkgroep en de rest van het initiatief of tussen een werkgroep en het
bestuur.

2.

Werkgroepen, commissies en cirkels vragen tijdens initiatiefbrede bijeenkomsten vaak voordat een
beslissing wordt genomen goedkeuring aan het initiatief of een orgaan binnen het initiatief. De overige
leden of organen binnen het initiatief hebben hierbij veelvuldig de kans aanpassingen of veranderingen
af te dwingen.

3.

Dit vooraf verantwoorden lijkt de basis te vormen voor een groot onderling vertrouwen en de
overtuiging dat men met zijn allen bijdraagt aan het bereiken van het maatschappelijke doel, wat op
haar beurt weer tot gevolg heeft dat verdere verantwoording behoorlijk los en informeel georganiseerd
is. Dit geldt vaak niet voor financiële zaken en de verantwoording daarover. Dit heeft men vaak minder
los en minder informeel georganiseerd.

4.

Vaak is er wel een klassieke verantwoordingsrelatie zichtbaar tussen het bestuur van een
bewonersinitiatief en de leden die de macht hebben tijdens een ALV of andere bijeenkomst het bestuur
weg te stemmen als zij dit nodig achten.

5.

Bewonersinitiatieven leggen vaak naast verantwoording naar elkaar ook verantwoording af naar de rest
van de gemeenschap.

6.

Hoewel minder actief dan onderlinge verantwoording afleggen zien we vaak wel een bereidheid om de
gehele gemeenschap waarbinnen het bewonersinitiatief zich begeeft, uit te nodigen voor bijeenkomsten
en op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt via lokale en sociale media. Hiermee proberen
bewonersinitiatieven keuzes en beslissingen te verantwoorden richting mede dorps- of wijkbewoners.

7.

Deze bijeenkomsten hebben niet alleen een verantwoordende functie maar vaak ook nevenfunctie zoals
het bieden van openheid, transparantie of het bevorderen van inclusiviteit.

Het omgaan met weerstand als democratische waarde
1.

Het gewicht dat wordt gegeven aan het goed kunnen omgaan met weerstand verschilt per initiatief al
lijkt er wel een ondergrens te zijn: bewonersinitiatieven vinden het belangrijk onderling goed met
elkaar om te gaan.

2.

Het kunnen omgaan met weerstand is terug te zien bij bewonersinitiatieven omdat zij vaak maatregelen
hebben genomen die betrekking hebben op de omgang met verschillende soorten weerstand.

3.

Meest aandacht wordt besteed aan het goed kunnen omgaan met weerstand binnen het initiatief.

4.

De aanpak en de mate van weerstand die het initiatief ondervindt lijkt bijzonder erg te verschillen.
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Omgaan met weerstand als begrip
1.

Het kunnen omgaan met conflicten

2.

Het kunnen omgaan met ruzie/botsen/tegenwerking*

3.

Het kunnen omgaan met bezwaar/allergieën*

4.

Het kunnen omgaan met kritiek en de tegenstem, -spraak en –argument*

5.

Het kunnen omgaan met meningsverschillen*

Het omgaan met weerstand en democratische principes bij bewonersinitiatieven

1.

Men lijkt binnen bewonersinitiatieven drie soorten weerstand te onderscheiden:

-

Weerstand door bewoners of partijen van ‘buiten’ het initiatief: hier gaat men constructief mee om
door de feedback die de buitenstaanders geven (deels) mee te nemen of ze uit te nodigen dit binnen het
initiatief op te lossen door mee te gaan doen. Het meenemen van feedback van buitenstaanders omvat
het laten zien wat er met de feedback is gebeurd.

-

Weerstand van ‘binnen’ die als waardevol wordt gezien: bewonersinitiatieven organiseren een zekere
mate van tegenspraak, de tegenstem of het tegenargument (checks & balances) omdat men waarde
hecht aan een kritische blik en voor- en tegenspraak.

-

Weerstand van ‘binnen’ die niet als waardevol wordt gezien: vaak gaat het hier over persoonlijke
kwesties die het grootste of een groter deel van initiatief negatief beïnvloeden waardoor deze als
onwenselijk worden gezien.

2.

Wanneer er sprake is van niet-waardevolle weerstand van binnen dan probeert men binnen het
bewonersinitiatief er in eerste instantie altijd samen uit te komen. Hiervoor gebruikt men de op
overeenstemming gerichte dialoog waarbij men vooral probeert uit te leggen waarom men wat vindt.

3.

Ondanks deze dialoog kan er nog steeds onenigheid zijn wat vervolgens kan leiden tot twee situaties:

-

Men blijft actief binnen het initiatief maar vindt elkaar, zacht gezegd, niet meer zo leuk (kwam in de

-

Men breekt met het initiatief en stapt eruit (meestal lijkt deze beslissing te worden genomen door het

4.

