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Interactief beleid van de Vlaamse overheid: 
optimalisering van participatie aan verschillende 
types van interactief beleid – een internationale 
verkenning naar visie, beleid & praktijken 

Interactief beleid van de Vlaamse overheid – een internationale 
verkenning naar visie, beleid & praktijken 

 

Deze internationale verkenning kadert binnen het onderzoeksproject 
“Interactief beleid van de Vlaamse overheid” van de cluster ‘Vernieuwde 
relaties tussen burger en bestuur’ van het Steunpunt Bestuurlijke 
Organisatie Vlaanderen (SBOV) in de periode 2007-2011.  

In een eerste hoofdstuk worden enkele kernbegrippen met betrekking tot 
beleidsparticipatie en interactief beleid geschetst. De verschillende 
perspectieven op en dimensies van het begrip democratie en de verhouding 
tussen interactief beleid en democratie wordt toegelicht. Daarna 
beschrijven we de begrippen burger, bestuur en middenveld, om te 
eindigen met een theoretisch kader waarbij deze worden verbonden.   

In de volgende hoofdstukken worden visie, beleid en concrete praktijken 
van beleidsparticipatie en interactief beleid in drie landen beschreven: 
Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de 
internationale verkenning is tweeledig. Enerzijds een eerste zicht krijgen 
op welke ontwikkelingen er in het buitenland zijn met betrekking tot 
beleidsparticipatie en interactief beleid (macro). Anderzijds onderzoeken 
onder welke omstandigheden en op welke manieren er succesvolle 
interactieve beleidsprocessen in het buitenland zijn opgezet (micro).  

De vergelijkende analyse levert een aantal ontwikkelingen en mogelijke 
internationale trends op. Zo is er een duidelijke groei in aantal en 
diversiteit van participatiearrangementen. Er is een tendens om dergelijke 
arrangementen vroeger in het beleidsproces in te plannen. Bovendien zijn 
er ook meer en meer direct-democratische arrangementen die de twee 
basistypes van besluitvorming combineren, namelijk aggregatie (stemmen) 
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en integratie (praten). In de bestudeerde landen wordt sterk de nadruk 
gelegd op een professionalisering van de beleidsontwikkeling. 
Beleidsparticipatie wordt daarbij in de eerste plaats ingeschakeld vanuit 
een instrumentele visie, met de nadruk op het creëren van draagvlak en 
het realiseren van inhoudelijke verrijking. Meer geïnstitutionaliseerde 
vormen zoals vaste adviesraden lijken onder druk te staan ten voordele van 
meer ad hoc adviesraden en werkvormen. Belangrijke vaststellingen op 
macro-niveau betreffen verder de impact van het politiek- bestuurlijk 
systeem en politieke cultuur op (de vormgeving van) beleidsparticipatie, de 
rol van een duidelijke politieke visie en engagement, het belang van een 
samenhangend en gecoördineerd beleid, de stimulerende invloed van 
openbaarheidswetgeving, het belang van het systematisch evalueren en 
bijsturen van initiatieven, het belang van de (perceptie over de) rol van het 
middenveld bij het vormgeven van beleid, de institutionele inbedding van 
participatieve processen, en de link die al dan niet gelegd wordt met het 
bredere democratiseringsdebat. Bovendien maakte de internationale 
verkenning duidelijk dat er heel wat verschillende perspectieven, 
verwachtingen en doelstellingen worden gehanteerd ten aanzien van 
beleidsparticipatie in het algemeen en ten aanzien van concrete 
interactieve beleidsprocessen. Ook over de concrete afbakening en invulling 
van het begrip interactief beleid bestaat weinig eensgezindheid. 

Op case-niveau zijn een aantal indicatoren naar voor gekomen die in 
belangrijke mate bijdragen aan het succes van interactieve 
beleidsprocessen: het belang van een politiek-ambtelijke inbedding en 
bestuurlijk engagement, het belang van verwachtingenmanagement, de rol 
en invloed van de procesmanager, het belang van een duidelijke koppeling 
met het politieke proces, de mate van inhoudelijke en procedurele 
kaderstelling, en een doordachte  deelnemersselectie.  

De resultaten uit de internationale verkenning kunnen voeding geven aan 
het onderzoek en debat in Vlaanderen de komende jaren. Enerzijds kunnen 
we de Vlaamse ontwikkelingen in een internationale context plaatsen, 
anderzijds zal nagegaan worden in welke mate dezelfde factoren ook in 
Vlaanderen een rol spelen bij de vormgeving van succesvolle interactieve 
beleidsprocessen. 

 ׀ 6 ׀



1. Inleiding en situering 

>  1.1. Situering van de studie 

Deze internationale verkenning kadert binnen het onderzoeksproject 
“Interactief beleid van de Vlaamse overheid” van de cluster ‘Vernieuwde 
relaties tussen burger en bestuur” van het Steunpunt Bestuurlijke 
Organisatie Vlaanderen (SBOV) in de periode 2007-2011.  
 
 
>  1.2. Inleiding op de problematiek 

De voorbije decennia staat de relatie tussen burger en bestuur onder druk. 
De beter geïnformeerde en mondige burger laat zich minder dicteren door 
traditionele hiërarchische verbanden en vraagt een meer doorgedreven 
democratisering van de beleidsvoering. Dat leidt tot politieke betrokkenheid 
van een  minder formele aard, meer flexibel en eerder horizontaal. In een 
eerste fase van burgerprotest eind jaren zestig werden eisen geformuleerd 
naar een meer individuele participatie van de burger in scholen, bedrijven, 
het lokale bestuur. Het leiderschap van politieke partijen en 
middenveldorganisaties - als vertegenwoordigers van de burger – werd in 
vraag gesteld. Deze ‘grassroots’ revolutie werd zichtbaar in de vorm van 
publiek protest, demonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid. Bestaande 
politieke kanalen werden genegeerd en er werd voor directe politieke actie 
gekozen. Dit leidde in de jaren ’70 onder meer tot de institutionalisering 
van inspraakregelingen zoals adviesraden, hoorzittingen, openbaar 
onderzoek, etc. Maar deze evolutie naar een verder doorgedreven 
democratisering is niet ten einde. Burgers organiseren en mobiliseren zich 
vandaag anders, meer actiegericht, ad hoc, tijdelijk en telkens weer 
afgewogen. Er wordt gesproken over een evolutie naar meer informele en 
onconventionele vormen van participatie (Dekker & Hooghe, 2003). 
Sommige groepen stellen zich zeer weerbaar op voor hun belangen en 
schuwen juridische instrumenten niet om die te verdedigen. Anderzijds zijn 
er ook moeilijk bereikbare groepen (laaggeschoolden, kansarmen, 
allochtonen, etc..) die er niet in slagen op een dergelijke manier op te 
komen voor hun belangen en die ook weinig of geen aansluiting vinden bij 
het klassieke middenveld. Dat middenveld als scharnierpunt tussen overheid 
en samenleving wordt in vraag gesteld. Politieke partijen en het 
maatschappelijk middenveld spelen niet meer dezelfde centrale 
sluiswachterrol, en zijn meer ingebed in netwerkachtige overlegverbanden. 
In de plaats van corporatistische overlegstructuren met vaste partners 
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komen er meer en meer ad hoc netwerken die zich tijdelijk vormen rond 
beleidsmateries. Tegelijkertijd groeit de behoefte vanuit de overheid om 
extra kennis en expertise in te brengen bij het vormgeven van beleid. Dit 
kadert binnen de verschuiving van een beleid dat steunt op informatie 
toegeleverd door vaste beleidspartners, naar beleid in de risicosamenleving, 
waar veel beleidsgegevens onbekend zijn, lastig te verzamelen, en sterk aan 
verandering onderhevig.  
 
Deze maatschappelijke veranderingen leiden tot allerlei nieuwe 
arrangementen in de relatie tussen burger en bestuur. Enerzijds worden 
bepaalde overheidsprivileges afgebouwd en nieuwe verplichtingen ten 
aanzien van de burger uitgewerkt (openbaarheid van bestuur, 
ombudsdiensten, handvesten, beginselen van behoorlijk bestuur, etc.). 
Anderzijds worden nieuwe vormen van sturing geïntroduceerd. Naast wet- 
en regelgeving komen ‘tweede generatie’ sturingsinstrumenten op: 
contracten, convenanten, communicatieve sturing, netwerksturing, etc. De 
rol van de burger tegenover de overheid verschuift. De ‘burger’ wordt niet 
meer (alleen) benaderd in zijn meer passieve rol van onderdaan, kiezer of 
klant, maar ook als partner van de overheid. Als partner is de burger mee 
verantwoordelijk voor het vormgeven van een geresponsabiliseerde en 
solidaire samenleving. Tegen deze achtergrond moeten experimenten met 
interactief beleid worden gesitueerd. Bij interactief beleid wil men burgers, 
organisaties, bedrijven intensiever bij het besluitvormingsproces betrekken. 
De deelnemers kunnen niet alleen reageren op reeds afgewerkte 
beleidsvoorstellen (zoals bij de meeste oudere inspraakregelingen), maar 
ook zelf mee problemen definiëren en analyseren, zelf voorstellen lanceren 
en uitwerken. Burgers kunnen zelf thema’s op de agenda plaatsen en de 
overheid kan zich in bepaalde gevallen zelfs beperken tot een 
ondersteunende rol. De opkomst van ICT als facilitator voor een snelle 
bidirectionele communicatie tussen burger en bestuur heeft ideeën over een 
directe burgerdemocratie mee voeding gegeven.  
 
Toch zijn dergelijke overheidsinitiatieven niet zonder risico. Ze kunnen 
verstikkend werken, en bestaande burgerinitiatieven eerder ontmoedigen 
dan aanmoedigen. Een dergelijke partnerschapsrelatie is immers verre van 
evident. Er blijft een spanningsveld tussen interactief beleid vanuit een 
overheidsagenda en de eigen dynamiek van autonome burgerinitiatieven. Er 
kunnen allerlei kortsluitingen plaatsvinden tijdens het communicatieproces. 
Er zijn een aantal mogelijke dysfuncties van interactief beleid, die vaak de 
rechtstreekse tegenpolen zijn van de potentiële voordelen. Zo is er de 
participatieparadox: hoe meer mogelijkheden er worden gecreëerd om te 
participeren, hoe groter de kloof tussen die burgers die daarvan gebruik 
(kunnen) maken en zij die dat niet kunnen. Bovendien gaat interactief 
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beleid gepaard met een aantal dilemma’s of spanningsvelden (formele vs 
informele participatie, representativiteit vs ervaringsdeskundigheid, klassiek 
middenveld vs nieuw middenveld vs niet-georganiseerde burgers, etc.). Ook 
de ervaringen met ICT als gangmaker voor een nieuwe relatie tussen burger 
en bestuur zijn niet altijd even positief. Een ander knelpunt heeft te maken 
met het feit dat naast de bestaande consultatieprocedures soms ook nieuwe 
participatiekanalen ingesteld worden, vaak op tijdelijke en projectmatige 
basis. Maar de verhouding van die nieuwe met de traditionele kanalen is 
problematisch. Algemeen gezien lijkt het er op dat er een aantal 
tegengestelde tendensen zijn. Enerzijds is er de vraag naar een 
‘vermaatschappelijking’ van het beleid, anderzijds is er de roep om het 
‘primaat van de politiek’ te herstellen. Tegelijkertijd is er een tendens naar 
een sterkere professionalisering van de besturen. 
 
Ook in Vlaanderen wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 
burgerbetrokkenheid en participatie bij de beleidsvoering. Vooral op lokaal 
niveau is er heel wat aan het bewegen, van discussienota’s, over 
fietstochten, open debatavonden, tot open planprocessen. In het SBOV-
deelproject “Burgerparticipatie in Vlaamse steden” wordt onderzocht of en 
in welke mate de lokale democratie in een stedelijke Vlaamse context 
evolueert in de richting van een meer participatieve democratie. Maar naast 
het stimuleren van burgerbetrokkenheid op lokaal niveau zijn er de voorbije 
jaren ook een aantal initiatieven genomen op het vlak van 
burgerbetrokkenheid op Vlaams niveau. Het meest in het oog springende –en 
controversiële- initiatief was de hervorming van het stelsel van adviesraden. 
Andere initiatieven zoals Kleurrijk Vlaanderen waren eerder projectmatig, 
en minder geïnstitutionaliseerd. Ook de verschillende administraties gaan 
actief op zoek naar nieuwe methoden en technieken om burgers te 
betrekken bij het vormgeven van beleid. De knelpunten en spanningsvelden 
in verband met interactief beleid die hierboven zijn geschetst, zijn ook 
terug te vinden in de Vlaamse praktijk.  
 
 
>  1.3. Theoretisch kader 

We lichten eerst de verschillende perspectieven met betrekking tot het 
begrip democratie toe. Het perspectief op democratie dat wordt 
gehanteerd, zal immers in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de 
verwachtingen en doelstellingen ten aanzien van interactieve 
beleidsprocessen.  Daarna beschrijven we de kernbegrippen burger, bestuur 
en middenveld. Tenslotte formuleren we onze definitie van interactief 
beleid en zetten we deze af tegen de meer algemene term 
“beleidsparticipatie”. 
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>  1.3.1. Democratie 

We maken een onderscheid tussen een instrumentele en een normatieve 
invalshoek ten aanzien van het begrip democratie. Letterlijk betekent 
democratie dat het volk regeert. Een democratische staat vindt zijn 
legitimatie in het volk zelf. Democratie staat in deze visie voor een 
efficiënte besluitvormingsprocedure die zorgt voor goede lange 
termijnresultaten en respect voor de individuele vrijheden van de burger. 
Dit is een instrumentele invalshoek. Anderzijds is democratie ook een 
normatief begrip, en staat het voor een maatschappelijk ideaal. Terwijl in 
een instrumentele visie de staat wordt gezien als het uitvoeringsorgaan van 
de maatschappij, kunnen in een substantiële visie overheid en maatschappij 
slechts functioneren dankzij elkaar. De rol van de overheid is het 
ondersteunen van een democratische maatschappij, het stimuleren van 
maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van mogelijkheden en 
kanalen voor de burger om te participeren aan de democratie.  
 
Mayer et al. geven de instrumentele en normatieve (substantiële) visie als 
volgt weer: 
 
 Instrumentele visie Substantiële visie 
Visie op democratie Besluitvormingsmachine Maatschappelijk 

ideaal 
Vrijheidsconcept Negatieve vrijheid 

(inperking van de macht 
van de staat door de 
erkenning van rechten en 
het stemrecht)  

Positieve vrijheid 
(persoonlijke 
ontwikkeling van de 
burger) 

Relatie tussen 
overheid en 
maatschappij 

De staat is het 
uitvoeringsorgaan van de 
maatschappij 

Overheid en 
maatschappij kunnen 
functioneren dankzij 
elkaar 

Rol van de overheid Burgerrechten garanderen 
en de wil van het volk 
uitvoeren 

Ondersteunen van 
een democratische 
maatschappij 
(creëren van 
mogelijkheden om te 
participeren) 

((Mayer, Edelenbos, & Monnikhof, 2005) 
 
De visie op democratie die men hanteert, zal richtinggevend zijn voor de 
verwachtingen, doelstellingen en vormgeving van interactieve 
beleidsprocessen. Vanuit een instrumentele invalshoek zal men bijvoorbeeld 
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de nadruk leggen op inhoudelijke verrijking door burgerinspraak, of op 
interactief beleid als manier voor burgers om rechtstreeks invloed uit te 
oefenen op het beleid. Vanuit een substantiële visie zal interactief beleid 
eerder afgemeten worden aan de mate waarin het bijdraagt aan de 
burgerbetrokkenheid (cfr. infra). 
 
De verschillende invalshoeken die men kan hanteren om naar democratie te 
kijken zijn een afspiegeling van het onderscheid dat wordt gemaakt tussen 
democratie als formeel politiek systeem en democratie als een dagdagelijks 
ervaren cultuur. Beide aspecten zijn echter wederzijds afhankelijk. 
Democratie als politiek systeem van machtsdelegatie (structuur) steunt op 
een gedeelde maatschappelijk visie (cultuur). En die cultuur is op haar 
beurt afhankelijk van het politiek systeem. 
 
De eerste tweedeling die we onderkennen op systeemniveau is  die van de 
directe democratie tegenover de indirecte of representatieve democratie. 
Binnen de representatieve democratie onderscheiden we de 
meerderheidsdemocratie en de consensusdemocratie. Typevoorbeeld van 
een meerderheidsdemocratie is het Verenigd Koninkrijk: er is sprake van 
een ‘bare majority’ waarbij een partij meer dan 50 procent van de zetels in 
het parlement controleert, en die regeert. Het kiessysteem berust op het 
meerderheidsstelsel (“First past the post”).  Een dergelijke democratie 
wordt ook wel als exclusief, competitief en adverserial getypeerd (Lijphart, 
1999). We zetten de belangrijkste kenmerken van het “Westminster” model 
volgens Lijphart nog eens op een rijtje, en we signaleren in hoeverre het 
Verenigd Koninkrijk afwijkt van dit type: 
 
• Concentratie van macht in één partij en bare-majority regeringen.  
• Dominantie van uitvoerende macht. Terwijl in theorie de regering 

afhankelijk is van het vertrouwen van het parlement, is de realiteit heel 
anders. Het is eerder de discipline van het twee-partijensysteem dat 
bepalend is dan het parlementaire systeem. 

• Twee-partijensysteem. De programma’s van de twee belangrijke 
partijen (Labour en Conservative Party) verschillen voornamelijk op één 
vlak, het sociaal-economische beleid.1  

• Disproportioneel verkiezingssysteem. De kandidaat met de meerderheid 
of, als er geen meerderheid is, de grootste minderheid, wint. Dat leidt 
tot manufactured majorities- meerderheden die artificieel gecreëerd 
worden door het electorale systeem. Zo won in 1974 de Labour party 

                                                 
 
 
1 Er is nog een middelgrote partij, de Liberal Party, en enkele kleine partijen. 
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een absolute meerderheid in het parlement met slechts 39.3% van de 
stemmen, terwijl de Liberal Party slechts 13 zetels binnenhaalden met 
18.6% van de stemmen (Lijphart, 1999: 15).  

• Pluralisme. Als tegenhanger van het corporatisme, kenmerkt het 
pluralisme zich door een groot aantal belangengroepen die druk 
uitoefenen op de overheid op een ongecoördineerde en competitieve 
manier. De enige uitzondering hierop in het Verenigd Koninkrijk was 
volgens Lijphart het Sociaal Contract tussen overheid, werkgevers en 
werknemers, dat overigens slechts twee jaar stand hield (1975-1977) 
(Lijphart, 1999: 16-7).  

• Unitaire en gecentraliseerde overheid. De rol van de lokale overheden 
wordt niet gewaarborgd door de grondwet. 

• Concentratie van de macht in een éénkamerparlement. Op dit vlak wijkt 
het VK enigszins af van het ‘pure’ Westminster model aangezien het VK 
naast het House of Commons ook nog het House of Lords kent. Hun 
relatie is echter asymmetrisch. Het House of Lords kan alleen wetgeving 
vertragen, niet tegenhouden.  