Men probeert de niet-waardevolle weerstand te voorkomen en mocht dat niet lukken, er zoveel

meeste gevallen voor).

individu en niet door het initiatief blijkt uit de interviews maar is niet helemaal te controleren).

mogelijk van te leren zodat het in de toekomst niet voorkomt.

8.2 Uitgewerkte aanbevelingen bewonersinitiatieven
Handreiking Dorps- & Wijkdemocratie – Voor bewonersinitiatieven
Voordat de handreiking daadwerkelijk wordt gegeven is het belangrijk om van tevoren goed aan te geven dat
onderstaande bevindingen niet als richtsnoer gebruikt dienen te worden maar als een mogelijkheid om
bewonersinitiatief te organiseren. Het volgen van de aanbevelingen zorgt daarnaast allerminst voor gegarandeerd
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succes; de context rondom een bewonersinitiatief speelt naar alle waarschijnlijkheid een grotere rol.
Desalniettemin kunnen onderstaande bevindingen bewoners helpen bij de organisatie van een bewonersinitiatief.
Staat er een asterisk (*) bij een term dan wordt daarmee bedoeld dat het een term is die specifiek is gebruikt
binnen een of twee bewonersinitiatieven. Verder is het goed om op te merken dat de lijn gevolgd wordt die
centraal heeft gestaan in dit onderzoek en wat betekent dat eerst de democratische waarden worden aan bod
komen en dan de democratische principes. Allereerst wordt er echter begonnen met een algemene
kernboodschap.
Kernboodschap dorps- & wijkdemocratie
1.

De wijze waarop bewonersinitiatieven normaliter worden georganiseerd leidt tot de conclusie dat de
mensen in de bewonersinitiatieven bepaalde democratische waarden belangrijk vinden.

2.

Om aan te geven dat democratische waarden belangrijk worden gevonden, wordt er voornamelijk in
een andere taal over deze democratische waarden gesproken dan ambtenaren, bestuurders en
gemeenteraadsleden gewend zijn.

3.

De onderlinge verschillen over hoe er wordt gesproken over democratische waarden en hoe er
invulling aan wordt gegeven tussen verschillende initiatieven kunnen heel groot zijn.

Inclusiviteit als democratische waarde bij bewonersinitiatieven
1.

Wanneer jullie als initiatief waarde hechten aan het kunnen meedoen van iedereen uit het dorp of de
wijk, dan hechten jullie waarde aan inclusiviteit.

2.

Wanneer jullie als initiatief waarde hechten aan het betrekken van iedereen uit het dorp of de wijk, ook
de mensen die zich niet laten horen of niet vertegenwoordigd zijn, dan hechten jullie waarde aan
inclusiviteit.

3.

Wanneer zowel leden en niet-leden kunnen deelnemen in werkgroepen of activiteiten van het
bewonersinitiatief, dan hechten jullie waarde aan inclusiviteit.

4.

Wanneer jullie aanpassingen maken aan de wijze waarop jullie initiatief is georganiseerd om zo
anderen mee te kunnen laten doen, dan hechten jullie waarde aan inclusiviteit.

5.

Wanneer jullie uitzonderingen maken voor mensen die weinig tot geen tijd of mogelijkheden hebben
maar toch mee kunnen doen, dan hechten jullie waarde aan inclusiviteit.

Inclusiviteit als begrip
Termen die gebruikt worden voor het aangeven aan inclusiviteit:
1.

Het kunnen meedoen van iedereen of Het gezamenlijk/samen doen

2.

Het betrekken van iedereen of Het gezamenlijk/samen betrekken

3.

Het kunnen meepraten van iedereen of Het gezamenlijk/samen praten

4.

Het kunnen meedenken van iedereen of Het gezamenlijk/samen denken

Inclusiviteit en democratische principes bij bewonersinitiatieven
1.

Het betrekken van mensen die niet vertegenwoordigd zijn of niet hun stem laten horen is vaak hard
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werken en heeft niet altijd succes. Wat lijkt te werken is een persoonlijke benadering, eerder dan een
algemene oproep. Intuïtief weten jullie wie waar bij betrokken is en welke vaardigheden en kennis hij
of zij heeft. Een bezoekje brengen aan deze mensen en het stellen van de juiste vraag is vaak de beste
mogelijkheid om medebewoners bij het initiatief te betrekken.
2.