• Constitutionele flexibiliteit. Het VK heeft geen geschreven grondwet, 
wat maakt dat bepaalde ‘constitutionele regelingen’ bij gewone wet en 
niet bij bijzondere meerderheden gewijzigd kunnen worden. 

• Geen grondwettelijke toetsing. Er is geen geschreven grondwet 
waartegen de rechtbank de gewone wetgeving kan aftoetsen. 

• Een centrale bank gecontroleerd door de uitvoerende macht.  
 
De majoritaire democratie wordt geplaatst tegenover de 
consensusdemocratie, waar de macht verspreid is zodat de meerderheid bij 
de besluitvorming rekening moet houden met de minderheid. Het kiesstelsel 
is proportioneel, regeringen zijn coalitieregeringen, er zijn meer dan twee 
grote politieke partijen, middenveldorganisaties spelen een belangrijke rol 
bij het tot stand komen van het beleid, etc. Traditioneel kenmerkte de 
consensusdemocratie zich door een “pacificatiesysteem” waarbij de 
belangrijke maatschappelijke groepen (voornamelijk verenigd in zuilen) 
betrokken werden bij de besluitvorming. Door te “schikken en plooien” 
zorgde de staat voor draagvlak bij beslissingen.   
 
Tegenover de indirecte democratie wordt de directe democratie geplaatst. 
In de directe democratie nemen burgers rechtstreeks deel aan het 
besluitvormingsproces. Ze kunnen een rechtstreekse rol spelen in de 
verschillende beleidsfasen, zonder hiervoor een beroep te doen op een 
intermediërende instantie.   
 
Naast het onderscheid tussen directe en indirecte democratie op 
systeemniveau, wordt traditioneel ook de opdeling gemaakt tussen 
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aggregatieve en integratieve democratie. De hamvraag hierbij luidt: hoe 
worden democratische beslissingen genomen? Is er sprake van een 
aggregatief proces, waarbij een eenvoudige meerderheid van 50% + 1 
uiteindelijk de doorslag geeft, ook al vindt deze relatief grote minderheden 
op haar pad, of is er sprake van een integratief proces waarbij getracht 
wordt een zo breed mogelijke, bij voorkeur volledige, overeenstemming te 
bereiken (Hendriks, 2006)? Gaat men stemmen, koppen tellen, of gaat men 
deliberatief overleggen? 
 
Op basis van deze dubbele tweedeling onderscheidt Frank Hendriks 4 
basismodellen van democratie (Hendriks, 2006: 41-3). Ten eerste, de 
penduledemocratie, waarvan de ‘Westminsterdemocratie’ de meest 
bekende concretisering is. De penduledemocratie is principieel indirect van 
aard. De burger mag eens in de zoveel tijd stemmen, maar daarna ligt het 
primaat bij de verkozen politici. In kiesdistricten geldt: the winner takes 
all.  In vertegenwoordigende raden geldt majority rule. In de 
penduledemocratie is brede burgerparticipatie gepast in de korte periode 
rondom de verkiezingen. Agendering, voorbereiding, uitvoering en controle 
wordt de burger zoveel mogelijk uit handen genomen. Ten tweede, de 
kiezersdemocratie, die aggregatieve besluitvorming paart aan directe 
vertegenwoordiging. Hendriks verwijst naar de New England town meeting 
als typische uitdrukkingsvorm, waarbij burgers bij handopsteken beslissen. 
Grootschaliger is het besluitvormende referendum in California waarbij 
eveneens een gewone meerderheid de doorslag geeft bij een binaire 
vraagstelling (voor of tegen; ja of nee). Als afgeleide vormen van de 
kiezersdemocratie gelden opiniepeilingen, bewonersenquêtes, en consumer 
surveys. Ten derde combineert de participatiedemocratie directe 
vertegenwoordiging met integratieve, deliberatieve besluitvorming. 
Besluitvorming is eerst en vooral een proces van uitvoerig praten en 
consensus zoeken. Brede participatie van alle betrokkenen wordt gezien als 
de beste manier om de legitimiteit van collectieve besluitvorming te 
waarborgen. In een participatiedemocratie heeft iedereen evenveel recht 
om iets in te brengen. De verhoudingen zijn zoveel mogelijk horizontaal, 
open en ‘machtsvrij’. Ten vierde, verwijst de consensusdemocratie naar een 
systeem van indirecte vertegenwoordiging, gecombineerd met een 
integratieve besluitvorming. Zaakwaarnemers gaan op een 
consensuszoekende manier met elkaar en hun achterbannen om. Belangrijke 
minderheden worden bij voorkeur niet door de meerderheid overruled. In 
de agenderings- en voorbereidingsfase worden vertegenwoordigers van 
maatschappelijke belangen en segmenten uitgebreid geconsulteerd. Ook bij 
de uitvoering van beleid wordt het maatschappelijke middenveld 
ingeschakeld. 
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Frank Hendriks maakt op een lucide manier duidelijk welke vier basistypes 
we kunnen onderscheiden en de varianten op die types. Wel is het ons 
inziens zo dat slechts varianten van twee types in de praktijk op centraal 
niveau kunnen teruggevonden worden: de penduledemocratie en de 
consensusdemocratie. De twee andere basisvormen met een systeem van 
directe vertegenwoordiging kunnen enkel in kleinere politieke 
gemeenschappen teruggevonden worden, zoals de New England town 
meetings. We gebruiken het volgende model, gebaseerd op Hendriks (2006: 
41). 
 
 Aggregatief (stemmen) Integratief (praten) 
Indirect  Penduledemocratie Consensusdemocratie 
Direct Kiezersdemocratie Participatiedemocratie 
 
Concrete arrangementen van directe democratie (zoals referenda, 
burgerbevragingen, open planprocessen, etc.) worden op centraal niveau 
geïntroduceerd in representatieve stelsels. Edelenbos en Monnikhof (1998) 
spreken over de “hybride democratie”. Zo kan Zwitserland in eerste 
instantie gekarakteriseerd worden als een consensusdemocratie, maar zijn 
er ook elementen van de kiezersdemocratie te onderscheiden. Dergelijke 
hybride vormen gaan gepaard met allerlei onduidelijkheden over 
legitimiteit, terreinverdeling, rollen, regels.   
 
Naast het politieke systeem onderscheiden we ook een onderliggende 
politieke cultuur. Die onderliggende cultuur verwijst naar een bepaalde 
politiek-culturele verhouding ten aanzien van democratie. Hier kan 
enerzijds de as ‘kiezen’ versus ‘delen’ worden geplaatst, en ‘ieder zijn 
plek’ versus ‘ieder telt mee’, wat vier types politieke culturen oplevert 
(Hendriks, 2006: 47-49).  
 
 Kiezen Delen 
Ieder zijn plek Massademocratie  

(“winnaar regeert”) 
Gardiaanse democratie  
(“elite delibereert) 

Ieder telt mee Protectionistische 
democratie (“individu 
controleert”) 

Basisdemocratie  
(“iedereen delibereert”) 

Op basis van Hendriks 2006 
 
De kiezersdemocratie vindt zijn fundering in een democratisch ethos dat in 
de literatuur bekend staat als de protectionistische democratie. Centrale 
waarden zijn zelfbeschikking en zelfbescherming – protectie van individuele 
vrijheden en rechten. Het uitoefenen van macht vraagt instemming van 
eenieder die subject van machtsuitoefening kan worden. Het model van de 
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consensusdemocratie bouwt voort op een politieke cultuur, die Hendriks -in 
navolging van Jacobs- de gardiaanse democratie noemt. ‘Deskundige’ 
zaakwaarnemers krijgen het vertrouwen om in relatieve rust en 
beslotenheid te delibereren, consulteren, en compromissen af te sluiten. 
Achter de gardiaanse democratische cultuur gaat een expertocratisch ethos 
schuil. De penduledemocratie bouwt voort op een politieke cultuur 
gebaseerd op de massademocratie. Om de pendule te laten overslaan moet 
bij algemene verkiezingen ‘massa’ achter een politieke beweging worden 
gemobiliseerd, maar zit men eenmaal in het zadel, dan hoeft men in de 
penduledemocratie minder dan in de andere democratiemodellen rekening 
te houden met deelsegmenten en minderheidsbelangen (Hendriks 2006). 
 
Het model van de participatiedemocratie heeft als onderliggende cultuur de 
radicale democratie of basisdemocratie. Met “basisdemocratie” wordt 
verwezen naar een politieke cultuur waar iedereen meetelt en iedereen 
mee kan praten. Pröpper en Steenbeek (1999) hebben het over de 
“participatieve democratie”, een democratische cultuur waar publieke 
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en actieve deelname aan het beleid 
centraal staat, en waar veel participatiemogelijkheden worden aangeboden. 
De burger wordt gezien als aandeelhouder, als partner van de overheid. Het 
overheidsbeleid wordt een gedeelde taak, in plaats van een verdeelde taak. 
De participatieve democratie bouwt ten dele voort op de principes van de 
deliberatieve democratie, waarbij de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke 
deliberatie centraal staat. De nadruk ligt op het argumenteren en 
overtuigen, op dialoog en interactie. Een belangrijke inspiratiebron is de 
Duitse socioloog Habermas met zijn pleidooi voor democratie als 
communicatief handelen: open, machtsvrij, inclusief en integrerend 
(Geenens & Tinnevelt, 2007). Ook binnen de representatieve democratie is 
er echter sprake van deliberatie. Zo wordt het parlement omschreven als 
een deliberatieve institutie, waar de volksvertegenwoordigers door de 
uitwisseling van argumenten tot een rationele beslissing trachten te komen. 
Dit wordt de “processuele meerwaarde” van de volksvertegenwoordiging 
genoemd (Raad voor het Openbaar bestuur, 2005a). In een deliberatieve 
opvatting van de democratie wil men de hele samenleving betrekken bij de 
maatschappelijke dialoog, terwijl die in het representatieve systeem 
beperkt blijft tot een elite. 
 
 
>  1.3.2. Burger 

We bespreken de drie kernbegrippen burger, bestuur en middenveld, 
waarna we ze verbinden in een theoretisch model. 
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Met het begrip burger wordt verwezen naar diegene die in een relatie tot de 
overheid staat. Om de rijkdom van het begrip te vatten, wordt hier 
uitgegaan van een meervoudig concept, wat de diverse rollen weerspiegelt 
die burgers kennen in hun relatie tot de overheid. Binnen de verschillende 
rollen (kiezer, rechtsonderhorige, belastingbetaler, klant, controleur,  
coproducent, etc.2) worden verschillende waarden benadrukt (Maes, 1997). 
Dit heeft gevolgen voor de eisen en verwachtingen die gesteld worden ten 
aanzien van de burger en het bestuur. 
 
Burgers geven een verschillende invulling aan hun burgerrollen, omdat ze 
verschillen in burgerschapsstijlen. Motivaction heeft 4 verschillende 
burgerschapsstijlen (buitenstaanders, plichtsgetrouwen, afwachtenden, 
actieven) geclusterd en naar gedrag vertaald voor de verschillende rollen 
(Commissie Overheidscommunicatie, 2001). Bepaalde groepen met een 
specifieke burgerschapsstijl lijken een voorkeur te hebben om de ene rol 
actiever op te nemen dan de andere. Zo zouden sommige groepen van 
nature actief zijn als coproducent op lokaal en bovenlokaal niveau (actieve 
groep), of enkel op het lokale niveau (plichtsgetrouwe groep). De groep van 
de buitenstaanders is in het algemeen niet actief als coproducent, en de 
afwachtende, pragmatische groep enkel indien het eigenbelang ermee 
gediend zou zijn (in principe de grootste groep).  
 
Een algemene generische indeling van sociale groepen en hun 
“participatievoorkeurgedrag” kan zijn nut bewijzen bij bijvoorbeeld een 
eerste inschatting van de mogelijkheden op non-participatie, bij het 
afstemmen van het participatief proces op de noden en interesses van 
bepaalde groepen, bij het voeren van de communicatie, etc..  
 

                                                 
 
 
2  Het aantal en de invulling van de verschillende burgerrollen is voer voor discussie. In 

onderstaand schema worden slechts drie basisrollen opgenomen (kiezer, klant en 
coproducent-partner), al kan geargumenteerd worden dat dit een oversimplificatie is. 
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Burgerschaps
stijlen  
 
Burgerrollen  

Buiten- 
staander 

Plichts- 
getrouw 

Afwacht-
end 

Actief 

Kiezer Veel niet-
stemmers 
uit des-
interesse 

Trouw, 
consequent 

Geïnfor-
meerd, niet 
sterk 
gemoti-
veerd 

Geïnfo-
rmeerd, 
betrokken, 
actief 

Klant Gemak, 
service, 
snel, 
makkelijk, 
kant en 
klaar 

Toeganke-
lijkheid, 
persoonlijk, 
eenvoud, 
helderheid 

Veeleisend: 
klant is 
koning, 
efficiënt, 
toeganke-
lijk, 
bereikbaar 

Kwaliteit, 
openheid, 
deskundig-
heid, 
volledigheid 

Co-producent Niet actief, 
wantrouw-
en, 
eventueel 
voor 
individueel 
voordeel 

Lokaal, 
praktisch, 
concrete, 
dicht bij 
huis 

Geen sterke 
identifica-
tie, 
eigenbelang 

Actief, 
inhoudelijk, 
intellectu-
eel, 
democra-
tisch 
bevlogen 

Op basis van (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat., 2003)  
 
Terwijl bepaalde burgergroepen een “participatievoorkeurgedrag” hebben, 
mag duidelijk zijn dat ook andere factoren het concrete participatiegedrag 
van burgers zal meebepalen. De concrete situatie en de context kan 
fungeren als trigger voor bepaald gedrag. Callahan geeft aan dat, “A citizen 
can be a subject, voter, customer, and co-producer simultaneously, yet 
their interaction with a specific agency or administrator at any given point 
in time will be dominated by one of the roles they play and thus the 
dynamic of the interaction and the pattern of their behaviour is a reflection 
of the specific role they play in that situation.” (Callahan, 2007). 
  
Gelijkaardige burgersegmenteringen zijn uitgewerkt door Van Gunsteren 
(1995). Hij heeft het over conformistische, liberale, republikeinse en 
radicaal-democratische vormen van burgerschap. Van den Brink spreekt over 
bedrijvige, berustende en bedreigde burgers (2002). Dejaeghere en Hooghe 
(2006) onderscheiden zeven groepen burgers op basis van interesse, 
zelfvertrouwen, en politieke participatie.  
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>  1.3.3. Bestuur 

Met het bestuur kan verwezen worden naar een bepaalde activiteit (het 
bestuur als functie) en naar een complex van instellingen dat zich met deze 
taken bezig houdt (het bestuur als orgaan). Zowel de functies die het 
bestuur uitoefent, als het aantal instellingen dat zich met het besturen 
bezighoudt, zijn de laatste decennia exponentieel toegenomen. Bovendien 
is de bestuurlijke macht gefragmenteerd over verschillende niveaus. De 
besluitvorming speelt zich niet alleen meer af op het niveau van de 
natiestaat, maar gebeurt in wisselwerking met sub- en supranationale 
organen. Bovendien zijn er heel wat semi-overheden die overheidstaken op 
zich nemen (erkenning, regelgeving, subsidiering, etc.). Veel van deze semi-
overheden bevinden zich in het maatschappelijke middenveld. Naast een 
verticale fragmentering is er ook sprake van een horizontale fragmentering 
(o.m. door het oprichten van agentschappen die op enige afstand van het 
kerndepartement opereren). 
 
 
>  1.3.4. Middenveld 

Met de term ‘middenveld’ wordt verwezen naar enerzijds, de ruimte die 
wordt ingenomen tussen de overheid en de burger, en anderzijds naar de 
diverse vormen van particuliere organisaties. We kunnen hier echter ook het 
middenveld verder inkleuren naar de functies die het uitoefent. Habermas 
stelt: “de Zivilgesellschaft steunt op alle verenigingen, organisaties en 
bewegingen die min of meer spontaan zijn ontstaan, en die ervoor zorgen 
dat de bekommernissen die in de privé-sfeer omtrent maatschappelijke 
problemen ontstaan, opgenomen  worden, aggregeren en versterkt in de 
sfeer van de politieke openheid worden gebracht” (geciteerd in (Elchardus, 
Huyse, & Hooghe, 2000). Deze definitie legt de nadruk op de 
belangenbehartigende, vertegenwoordigende functie. Habermas stelt dat 
middenveldorganisaties echter meer zijn dan zomaar een passief 
doorgeefluik van reeds vastliggende opinies. Middenveldorganisaties vormen 
ook voor een deel deze opinies, aggregeren ze en zetten ze om in het 
politieke systeem. Die activiteiten kunnen samengevat worden onder de 
noemer “bemiddeling”. Dankzij de bemiddeling van het middenveld wordt 
de diffuse informatie die over de bevolking in het algemeen beschikbaar is, 
hanteerbaar gemaakt voor het politieke systeem als dusdanig. De 
vertegenwoordigende functie hangt dus nauw samen met een 
(waarde)vormende functie. Organisaties bieden een platform waarop 
meningen en waarden tot ontwikkeling komen. Deelname aan het 
middenveld leidt tot de ontwikkeling van waarden, houdingen en 
vaardigheden die van belang zijn voor de instandhouding en ontwikkeling 
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van een democratische samenleving (Elchardus et al., 2000). Een derde 
functie die middenveldorganisaties opnemen is dienstverlening. Het gaat om 
ontspanning, gezelligheid, gezondheid, informatie, etc. Voor heel wat van 
deze dienstverlenende activiteiten worden organisaties gesubsidieerd door 
de overheid.  
 
In bovenstaande omschrijving van het middenveld komen gelijkaardige 
functies naar voor die ook aan politieke partijen worden toegeschreven: 
vragenverwoording, belangenbundeling, communicatie, socialisatie, etc 
(Fiers, 1998). De partij wordt trouwens soms omschreven als politieke 
grijparm van de zuil. Zowel het middenveld als de politieke partij 
functioneren als ‘gatekeepers’ voor het politieke systeem, aangezien ze 
allebei een inputkanaal zijn naar de politieke agendavorming toe. 
 
 
>  1.3.5. Burger, bestuur en middenveld in een triadisch netwerk 

In wat volgt willen we burger, bestuur en middenveld samenbrengen in een 
schema, waarbij de nadruk ligt op de (intensiteit van de) relaties tussen de 
verschillende actorgroepen. 
 
Traditioneel zijn er verschillende modellen om de relaties binnen het 
overheidsbeleid te schetsen. In een duaal model wordt de bestuurde 
tegenover de bestuurder geplaatst. Daarbij worden de twee groepen wel 
soms nog verder gedifferentieerd. Zo wordt de groep bestuurders vaak 
onderverdeeld in een ambtelijke en een politieke groep, en de groep 
bestuurden opgedeeld in individuele burgers en georganiseerde burgers.  
 
Een andere invalshoek is om de verticale as burger – politici te laten 
doorkruisen met de horizontale as van de expertocratie, “die zich als het 
ware tussen de burger en  de politieke macht plaatsen” (Redig & Vereniging 
van Vlaamse Jeugddiensten en consulenten vzw, 2000). In deze dimensie 
beoordeelt men de actoren op hun expertise.  Binnen de expertocratie 
kunnen zowel de ambtenarij, het middenveld, als wetenschappers worden 
onderscheiden.  
 