Het heeft vaak niet zin om iedereen in het begin uit te willen nodigen en mee te laten doen. Het lijkt
beter om met een klein select groepje te beginnen aan het bewonersinitiatief. Het helpt in een later
stadium wel om in het begin te kijken naar de samenstelling van dit groepje; verschil in geslacht,
leeftijd, werk, hobby, etc. zorgt ervoor dat je in de toekomst gemakkelijker mensen erbij kunt
betrekken.

3.

Het helpt verder om in de organisatie van je bewonersinitiatief flexibel te zijn en mensen mee te laten
doen op een wijze die bij ze past. Dit passen kan op basis van iemands kennis en vaardigheden maar
kan ook op basis hoeveel tijd en moeite iemand over heeft om in het initiatief te steken.

4.

Zoals gezegd is het betrekken van mede dorps- en wijkbewoners niet altijd gemakkelijk. Wat helpt is
om zelf bepaalde concrete doelstellingen op te stellen als initiatief die deels ook snel gehaald kunnen
worden. Het behalen en vieren van deze doelstellingen en mijlpalen heeft een aantrekkende werking op
mede dorps- en wijkbewoners die eerst de kat uit de boom willen kijken. Zodra jullie laten zien dat
jullie dingen bereikt hebben willen ze wel mee gaan doen of betrokken zijn.

5.

Geef andere bewoners, of jullie nog maar net begonnen of al jaren bezig zijn, gedurende het gehele
proces de mogelijkheid om mee te kunnen doen, als jullie het belangrijk vinden dat iedereen mee moet
kunnen doen of er bij betrokken moet zijn.

Zeggenschap als democratische waarde bij bewonersinitiatieven
1.

Wanneer jullie nadenken over hoe er besluiten moeten worden genomen en wie er invloed moet
hebben op deze besluiten binnen het initiatief, dan hechten jullie waarde aan zeggenschap.

Zeggenschap als begrip
Termen die worden gebruikt voor het hebben van zeggenschap:
1.

Het hebben van verantwoordelijkheden

2.

Het hebben van zeggenschap

3.

Het hebben van (beslissings)bevoegdheid

4.

Het hebben van regie*

5.

Het hebben van een mandaat*

6.

Het hebben van een rol – functie*

Zeggenschap en democratische principes binnen bewonersinitiatieven
1.

Veel bewonersinitiatieven organiseren zich in werkgroepen, commissies of cirkels en zij hebben vaak
de meeste zeggenschap en invloed over wat ze als werkgroep willen doen en hoe ze dit willen doen;
zeggenschap wordt bewust laag in de organisatie neergelegd.

2.

Hierdoor maken bewonersinitiatieven vaak ook weinig onderscheid tussen eigenaarschap en
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zeggenschap; werkgroepen zijn eigenaar van een bepaalde taak of verantwoordelijkheid en hebben ook
de zeggenschap om deze zo in te vullen als ze zelf nodig achten.
3.

Jullie weten vaak goed zelf wie welke kennis, vaardigheden en expertise heeft binnen jullie wijk. Dit
leidt tot een onderling vertrouwen waardoor het niet nodig is om alles heel duidelijk op papier te
hebben.

4.

Het lijkt erop dat er in bewonersinitiatieven zo nu en dan beslissingen genomen moeten worden die
niet door een werkgroep, commissie of cirkel genomen kunnen worden. Het helpt om in die gevallen
een manier te hebben hoe om te gaan met deze beslissingen. Bewonersinitiatieven maken namelijk
onderscheid tussen verschillende soorten beslissingen: beslissingen voor de werkgroep en beslissingen
waar je als geheel initiatief of in samenspraak met andere werkgroepen of het bestuur over moet
besluiten.

5.

Het onderscheid is niet altijd duidelijk te maken: sommige beslissingen en besluiten zijn gevoelsmatig
anders of belangrijker. Het is niet erg dat dit onderscheid niet duidelijk is, zolang je het er met elkaar
maar over hebt wanneer bijvoorbeeld iemand buiten je werkgroep zegt dat het misschien beter is dat te
besluiten met het gehele initiatief en niet binnen de werkgroep.

6.

We zien bij veel initiatieven dat wanneer er bepaalde ‘grote’ beslissingen genomen kunnen worden het
vaak wel belangrijk is of je lid of niet-lid bent van het initiatief. Toch zorgen initiatieven er meestal
voor dat mensen die niet-lid zijn, op een laagdrempelige manier mee kunnen beslissen omdat ze het
belangrijk vinden dat iedereen uit het dorp of de wijk de kans moet krijgen zijn of haar stem te laten
horen.

Verantwoording afleggen als democratische waarde bij bewonersinitiatieven
1.

Wanneer jullie het belangrijk vinden dat jullie aan elkaar uitleggen wat jullie waarom doen en dit
verantwoorden, dan hechten jullie waarde aan verantwoording afleggen.

2.

Wanneer jullie een bepaalde manier hebben om ervoor te zorgen dat iemand uitlegt en verantwoordt
waarom hij of zij een iets heeft gedaan of wilt gaan doen, dan hechten jullie waarde aan
verantwoording afleggen.

3.

Wanneer jullie jezelf afvragen hoe uit te leggen en te verantwoorden wat jullie van plan zijn of hebben
gedaan, naar de rest van het initiatief of de wijk of het dorp, dan hecht je waarde aan verantwoording
afleggen.

Verantwoording afleggen als begrip
De termen die veel worden gebruikt om verantwoording afleggen aan te geven zijn:
6.

Het verantwoorden – zich verantwoorden

7.

Het toetsen*

8.

Het omgaan met spanningen*

9.

Het terugkoppelen*

10. Het aan elkaar uitleggen wat we doen waarom we het doen*
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Verantwoording afleggen en democratische principes binnen bewonersinitiatieven
1.

Bij bewonersinitiatieven zien we vaak enige vorm van verantwoording tussen de werkgroepen en de
rest van het initiatief of tussen een werkgroep en het bestuur.

2.

Vaak voordat er een belangrijke dan wel grote beslissing moet worden genomen door een werkgroep,
het bestuur of het initiatief als geheel wordt er uitgelegd waarom men dit gaat doen. Overige leden,
werkgroepen of de rest van de gemeenschap hebben vaak de mogelijkheid om aanpassingen of
veranderingen af te dwingen.

3.

Dit vooraf verantwoorden lijkt de basis te vormen voor een groot onderling vertrouwen en de
overtuiging dat men met zijn allen bijdraagt aan het bereiken van het maatschappelijke doel, wat op
haar beurt weer tot gevolg heeft dat verdere verantwoording behoorlijk los en informeel georganiseerd
is. Dit geldt vaak niet voor financiële zaken en de verantwoording daarover. Dit heeft men vaak minder
los en minder informeel georganiseerd.

4.

Binnen bewonersinitiatieven is er vaak sprake van een klassieke verantwoordingsrelatie tussen het
bestuur van een bewonersinitiatief en de leden die de macht hebben tijdens een ALV of andere
bijeenkomst het bestuur weg te stemmen als zij dit nodig achten.

5.

Bewonersinitiatieven leggen vaak naast verantwoording naar elkaar ook verantwoording af naar de rest
van de gemeenschap.

6.

Hoewel minder actief dan het onderlinge verantwoording afleggen zien we vaak wel acties die worden
ondernomen om de gehele gemeenschap waarbinnen het bewonersinitiatief zich begeeft, uit te nodigen
voor bijeenkomsten en op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt via lokale en sociale media.
Dit om keuzes en beslissingen te verantwoorden richting mede dorps- of wijkbewoners.

7.

Deze bijeenkomsten hebben niet alleen een verantwoordende functie maar vaak ook nevenfunctie zoals
het bieden van openheid, transparantie of het bevorderen van inclusiviteit.

Het omgaan met weerstand als democratische waarde
1.

Het lijkt erop dat het goed om kunnen gaan met conflicten, ruzies, meningsverschillen, kritische
bewoners en tegenspraak belangrijk is voor het succes van bewonersinitiatieven. Als je als initiatief
hierover nadenkt hecht je waarde aan het kunnen omgaan met weerstand.

2.

Als jullie bepaalde manieren hebben gevonden hoe op een bepaalde manier om te gaan met deze
vormen van weerstand, dan hecht je waarde aan het kunnen omgaan met weerstand.

3.
Omgaan met weerstand als begrip
1.

Het kunnen omgaan met conflicten

2.

Het kunnen omgaan met ruzie/botsen/tegenwerking*

3.

Het kunnen omgaan met bezwaar/allergieën*

4.

Het kunnen omgaan met kritiek en de tegenstem, -spraak en –argument*

5.

Het kunnen omgaan met meningsverschillen*

Het omgaan met weerstand en democratische principes bij bewonersinitiatieven
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1.

Als bewonersinitiatief lijkt het erop dat je drie soorten weerstand tegen kan komen:

-

Weerstand door bewoners of partijen van ‘buiten’ het initiatief. Het lijkt het beste hier constructief mee
om te gaan. Mensen die boos zijn en kritiek hebben doen dit vaak vanuit een bepaalde betrokkenheid
bij het initiatief. Het is goed de kritiek en feedback die ze geven mee te nemen en te laten zien dat je er
iets mee hebt gedaan. Het uitnodigen om mee te komen doen bij het initiatief heeft vaak ook een
verzachtende werking op de weerstand.