We kunnen ook opteren voor een triadisch model waarbij naast de overheid 
en de burgers, het middenveld wordt onderscheiden. Deze actor dankt zijn 
ontstaan aan het streven van de burger om zich te organiseren buiten 
staatsverband en vindt zijn grondslag in de vrijheid van vereniging. Een 
belangrijk deel van dit middenveld streefde naar en realiseerde een 
structurele relatie met de overheid. Twee aspecten zijn hier van belang. 
Enerzijds beoogt het middenveld een bevoorrechte relatie met politici en 
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een prominente rol bij de totstandkoming van het beleid. Op die manier 
worden via een netwerk van organisaties de belangen behartigd van de 
burgers die tot de eigen groep behoren (verzuiling). Anderzijds streeft het 
middenveld er naar bepaalde overheidstaken op zich te nemen.  
 
We verbinden in volgend model burger, bestuur en middenveld3. 
 
 

Burger als partner

Bestuur

Burger

bemiddelaar dienstverlener

Burger als kiezer

Burger als klant
Middenveld als partner

Middenveld als partner

Burger als kiezer

Burger als partner Burger als klant

Middenveld

 
 
In dit model wordt de nadruk gelegd op de (intensiteit van de) relaties. 
Tussen burger en bestuur is historisch de relatie ‘burger als kiezer’ het 
meest prominent, de relaties ‘burger als klant’ en ‘burger als partner’ zijn 
dat minder. Het aantal raakpunten tussen burger en bestuur is beperkt, het 
terrein tussen beide is niet zo sterk bezet. Initiatieven die de ‘burger als 
kiezer’ –relatie willen versterken buiten de verkiezingscontext zijn 
bijvoorbeeld het referendum en het burgerinitiatief. Interactief beleid is 
een manier om de ‘burger als partner’ –relatie met de overheid te 

                                                 
 
 
3  Dit schema heeft beperkte ambities. We willen in de eerste plaats de drie actorgroepen 

en (de intensiteit van) hun onderlinge relaties schematisch weergeven. Het model is verre 
van volledig, zo werd bijvoorbeeld de media niet opgenomen. 
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versterken.  Tussen burger en middenveld bestaat historisch een sterke 
relatie. De burger kiest in principe zijn middenveldvertegenwoordigers en 
staat in een partnerrelatie met dat middenveld wanneer het optreedt als 
bemiddelaar. Tegelijkertijd is de burger ook klant van voorzieningen die 
gerealiseerd worden door particuliere instellingen. Ook het bestuur van zijn 
kant onderhoudt een intensieve relatie met dat middenveld: er is sprake 
van een dubbele partnerrelatie, in het kader van de verzorgingsbureaucratie 
(dienstverlening) en als bevoorrecht beleidspartner (bemiddeling). Het 
terrein tussen middenveld en bestuur kan dan ook als intensief  bezet 
worden beschouwd. 
 
Bepaalde tendensen zetten druk op dit model. Elchardus et al. (2000) geven 
aan dat door het groeiende belang van socialisatie het ‘zelf’ centraal komt 
te staan. Socialisatie betreft het bijbrengen van opvattingen, houdingen en 
vaardigheden die het de leden van de samenleving mogelijk maken in het 
maatschappelijk leven te participeren.  Hierdoor neemt het belang van 
coördinerende instanties en instellingen af ten voordele van het streven 
naar een rechtstreekse band tussen de individuele (sterk gesocialiseerde) 
burger en het beleid. Dit genereert een druk in de richting van de directe 
democratie, van banden tussen individu en beleid. Op die manier verkleint 
het coördinerend belang van het middenveld. 
 
 
>  1.3.6. Verloop van het beleidsproces: rationeel of ‘muddling 

through’? 

Interactief beleid betreft een bepaalde manier van beleidsvoering. 
Vooraleer we onze definitie van interactief beleid toelichten, willen we 
eerst even stil staan bij verschillende conceptualiseringen van het 
beleidsvormingsproces. 
 
Een klassieke manier om beleidsvoering te analyseren, is door het 
beleidsproces op te delen in verschillende fasen. Er zijn heel wat 
verschillende beschrijvingen voorhanden van de verschillende stappen van 
het beleidsproces. Zoals Howlett en Ramesh (1995) aangeven, bouwen al 
deze modellen voort op dezelfde logica. Het onderliggende principe is de 
logica van ‘problem-solving’.  
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Phases of applied problem-solving Stages in policy cycle 
  
1. problem recognition 1. agenda-setting 
2. proposal of solution 2. policy formulation 
3. choice of solution 3. decision-making 
4. putting solution into effect 4. policy implementation 
5. monitoring results 5. policy evaluation 
 
Idealiter verloopt zo’n groepsproces volgens een probleemoplossingslogica. 
Na een divergente fase (vertrouwde ideeën verlaten, extra perspectieven 
inbrengen, alternatieve oplossingen uitwerken,..), volgt een convergente 
fase (gedeeld perspectief), en een fase van consolidatie, verfijning van 
ideeën, uitvoering van plannen, en tenslotte evaluatie. Omdat de 
beleidsevaluatie input geeft voor nieuw beleid, wordt de beleidscyclus vaak 
als volgt weergegeven.  
 
 

agendavorming

beleidsvoorbereiding

beleidsbepalingbeleidsuitvoering

beleidsevaluatie

 
 
 
Het grootste voordeel van een dergelijk model is dat het ons helpt om het 
beleidsproces te begrijpen door een complex proces op te breken in 
verschillende onderdelen, die apart of in relatie met de andere onderdelen 
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kunnen bestudeerd worden. Een ander voordeel is dat het ons toelaat om de 
verschillende betrokkenen en instellingen in kaart te brengen, die een rol 
spelen in de beleidsontwikkeling, niet alleen de betrokken 
overheidsdiensten (Howlett & Ramesh M, 1995). Bovendien geeft het model 
aan dat na elke fase er een bepaalde output gerealiseerd wordt die input 
levert voor de volgende fase.  
 
Tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat beleid zich niet zo rechtlijnig 
ontwikkelt als het model ons kan doen geloven. In de praktijk is 
beleidsvoering geen rationeel proces, maar een sociaal zoekproces. De 
verschillende fases lopen door elkaar, verschillende actoren zijn betrokken 
met hun eigen ‘agenda’, het proces wordt onderbroken en terug opgestart, 
etc.  Zo kan beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling niet altijd zo 
gemakkelijk van elkaar gescheiden worden. Tijdens de beleidsvoorbereiding 
wordt bijvoorbeeld al het probleem gedefinieerd, en in de 
probleemdefinitie kan al een deel van de beleidsbepaling besloten liggen. 
Verschillende onderzoekers hebben dan ook aanvullingen voorgesteld bij het 
traditionele, rationele model. Hoppe en Van de Graaf hebben bijvoorbeeld 
een model uitgewerkt waarbij het spanningsveld wordt aangegeven tussen 
het kenproces (‘intellectuele rijping’), dat een eerder rationele weg aflegt, 
en de politieke wilsvorming. Elke fase in het proces kan daarbij in meer of 
mindere mate het voorwerp zijn van politieke wilsvorming (zie 
(Vancoppenolle & Brans, 2004). Zo kan de opdrachtgever in de fase 
‘opdrachtformulering’ kiezen tussen ruimte laten voor creativiteit of 
strakke controle. Bij de keuze van de ‘hoofdlijnen’ staat bijvoorbeeld de 
vraag centraal hoe men de onzekerheid kan verminderen die gepaard gaat 
met de assumpties achter de voorgestelde keuze. Dat kan door 
onzekerheidsabsorptie (door een politieke beslissing) of via 
plausibiliteitstoetsing (beraad door deskundigen). In de fase ontwerp staat 
het dilemma orthodoxie versus inventiviteit centraal. Bij het onderhandelen 
geeft politieke wilsvorming aanleiding tot het zoeken naar een compromis, 
terwijl het kenproces eerder gericht zou zijn op synthese. In de laatste fase 
gaat het volgens Hoppe om het verschil tussen aanvaardbaarheid voor 
buitenstaanders als politici, belangengroepen en publiek enerzijds en 
uitvoerbaarheid voor het ambtelijk apparaat anderzijds. 
 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat een beleidsproces geen neutraal-
rationeel gebeuren is, maar dat vanuit verschillende invalshoeken 
verschillende doelstellingen centraal staan, die elk het proces op een 
bepaalde manier willen sturen. Tegenover de klassieke rationele modellen 
van beleidsvorming, staan de incrementele modellen waarbij ruil en 
compromisvorming centraal staan (Howlett et al., 1995). Lindblom stelt dat 
beleidsmakers beleid stap per stap ontwikkelen op basis van de bestaande 
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situatie, gebaseerd op vroegere beslissingen en ervaringen. Beperkingen in 
tijd, middelen en informatie, zowel als het bestaan van 
standaardprocedures, zorgen ervoor dat een rationeel afwegingsproces 
onhaalbaar is. Het gaat eerder om ‘muddling through’ dan om een 
rationeel-analytisch proces. Het garbage can model (March en Olsen) gaat 
nog verder en ontkent dat er sprake is van enige rationaliteit in het proces. 
March en Olsen stellen dat beleidsmakers vaak geen duidelijke 
doelstellingen voor ogen hebben en dat doelstellingen worden gedefinieerd 
en gekozen terwijl het proces zich ontwikkelt (Howlett et al., 1995).  
 
John Forester biedt mogelijk een uitweg in de discussie (1984). Hij geeft 
aan dat de beleidssituatie de vormgeving van het beleidsproces in 
belangrijke mate determineert. Er kan enkel sprake zijn van een rationeel 
beleidsproces indien een heel aantal voorwaarden gerealiseerd zijn. Het 
aantal ‘agents’ (beleidsmakers) moet beperkt zijn, de setting moet 
eenvoudig zijn en afgesloten van beïnvloeding door andere actoren, het 
probleem moet duidelijk geformuleerd zijn, de beschikbare informatie moet 
volledig zijn, en er moet voldoende tijd voorhanden zijn om alle 
alternatieven en hun gevolgen te analyseren. Indien die voorwaarden niet 
vervuld zijn (en dat zal meer wel dan niet voorvallen..), kan er geen sprake 
zijn van een rationele besluitvorming. Alternatieve vormen van 
besluitvorming zijn, afhankelijk van bovenvermelde variabelen,  
‘optimalisering’, ‘zoeken’, ‘onderhandelen’, en ‘organiseren’ (Howlett et 
al., 1995).  
 
We zijn het eens met Forester wanneer hij stelt dat de beleidssituatie in 
belangrijke mate de vormgeving van het beleidsproces determineert. In ons 
analysekader (1.4.3.) zullen we echter niet alleen contextvariabelen op 
microniveau meenemen, maar ook op macroniveau. We kijken onder meer 
naar het politiek-bestuurlijk systeem, traditie en cultuur, de betrokken 
actoren, de aard van het beleidsprobleem, het verloop van het participatief 
proces, de interactie met het beleidsproces, etc. 
 
 
>  1.3.7. Een definitie van  interactief beleid 

Er bestaan heel wat definities van burgerschap, inspraak, overleg, 
interactief beleid, etc. In de Nederlandse literatuur vinden we een vrij 
consistent gebruik van de term interactief beleid (Pröpper & Steenbeek, 
1998; Edelenbos, 2000; Klijn & Koppenjan, 2000; Edelenbos, Domingo, Klok, 
& van Tatenhove, 2006).  
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Wat hebben deze definities gemeenschappelijk?  
• Het gaat om een manier van beleidsvoering (of beleidsvorming) 
• het initiatief gaat uit van de overheid 
• een brede groep actoren wordt betrokken, zowel overheids- als niet 

overheidsactoren 
• in een vroege fase van het beleidsproces 
 
In eerste instantie verschillen de omschrijvingen in de mate waarin de 
volledige beleidscyclus wordt omvat (beleidsvoering) of wordt beperkt tot 
agendavorming, beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling (beleidsvorming).  
 
Een tweede punt van verschil betreft de mate van openheid, dialoog en/of 
samenwerking. Edelenbos (2000) heeft het over openheid en debat. De 
definitie van Pröpper en Steenbeek geeft aan dat deelnemers betrokken 
worden “in open wisselwerking en/of samenwerking”. Openheid is voor hen 
een kernvoorwaarde voor interactief beleid. Naast inhoudelijke openheid, 
onderscheiden ze openheid van het proces en openheid voor deelname door 
participanten: 
 
• Onder inhoudelijke openheid wordt de ruimte verstaan die er is voor 

nieuwe ideeën, plannen en handelingen (formulering van probleem en 
van beleid) en de ruimte om af te wijken van de opvattingen, 
voornemens of handelingskaders van het bestuur.  

• Openheid van het proces betekent een doorzichtig, transparant 
beleidsproces: in hoeverre is het voor iedereen duidelijk wie er bij het 
beleid betrokken is, wat de (besluit)vormingsprocedures zijn, wat de 
rolverdeling van bestuur en participanten is, wat er met de resultaten 
van het interactieve proces gebeurt en hoe de uiteindelijke afweging 
van het bestuur tot stand komt.  

• De openheid voor deelname door participanten heeft betrekking op de 
toegankelijkheid voor burgers, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven om mee te doen met het beleid (‘hoe ruim is de arena?’). Het 
bestuur kan hierin selectief zijn en bepaalde partijen wel en andere 
niet bij het beleid betrekken (Pröpper & Steenbeek, 1999). 
 

Niet alleen van de kant van de overheid, ook van de participanten wordt 
openheid verwacht. Van de participanten wordt inhoudelijke openheid 
verwacht, de bereidheid invloed te delen en inzicht te geven in hun 
afweging. Dat is niet het geval als ze bijvoorbeeld enkel als toeschouwer 
optreden om relevante informatie op te doen, terwijl ze zelf niets willen 
inbrengen (Pröpper en Steenbeek 1999: 37). 
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Pröpper en Steenbeek zien de bereidheid om invloed te delen als onderdeel 
van de openheid van beleid. Edelenbos (2000) gaat een stap verder door in 
zijn definitie te stellen dat de oplossingen die worden verkend tijdens het 
interactieve beleidsproces invloed moeten hebben op de politieke 
besluitvorming. Dit veronderstelt, ten eerste, dat er een duidelijke binding 
moet zijn met het politieke beleidsvormingsproces, en ten tweede, dat er 
sprake is van een doorwerking van het interactieve op het politieke traject. 
“Invloed” kan zich situeren op verschillende niveaus. Participanten kunnen 
de probleemdefinitie beïnvloeden, de vormgeving van het proces, de 
oplossingsrichtingen, etc. De vraag die zich hierbij stelt is of we enkel van 
invloed kunnen spreken indien de oplossingen aangereikt tijdens het 
interactieve proces ook meegenomen worden in de uiteindelijke beslissing. 
Invloed kan zich ook op meer subtiele manieren manifesteren, bijvoorbeeld 
doordat een bepaald perspectief op een probleem wordt meegenomen. 
 
Wat opvalt is dat in de meer recente definitie van Edelenbos et al., (2006) 
er geen sprake meer is van ‘openheid’, ‘gelijkwaardigheid,’ ‘dialoog’ of 
‘debat.’ Deze meer kwalitatieve aspecten zijn uit de definitie verwijderd, 
wel is er nog sprake van het “zo vroeg mogelijk” betrekken. 
 
Een derde verschilpunt betreft de vraag wie kan deelnemen aan interactief 
beleid, naast de initiërende overheid: andere overheden, burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties. 
 
In onze definitie van interactief beleid willen we de volgende zes aspecten 
meenemen: 
 
• Het gaat om een manier van beleidsvorming4 
• Het initiatief gaat uit van de overheid5 
• Een brede groep actoren wordt betrokken, zowel overheids- als niet 

overheidsactoren 
• In een vroege fase van het beleidsproces 
• Waarbij overheid en participanten in belangrijke mate de “macht” 

delen 
• Waarbij in belangrijke mate sprake is van intensieve communicatie, 

openheid en dialoog  
 
                                                 
 
 
4 We opteren ervoor om ons te beperken tot de beleidsvorming, omwille van een pragmatische 

reden: het verder afbakenen van het onderzoeksterrein. 
5  Het initiatief om beleid interactief vorm te geven gaat uit van de overheid, echter 

mogelijk onder maatschappelijke druk.  
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Onze werkdefinitie: 
 
“Interactieve beleidsvorming is het vroegtijdig betrekken van een brede 
groep actoren bij de beleidsvorming, waarbij op basis van intensieve 
communicatie, openheid, dialoog en gedeelde “macht” beleidsproblemen in 
kaart worden gebracht en oplossingen worden verkend.” 
 
Deze definitie plaatsen we tegenover de meer algemene term 
“beleidsparticipatie”, waarmee verwezen wordt naar elke vorm van 
beleidsvoering waarbij verschillende actoren op de een of andere manier 
betrokken worden. Met de door ons gehanteerde definitie plaatsen we 
interactieve beleidsvorming als instrument en proces duidelijk binnen de 
cultuur van de participatiedemocratie. Centraal staat een andere houding 
van de overheid: het bestuur weet dat het niet de kennis heeft, noch de 
exclusieve verantwoordelijkheid om maatschappelijke problemen op te 
lossen en is bereid om substantieel invloed af te staan. De overheid staat op 
een authentieke manier open voor invloed “van buitenaf”6 en deelt op die 
manier de “macht”7 met anderen.  Bij interactief beleid wordt afstand 
genomen van een klassiek-hiërarchisch perspectief op besturen en wordt 
besturen gezien als een gezamenlijke activiteit van verschillende actoren8. 
Het betreft het delen van terreinen, en een gezamenlijk beleid. 
Interactieve beleidsvorming gaat ook om een verbreding en een verdieping 
van de participatie. De verbredende beweging beoogt het betrekken van 
meer actoren, de verdieping betreft het vroeger in de beleidscyclus 
betrekken, op basis van intensieve communicatie, openheid, dialoog en 
gedeelde macht. 
 
We ontwikkelen op basis van onze definitie een schema met twee 
dimensies, de machtsdimensie en de communicatieve dimensie, om de 

                                                 
 
 
6 In verschillende definities zoals geformuleerd door buitenlandse overheden wordt de nadruk 

gelegd op een “authentieke” houding van de overheid. Het Department of Conservation in 
Nieuw-Zeeland heeft het over “a genuine invitation to give advice and genuine 
consideration of that advice”, de Ierse overheid heeft het in zijn ‘Reaching Out’ guidelines 
over een  “gestructureerd engagement” van de overheid. 

7  Het betreft hier geen overdracht van formele politieke macht, maar het open staan voor 
invloed. 

8  Zie ook het onderzoek in het kader van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen o.a. 
(Verbeeck & Loots, 2006; Goorden, 2007; Vandenabeele & Goorden, 2004; Van den Eynde, 
2007);  
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verschillende basisvormen van participatie uit te zetten. We hanteren de 
volgende basisvormen9: 
 

• Luisteren: participanten worden door de overheid op de hoogte 
gehouden van genomen beslissingen.  

• Consulteren: participanten krijgen de kans te reageren op 
beleidsvoorstellen vanuit de overheid.  