-

Weerstand van ‘binnen’ die als waardevol wordt gezien. Een zekere vorm van weerstand in de vorm
van tegenspraak, de tegenstem of het tegenargument kan zeer waardevol zijn voor een initiatief. Het
lijkt goed deze vorm van weerstand te stimuleren door zelf kritische vragen te stellen en dit te
stimuleren bij andere mensen van het initiatief, mensen waarvan je weet dat ze minder positief
tegenover de zaken staan erbij te betrekken, etc.

-

Weerstand van ‘binnen’ die niet als waardevol wordt gezien. Er is vaak ook een weerstand die je zou
kunnen omschrijven als weerstand die niet goed is voor het initiatief. Het gaat hier vaak over
persoonlijke kwesties die het grootste of een groter deel van initiatief negatief beïnvloeden waardoor
deze als niet fijn wordt gezien. Belangrijk bij deze vorm van weerstand is het aangaan van een gesprek
waarin beide kanten de kans krijgen hun verhaal te vertellen. Wat men waarom vindt of waarom men
bepaalde dingen heeft gedaan. Neem daarbij zelf als initiatief niet snel het besluit iemand buiten het
initiatief te zetten.

2.

Het helpt een initiatief om de niet-waardevolle weerstand zoveel mogelijk te voorkomen en mocht dat
niet lukken, er dan van te leren zodat het in de toekomst niet of minder voorkomt.

8.3 Interviewguide
Graag wil ik je allereerst bedanken. Bedanken dat je de moeite hebt genomen om vandaag hier te zijn
en mij de mogelijkheid te bieden een interview af te nemen over het bewonersinitiatief (naam
bewonersinitiatief). Mijn naam is Guido van Enckevort, als student bestuurskunde aan de Radboud
Universiteit loop ik momenteel stage bij de Democratic Challenge.

Vanuit die opleiding ben ik bezig met een onderzoek naar bewonersinitiatieven die bottom-up zijn
ontstaan. In de wijk, in het dorp of in de buurt, door de bewoners zelf. Graag zou ik jou wat vragen
willen stellen over hoe jullie binnen zo’n initiatief met elkaar om gaan. Maar ook met buurt-, dorps- en
wijkgenoten buiten het initiatief. Vinden jullie het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen zijn mening
mag geven wanneer er een besluit moet worden genomen binnen het initiatief? En zo ja, hoe proberen
jullie ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening kan geven? Dat zijn een tweetal voorbeeldvragen die je
zou kunnen verwachten in het interview dat ik met jou ga houden. Dit interview zal ongeveer een uur
duren.
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Voordat ik begin wil ik benadrukken dat jouw identiteit anoniem zal blijven in het uiteindelijke
resultaat. Dit betekent dat we jouw naam niet zullen noemen in het interview. Vind je het wel goed als
we je bij jouw functie mogen noemen in het onderzoek? Het kan zijn dat mensen in staat zijn, doordat
jouw functie genoemd wordt in dit interview, om te herleiden wat je hebt gezegd. Heb je hier moeite
mee?

Het gesprek zal worden opgenomen, puur voor praktische doeleinden: het geeft mij de mogelijkheid
dit interview volledig uit te schrijven en te verwerken. Heb je hier bezwaar tegen?

Mocht je tussendoor willen stoppen of je wilt graag iets vertellen, echter alleen off the record? Geef dit
aan en ik zal onmiddellijk de opnameapparatuur stopzetten.

Zou je kunnen beginnen met het kort omschrijven van (naam van het bewonersinitiatief)? Hoe is het
ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld door de tijd?

Onderwerp 1: Inclusiviteit
Gebruikte definitie: de waarde die wordt gehecht binnen het initiatief aan het belang om ervoor te zorgen dat
iedereen in de wijk, de buurt of het dorp, zowel binnen als buiten het initiatief, mee kan doen. Met meedoen
wordt bedoeld dat men de mogelijkheid heeft om zijn of haar mening en belang duidelijk te maken.
-

Vind je het belangrijk dat de meningen van mensen of groepen mensen uit uw dorp/buurt/wijk, of ze
nu lid/deelnemer zijn van het initiatief of niet, moeten worden meegenomen bij beslissingen die
worden genomen binnen het initiatief?

-

Waarom vind je dit wel/niet belangrijk?

-

Geldt dit voor alle mensen/groepen (goed vertegenwoordigd vs. minder aanwezig) in het

-

Geldt dit voor alle beslissingen die worden genomen of maakt het voor sommige

dorp of de wijk/buurt?

beslissingen niet uit of de mening van iedereen uit uw dorp/buurt/wijk wordt
meegenomen?