• Coproduceren: overheid en participanten formuleren samen 
problemen en oplossingen 

• Meebeslissen: overheid en participanten nemen samen beslissingen 
• Alleen beslissen: participanten nemen alleen de beslissing, 

eventueel binnen een door de overheid opgelegd kader 
 
In de eerste dimensie worden verschillende vormen van participatie uitgezet 
op de machtsas (zie (Tannenbaum & Schmidt, 1973). Aan de ene kant ligt de 
“macht” volledig bij de overheid, aan de andere kant bij de ander(en). 
Centraal in het schema is er sprake van participatie op basis van een 
belangrijke mate van gedeelde macht. Macht moet hier niet verstaan 
worden als formele politieke macht, maar als feitelijke macht en verwijst 
naar de houding van een overheid die open staat voor invloed. Het delen 
van de macht brengt met zich mee dat de overheid open staat voor 
beïnvloeding op verschillende niveaus, en dus ook een koppeling met het 
beleidsproces voorziet. Dit wil niet zeggen dat er altijd doorwerking is in 
het feitelijke beleid (vgl. Edelenbos, 2000). 
 
Het model kan ook gebruikt worden om aan te geven  waarom bepaalde 
conflicten ontstaan. Wanneer het bestuur minder macht opneemt en de 
ander(en) zich niet herpositioneren en meer macht opnemen, ontstaat er 
een machtsvacuüm. Wanneer het bestuur meer macht wil of haar 
‘hoeveelheid’ wil behouden, en de ander(en) meer macht willen, is er ook 
sprake van een onevenwichtige situatie, met overlappende machtsclaims.  
 

                                                 
 
 
9  We zijn er ons terdege van bewust dat de keuze voor deze “basisvormen” ten dele een 

subjectieve keuze is. Er zijn immers heel wat participatieladders in omloop die op dit vlak 
sterk verschillen. 
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macht bij de
overheid

luisteren consulteren coproduceren mee beslissen alleen beslissen

macht bij
de

ander(en)

 
 
Met onze tweede dimensie willen we aangeven in hoeverre er sprake is van 
intensieve communicatie. We vertrekken van enkele begrippen zoals 
gedefinieerd door de OECD (2001a).  
 
Information: a one-way relation in which government produces and delivers 
information for use by citizens. It covers both ‘passive’ access to 
information upon demand by citizens and ‘active’ measures by government 
to disseminate information to citizens. 
 
Consultation: a two-way relation in which citizens provide feedback to 
government. It is based on the prior definition by government of the issue 
on which citizens’ views are being sought and requires the provision of 
information. 
 
Active participation: a relation based on partnership with government, in 
which citizens actively engage in the policy-making process. It acknowledges 
a role for citizens in proposing policy options and shaping the policy 
dialogue – although the responsibility for the final decision or policy 
formulation rests with government. 
 
 
Bij consultatie en actieve participatie is er sprake van tweerichtingsverkeer. 
Wanneer burgers mee het proces kunnen sturen, oplossingen kunnen 
voorstellen, en de dialoog vorm kunnen geven, is er volgens de OECD sprake 
van actieve participatie.  Verder wordt bij actieve participatie de nadruk 
gelegd op “a relaxed time-frame for deliberation, an emphasis on value-
sharing rather than debate, and consultative practices based on 
inclusiveness, courtesy and respect” (Institute on Governance, geciteerd in 
OECD 2001: 41).  De OECD plaatst zich hier in de traditie van de ‘public 
deliberation’ (Habermas). Dit neemt niet weg dat de OECD ook bij actieve 
participatie de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke besluitvorming 
expliciet bij de overheid plaatst (politieke primaat).  
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Centraal in het volgende schema is er sprake van meer intensieve, 
wederzijdse communicatie. 
 

intensiteit
van de

communica
tie

luisteren consulteren coproduceren mee beslissen alleen beslissen

 
 
Fishkin en Laslett (2003) geven aan dat het deliberatieve karakter van een 
gesprek of discussie niet aan een ‘definitie’ getoetst kan worden, het is 
eerder een gradueel gebeuren: een proces is in mindere of meerdere mate 
deliberatief.  Het deliberatieve is dan ook eerder een norm, een streefdoel, 
en kan moeilijk strak afgebakend worden.  Met onze definitie van 
interactieve beleidsvorming leggen we er de nadruk op dat intensieve 
communicatie, openheid, en dialoog “in belangrijke mate” moet aanwezig 
zijn.  
 
Tenslotte willen we hier signaleren dat de dimensies communicatie en 
macht samenhangen. Meer intensieve vormen van communicatie brengen 
impliciete of communicatieve macht met zich mee. Bij gedachtewisselingen 
tussen mensen worden opinies uitgewisseld en verspreiden ideeën zich. We 
veronderstellen dan ook dat bij meer intensieve vormen van communicatie, 
de kans op communicatieve machtsvorming groter is dan bij minder 
intensieve communicatie. 
 
 
>  1.3.8. Interactief beleid en de koppeling met het politieke 

besluitvormingsproces 

Interactief beleid veronderstelt een bepaalde koppeling van het 
participatieproces met het politieke besluitvormingsproces. De vraag is 
echter vaak hoe deze koppeling er uit kan zien. De onderliggende visie die 
men hanteert is hiervoor van doorslaggevend belang. 
 
Carrette (2004) onderscheidt twee manieren om met interactieve 
beleidsvorming om te gaan. In de eerste plaats kan van interactief beleid 
verwacht worden dat het de kans verhoogt dat het beleid beter tegemoet 
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komt aan de noden en de behoeften van de doelgroep, en dat het bijdraagt 
aan de kwaliteit, de effectiviteit en de efficiëntie van het beleid. Daarnaast 
verwacht men ook een hogere maatschappelijke en politieke 
verantwoordelijkheid en verantwoording bij de betrokkenen. Interactief 
beleid wordt in deze visie georganiseerd als instrument voor ‘beter’ beleid. 
Carrette verwijst naar Bouverne-De Bie (1999) die deze benadering heeft 
geduid als ‘participatie als een beleidsprincipe’. De overheid legt van 
bovenuit allerlei structuren op zoals adviesraden waarin vertegenwoordigers 
van sectoren, van doelgroepen, een ‘mandaat’ opnemen. Indien dergelijke 
structuren niet bestaan, maakt de overheid gebruik van ad hoc initiatieven. 
De betrokkenen kunnen, afhankelijk van de uitgangspunten en de 
doelstellingen van de beleidsmakers, al dan niet aan de verschillende fases 
van een beleidsproces deelnemen. Participatie van bepaalde betrokkenen 
wordt op bepaalde tijdstippen door de beleidsmakers binnen het 
beleidsvormende proces opportuun geacht. Participatie is dus afhankelijk 
van het opzet, de goodwill van de initiator, het tijdskader, budget, etc. 
 
‘Participatie als burgerschapsrecht’, daarentegen, gaat uit van het recht 
van de burger op het inbrengen van de eigen betekenisverlening in 
beleidsontwikkelingsprocessen. Burgers participeren vanuit hun eigen 
zingeving aan de hele beleidscyclus, niet enkel op momenten en manieren 
die door het bestuur zijn bepaald. Dit vereist volgens Carrette “participatief 
handelen” als basiskwaliteit van de beleidsvoering. Participatief handelen 
gaat uit van een dialoog en reflectie over betekenissen die de verschillende 
actoren in het proces inbrengen. Concreet vertaalt zich dat in het 
vroegtijdig betrokken zijn, mee de (rand)voorwaarden kunnen bepalen 
waarbinnen het proces vorm krijgt, mee de tijdskaders bepalen, vastleggen 
van (deel)verantwoordelijkheden, etc. “Een dergelijk model biedt de 
actoren de mogelijkheid om mee te bepalen wie, wanneer, in welke mate 
en op welke manier een inbreng wil of kan hebben in het 
beleidsontwikkelingsproces” (Carrette, 2004: 35). Een dergelijk 
beleidsontwikkelingsproces kenmerkt zich als een sociaal leerproces.  
 
Beide visies op interactief beleid, participatie als beleidsprincipe en 
participatie als burgerschapsrecht, hanteren duidelijk een verschillend 
perspectief (instrumenteel/normatief). En het perspectief dat gehanteerd 
wordt, heeft implicaties -onder meer voor de vormgeving van het proces 
(cfr. infra). 
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>  1.3.9. Motieven en disfuncties van interactief beleid 

Tot slot van de theoretische uiteenzetting willen we even ingaan op de 
motieven voor en potentiële disfuncties van interactief beleid. 
 
De volgende drie motieven voor interactief worden het meeste aangehaald 
in de literatuur: het vergroten van draagvlak voor beleid, inhoudelijke 
verrijking van het beleid, en het verhogen van de democratische 
legitimiteit. Ten eerste wordt de acceptatie van het uiteindelijke beleid 
vergroot doordat actoren in een vroegtijdig stadium van het beleidsproces 
de kans krijgen om te participeren. De kans zal afnemen dat de actoren 
later het beleid zullen aanvechten of op een andere manier hun 
hindermacht zullen gebruiken. Ten tweede kan het probleem beter 
geanalyseerd worden en betere oplossingen worden gecreëerd doordat 
verschillende perspectieven en ideeën op de problemen en oplossingen 
worden aangewend en geput wordt uit meerdere vormen van kennis, 
informatie, vaardigheid en ervaring. Op die manier kan de kwaliteit van het 
beleid verbeterd worden. Ten derde komt interactieve beleidsvoering 
tegemoet aan de wens van burgers en maatschappelijke organisaties om 
directe invloed te kunnen uitoefenen op de inhoud en het procesverloop van 
beleidsvoering en draagt het bij aan het dichten van de kloof tussen 
overheid en burgers.  
 