-

Als je vindt dat de mening van iedereen uit uw dorp/buurt/wijk moet worden meegenomen bij alle

-

Als je vindt dat de mening van iedereen uit uw dorp/buurt/wijk moet worden meegenomen bij niet

-

Bij welke beslissingen mag iedereen zijn of haar mening geven en bij welke beslissingen hoeft niet

-

En waarom vind je dat juist bij deze beslissingen wel en bij die beslissingen niet iedereen zijn

-

-

beslissingen, zou u ons uit kunnen leggen waarom u dit vindt?

alle beslissingen, zou u ons uit kunnen leggen waarom u dit vindt?

iedereen zijn of haar mening te geven binnen het initiatief? En waarom?

of haar mening moet kunnen geven?
Weet je hoe ze daar binnen het initiatief over denken?
Zo ja, hoe denken ze daar binnen het initiatief over?
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-

Zo niet, hoe denkt u dat ze daar binnen het initiatief over denken?
Als jullie dit als initiatief belangrijk vinden, zou je dan eens willen vertellen hoe jullie proberen
deze mensen/groepen en hun meningen en opvattingen zoveel mogelijk bij het initiatief te
betrekken?

-

Hoe proberen jullie bijvoorbeeld de bewoners die niets laten weten erbij te betrekken?

-

Komt het voor dat er dorps-, buurt- of wijkgenoten zijn die van de zijlijn veel roepen?

-

-

Hoe proberen jullie ervoor te zorgen dat ook zij hun mening geven?

Proberen jullie hen erbij te betrekken?
Hoe proberen jullie dat te doen?
En werkt dit?
Weet je waarom dit werkt/niet werkt?

-

Welke afspraken zijn er gemaakt over het geven van je mening over een onderwerp binnen het

-

Wanneer ben je tevreden heb je zoiets van: nu hebben we alle meningen en opvattingen wel zo’n

-

Waarom ben je op dat moment tevreden?

-

initiatief of het initiatief zelf? Hoe zien die eruit?

beetje gehad?

Hoe is dat niet persoonlijk maar binnen het initiatief als geheel? Wanneer vinden jullie als initiatief
dat iedereen gehoord is?
Hoe vind je dat jullie scoren op het betrekken van zoveel mogelijk buurt-, dorps- & wijkgenoten bij
het initiatief? Op een schaal van één tot tien?
Waarom vindt je dat? Kun je dat onderbouwen?
Vind je dit voldoende? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

Onderwerp 2: Verantwoording
Gebruikte definitie: wanneer er een relatie is tussen een actor en een forum, de actor zich verplicht voelt om
informatie te verstrekken, het forum vragen kan stellen en een beoordeling kan maken die consequenties
heeft voor de actor.
-

Leggen diegene die keuzes maken en beslissingen nemen in het initiatief uit waarom zij die keuzes
hebben gemaakt of beslissingen hebben genomen?
Zo ja, hoe doen ze dat?
Wat leggen ze precies uit?

-

Waar gaat het dan over? Technische zaken? Financiële zaken? Of het wel democratisch is

-

Verschilt de uitleg per onderwerp? Zo ja, hoe dan? Zo niet, waarom niet?

-

-

-

Verlopen?

Als ze uitleg geven, gaat het dan over hoe iets is gegaan of gaat het over het uiteindelijke
resultaat van het handelen?
Komt het ene vaker voor dan het ander?
Zo ja, waarom komt het vaker voor? Zo niet, waar ligt dat aan denk je?
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-

Aan wie leggen ze dit uit?
Aan de mensen binnen het initiatief? Of ook aan de mensen buiten het initiatief?
Maken jullie onderscheid en zo ja, wanneer maken jullie onderscheid tussen het
geven van uitleg aan de mensen binnen het initiatief of ook aan mensen buiten het
initiatief?

-

Waarom maken jullie onderscheid?
Maken jullie ook onderscheid tussen het geven van uitleg binnen het initiatief? Met
andere woorden: wordt er meer uitgelegd aan de een dan de ander binnen het
initiatief?

-

Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

-

Wanneer leggen ze dit uit, achteraf, tijdens of vooraf ze een beslissing of keuze nemen?

-

Zo niet, waarom leggen ze niet uit waarom zij keuzes hebben gemaakt of beslissingen

-

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

hebben genomen?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

-

Zijn er regels die vertellen hoe ze dit moeten uitleggen?

-

Hoe komen die regels tot stand?

-

-

Zo ja, hoe zien die regels eruit? Worden die nageleefd?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Zo niet, waarom niet?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

-

Hoe wordt er gereageerd op diegene die uitleg geven?

-

Door wie wordt er gereageerd op diegene die zich verantwoorden?

-

Heeft het uitleggen gevolgen of consequenties voor diegene die zich verantwoorden?

-

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

-

Zo niet, waarom niet?

-

Zo ja, wat zijn die gevolgen?

-

Hoe worden die gevolgen of consequenties bepaald? Zijn die voor alles hetzelfde?

-

-

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Vind je het zelf belangrijk dat je uitleg geeft over wat je doet?

-

Hoe belangrijk vind je dat op een schaal van één tot tien? Waarom vind je dat?

-

Maak jij hier onderscheid in tussen mensen binnen het initiatief en buiten het initiatief?

-

-

-

Hoe leg jij uit waarom je doet wat je doet binnen?

Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Hoe vind je dat jullie scoren op het geven van uitleg binnen jullie initiatief?
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-

Op een schaal van één tot tien?

-

Vind je dit voldoende? Zo ja waarom? Zo niet, waarom?

-

Waarom vindt je dat? Kun je dat onderbouwen?

Onderwerp 3: Zeggenschap
Gebruikte definitie: invloed op de besluitvorming binnen in dit geval het bewonersinitiatief.
-

Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van een belangrijke beslissing die jullie als initiatief

-

Zou je eens kunnen beschrijven hoe deze belangrijke beslissing destijds werd genomen?

-

Waarom vind je dat?

-

-

-

-

-

-

-

hebben moeten nemen?

Vind je dit een goede manier of zou er iets moeten veranderen?

Hoe zit het met minder belangrijke beslissingen? Worden die op een andere manier genomen?
Zo ja, hoe worden die dan genomen?
Zo niet, waarom worden minder belangrijke beslissingen niet op een andere manier genomen
als belangrijke beslissingen volgens jou?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Wie heeft er invloed binnen het initiatief op het nemen van belangrijke beslissingen?
Waarom hebben juist zij invloed op deze beslissingen?
Hoeveel ruimte hebben zij om beslissingen te nemen?

-

Wie heeft bepaald wie welke ruimte krijgt?

-

Hoe hebben jullie het georganiseerd dat zij invloed hebben bij belangrijke beslissingen?

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Zijn er bepaalde voorwaarden of regels waar ze zich aan moeten houden
wanneer ze een beslissing of besluit nemen?

-

Zo ja, welke voorwaarden of regels zijn dat? En hoe zijn die tot stand gekomen?

-

Zo niet, waarom zijn er geen voorwaarden of regels?

-

-

-

-

-

-

-

-

Vind je dit goed of niet? Waarom?

Vind je dat die er wel moeten zijn? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Wie heeft er invloed binnen het initiatief op het nemen van minder belangrijke beslissingen?
Waarom hebben juist zij invloed op deze beslissingen?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Zijn er verschillen in de mate invloed? Hebben sommige mensen meer invloed dan de anderen?
Zo ja, hoe hebben jullie dit dan georganiseerd? Hoe zie je dat terug?
Waarom hebben jullie dit zo georganiseerd?
Zo niet, waarom heeft iedereen evenveel invloed?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Hebben sommige mensen meer invloed over het algemeen?
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-

Zo ja, waaraan zie je of merk je dat?

-

Zo niet, waarom heeft iedereen evenveel invloed?

-

-

Hebben jullie dat bewust zo georganiseerd dat hij/zij over het algemeen meer invloed heeft?

Waarom is dit zo op deze manier georganiseerd?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Is het voor iedereen duidelijk wie er invloed heeft op het nemen van beslissingen?

-

Zo ja, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

-

Is het vastgelegd wie hoeveel invloed heeft op het nemen van beslissingen binnen het initiatief?

-

Zo niet, zorgt dit dan voor problemen?

-

Waarom wel/niet?

-

Is er sprake van invloed op beslissingen van buiten het initiatief?

-

Onder welke voorwaarden is er invloed van buiten?

-

Vind je dat iedereen binnen het initiatief de mogelijkheid heeft om invloed te hebben op de

-

-

-

-

-

-

-

Zo ja, hoe gaan jullie hier mee om? Hoe hebben jullie dit georganiseerd?

Heb je moeite met de invloed van buitenaf of vind je het niet erg? Waarom?

beslissingen binnen het initiatief?
Zo ja, waarom vind je dat? Zo niet, waarom vind je dat?
Vind je dat goed?
Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Vind je dat ook iedereen buiten het initiatief, dus andere dorps-, wijk- en buurtgenoten, de
mogelijkheid moeten hebben om invloed te hebben? Op alle beslissingen?
Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Op een schaal van één tot tien, hoe belangrijk vind je het dat iedereen binnen het initiatief invloed
moet hebben op het nemen van besluiten en beslissingen binnen het initiatief?
Waarom vind je dat?
Op een schaal van één tot tien, hoe belangrijk vind je het dat ook iedereen buiten het initiatief, dus
uit het dorp, de wijk of de buurt, invloed moet hebben op het nemen van besluiten en beslissingen
binnen het initiatief?
Waarom vind je dat?

Onderwerp 4: Omgaan met weerstand
Gebruikte definitie: het middels voorgeschreven regels, procedures, principes of mechanismen om kunnen
gaan met lichte weerstand zoals kleine (menings)verschillen maar ook met hoogoplopende ruzies, conflicten,
disputen of andere vormen van hevige weerstand. Het gaat hier om zowel om interne (binnen het initiatief)
als externe (buiten het initiatief) weerstand.
-

Zijn er weleens meningsverschillen binnen het initiatief?
Zo ja, zou je dan eens een voorbeeld kunnen geven van zo’n verschil?
Hoe gingen jullie daar als initiatief destijds mee om?
Wordt dit bijvoorbeeld meteen met iedereen uitgesproken? Of is dat in een kleiner
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groepje?
-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Proberen jullie deze onderlinge verschillen te voorkomen?

-

Zo ja, hoe proberen jullie dat?

-

Waarom lukt dit wel of niet volgens u?

-

-

Lukt dit?

Zo niet, waarom niet?
Zijn er duidelijke regels of afspraken over wat wel en niet kan binnen het initiatief wat betreft de
omgang met elkaar?

-

Zo ja, hoe zie je dat terug?

-

Zo niet, waarom niet?

-

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Zijn er duidelijke regels of afspraken over wat er moet gebeuren wanneer er een meningsverschil,
dispuut of conflict is?

-

Zo ja, kun je deze eens opnoemen?

-

Zo niet, waarom zijn die er niet?

-

-

-

-

-

-

-

Vind je die goed of vind je die niet goed? Waarom?

Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Wie beslist er uiteindelijk wanneer er meningsverschillen, disputen of conflicten zijn?
Waarom beslist hij of zij? Waarom beslissen zij?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
Zijn er weleens ergere dingen voorgekomen binnen het initiatief dan meningsverschillen zoals
bijvoorbeeld een ruzie, conflict of een dispuut?
Zo ja, zou je daar eens voorbeeld van kunnen geven?
Hoe gingen jullie daar als initiatief destijds mee om?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Is dit op een andere manier dan hoe jullie om gingen met een verschil?
Zo ja, waarom handelen jullie op een andere wijze bij een ruzie/conflict/dispuut?
Proberen jullie deze onderlinge ruzies, conflicten of disputen te voorkomen?

-

Zo ja, hoe proberen jullie dat?

-

Waarom lukt dit wel of niet volgens u?

-

-

-

-

-

Lukt dit?

Is er weleens een verschil tussen het initiatief en mensen die niet zijn betrokken bij het initiatief?
Zo ja, hoe gingen jullie daar destijds mee om?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?
Is dit op een andere manier dan hoe jullie intern omgingen met een verschil?
Zo ja, waarom is dit?
Zo niet, waarom is dit?
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-

-

Wanneer er nog nooit een verschil is geweest tussen het initiatief en iemand die niet betrokken
is bij het initiatief, waar komt dit dan door?
Is er weleens een meer dan een verschil zoals een conflict, ruzie of dispuut geweest tussen het
initiatief en mensen die niet zijn betrokken bij het initiatief?
Zo ja, hoe gingen jullie daar destijds mee om?
Vind je dit goed? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom?

-

Is dit op een andere manier dan hoe jullie intern omgingen met een conflict, ruzie of dispuut?

-

Zo niet, waarom is dit?

-

-

-

-

-

-

-

Zo ja, waarom is dit?

Wanneer er nog nooit een conflict, ruzie of dispuut is geweest tussen het initiatief en iemand
die niet betrokken is bij het initiatief, waar komt dit dan door?
Vind je dat jullie goed omgaan met meningsverschillen, conflicten en disputen binnen het initiatief?
Op een schaal van één tot tien, hoe goed gaan jullie daar mee om?
Waarom vind je dat?
Vind je dat jullie goed omgaan met meningsverschillen, conflicten en disputen tussen bewoners
binnen het initiatief en bewoners buiten het initiatief?
Op een schaal van één tot tien, hoe goed gaan jullie daar mee om?
Waarom vind je dat?

Graag wil je bijzonder bedanken voor de mogelijkheid die je mij hebt geboden om je te interviewen. Ik
zal zeer zorgvuldig omgaan met de input die je hebt geleverd. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat je
mijn onderzoek, zodra het afgerond is, in bezit krijgt. Nogmaals mijn dank voor de tijd en moeite die
je hierin hebt geïnvesteerd.
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