De OESO (2001) formuleert het als volgt: 
 

“Access to information, consultation and active participation in 
policy-making contributes to good governance by fostering greater 
transparency in policy-making; more accountability through direct 
public scrutiny and oversight; enhanced legitimacy of government 
decision-making processes; better quality policy decisions based on 
a wider range of information sources; and, finally, higher levels of 
implementation and compliance given greater public awareness of 
policies and participation in their design.” 

 
Opvallend is dat gelijkaardige motieven vroeger werden gebruikt in verband 
met inspraak. Korsten (1979) onderscheidde vier verwachte effecten van 
inspraak: inhoud van overheidsbeleid beïnvloeden; doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het overheidsbeleid verbeteren; legitimiteit van het 
openbaar bestuur vergroten; en voorlichtingsfunctie vervullen (Monnikhof & 
Edelenbos, 2001) 
 
Andere motieven zijn onder meer het stimuleren van samenwerking met de 
civiele maatschappij, vergroten van de mogelijkheid tot controle van de 
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overheid door de burger, het beleid beter laten aansluiten bij de behoeften 
van de burger, stimuleren van bestuurlijke en politieke vernieuwing, 
bijdragen aan een imagoverbetering van de overheid, verbeteren van de 
interne organisatie door van buiten naar binnen te kijken, realiseren van 
een kortere doorlooptijd van beleidsproces, vergroten van het 
probleemoplossend vermogen, verhogen van zelfredzaamheid en 
verantwoordelijkheid van actoren, stimuleren van het welbevinden van de 
betrokkenen, bereiken van minder evidente doelgroepen, etc. (Cornelissen 
& Bogman, 2003) 
 
In de literatuur worden ook mogelijke disfuncties van interactief beleid 
beschreven, vaak de rechtstreekse tegenpolen van de veronderstelde 
voordelen (Cornelissen et al., 2003). Zo wordt het motief ‘vergroten van 
draagvlak voor beleid’ als achterhaald bestempeld. Hoe meer 
participatiemogelijkheden er worden geschapen, hoe groter de kloof tussen 
die burgers die daarvan gebruik maken en zij die dat niet kunnen 
(participatieparadox).10 Het resultaat kan dan zijn dat degenen die vanaf 
het begin niet meededen of halverwege zijn afgehaakt, alsnog via juridische 
procedures het besluit aanvechten. Ook degenen die het wel volhielden zijn 
daar mogelijk toe bereid. Door het interactieve proces hebben zij beter 
geleerd welke mogelijkheden er zijn om het besluitvormingsproces vooraf 
en achteraf te beïnvloeden. Interactief beleid kan ook tot inhoudelijke 
verarming in plaats van verrijking leiden. Bijvoorbeeld wanneer om aan 
participanten tegemoet te komen, minder intelligente en slagvaardige 
oplossingen gekozen worden of compromissen worden gesloten. Ter wille 
van de representativiteit sluit men aan bij wat de meerderheid van de 
participanten vindt. Dat leidt tot ‘gemiddelde’ en tot minder verrassende of 
creatieve oplossingen. Ook zou een ‘communicatieve’ benadering van de 
beleidsvoorbereiding het risico van verminderde legitimiteit in zich dragen: 
“Een argumenterende overheid maakt slapende honden wakker die zich 
makkelijk voegen in het koor der bezwaarden. Naarmate de overheid meer 
communicatief opereert wordt de tegenstand luider en sterker. De 
acceptatie van beleid vermindert” (Cornelissen et al., 2003). 
 
Maar wat leert ons de praktijk? Volgens Edelenbos (2000: 89-90) is er nog 
niet veel onderzoeksmateriaal beschikbaar met betrekking tot de resultaten 

                                                 
 
 
10 Iris Young verwijst naar het risico op externe exclusie (deliberatieve fora trekken een 

bepaalde laag van de bevolking aan), en interne exclusie (er is ongelijkheid in de 
deliberatie, niet iedereen is immers even goed in rationeel overleg) (in (Delli Carpini, Loax 
Cook, & Jacobs, 2004) 
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van interactieve beleidsvoering. Delli Carpini et al., geven aan dat hetzelfde 
geldt voor empirisch bewijsmateriaal met betrekking tot de gevolgen van 
vormen van ‘public deliberation.’ (2004: 321). Wat uit het beperkte 
beschikbare empirisch bewijsmateriaal naar voor komt is dat de potentiële 
voordelen van interactieve beleidsvorming sterk gebonden zijn aan de 
context en dat de kansen op mislukkingen niet min zijn (Delli Carpini et al., 
2004; (Mendelberg, 2002); (Mansbridge, 1980). Delli Carpini et al. stellen 
dat er heel wat mogelijke voordelen bestaan, maar ook dat “deliberation, 
under less optimal cirumstances, can be ineffective at best and 
counterproductive at worst.” Uit haar onderzoek naar New England Town 
Meetings concludeerde Mansbridge dat het kiezen van het juiste 
participatiemodel, afhankelijk van thema en betrokken groep, cruciaal is 
voor succes (Mansbridge 1980).  
 
Bepaalde onderzoeksresultaten in een experimentele context blijken zelfs 
fundamentele uitgangspunten tegen te spreken. Zo zagen Stasser en Titus 
(1985) de hypothese niet bevestigd dat collectieve politieke besluitvorming 
tot betere beslissingen leidt dan individuele besluitvorming.  Morrell (1999) 
constateerde dat deelnemers aan een experiment in politieke 
besluitvorming in een hoogparticipatieve context niet meer tevreden waren 
met het proces of de legitimiteit van het resultaat dan deelnemers in een 
laagparticipatieve context (beide in Delli Carpini et al., 2004: 332-3). 
Fishkin concludeerde dan weer dat ‘deliberative polls’ een aantal positieve 
gevolgen hebben, zoals het faciliteren van politieke leerprocessen, het 
stimuleren van individuele en collectieve meningsveranderingen, en het 
verhogen van de politieke effectiviteit (in Delli Carpini at al., 2004)11.  
 
 
>  1.3.10. Interactief beleid: een kwestie van 

verwachtingenmanagement? 

Een belangrijke vraag die zich stelt is wanneer en op welke manier beleid 
interactief moet worden vorm gegeven. Interactief beleid zet immers druk 
op het traditionele systeem van beleidsvoering, op de bestaande rollen en 
functies, relaties en verhoudingen, etc. Een aantal spanningsvelden en 
dilemma’s zijn het gevolg. Terwijl sommige auteurs in interactieve 
beleidsvorming een voortzetting zien van de consensusdemocratie, van het 
“schikken en plooien”, lijkt het toch dat interactief beleid bestaande 
verhoudingen tussen burger, bestuur en middenveld op de helling zet. Moet 
                                                 
 
 
11 Deliberatieve polls combineren deliberatie met aggregatie (door het gebruik van surveys).
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er al dan niet overgegaan worden tot interactief beleid? En wanneer? Is het 
realiseren van draagvlak doel of gevolg? Moet de nadruk liggen op het 
product of op het proces? Is de betrokkenheid van politici al gewenst vanaf 
het begin? En wat is hun rol? Kunnen er best veel of weinig participanten 
deelnemen? En welke soort participanten moeten dat zijn:  experten, 
vertegenwoordigers of ervaringsdeskundigen? En is interactief beleid 
uiteindelijk wel te verzoenen met een representatieve democratie? 
 
Een zinvolle poging om deze knopen en dilemma’s te ontwarren, of er 
alleszins een beter zicht op te krijgen, is ondernomen door Mayer et al. 
(2005), die de veelheid aan verwachtingen ten aanzien van interactief 
beleid kaderen binnen verschillende visies met betrekking tot de 
democratie. Naast een instrumenteel perspectief wordt een normatief 
perspectief onderscheiden. Vanuit een instrumentele visie op democratie is 
interactief beleid in een directe democratie een manier om macht te delen 
tussen ‘volksvertegenwoordigers’ en burgers,  bijvoorbeeld via een 
correctief referendum. Binnen een representatieve democratie moet 
interactief beleid toelaten om input te krijgen vanwege de burger, zodat 
het beleid beter is afgestemd op zijn noden en behoeften, en moet het 
bijdragen aan een breed draagvlak. Tegenover de instrumentele visie op 
democratie staat het idealistisch perspectief. Idealisten zien interactief 
beleid in een directe democratie als een manier om gewone mensen zich te 
laten ontplooien als ‘echte burgers’. Binnen de representatieve democratie 
biedt interactief beleid een kanaal om het democratisch systeem beter te 
leren kennen. 
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 Instrumentele visie op 

democratie 
Substantiële visie op 
democratie 

Directe democratie Interactief beleid als 
middel om rechtstreeks 
invloed uit te oefenen 
op het beleid 
 
“Giving power to the 
people” 

Interactief beleid als 
manier voor mensen om 
“echte burgers” te 
worden  
 
“Bringing democracy 
under the people’s 
control” 

Indirecte democratie Interactief beleid als 
bijdrage aan het 
optimaliseren van 
beleid 
 
 
“Securing input from 
the people” 

Interactief beleid als 
kanaal om mensen te 
betrekken bij de 
representatieve 
democratie 
 
“Involving the people in 
democracy” 

 
 
Mayer et al. 2005 maken er ons op attent dat de dilemma’s van interactief 
beleid samenhangen met de verwachtingen die men heeft ten aanzien van 
interactieve beleidsprocessen. En die verwachtingen hangen op hun beurt af 
van het perspectief op democratie dat men hanteert. 
Verwachtingenmanagement is dan ook cruciaal aangezien de verschillende 
deelnemers vaak tegengestelde verwachtingen hebben en het resultaat ook 
zullen evalueren aan de hand van verschillende criteria. Zo zullen burgers 
het interactief proces in de eerste plaats evalueren naar de mate van 
invloed die ze hebben kunnen uitoefenen. Sommigen onder hen zullen 
tevreden zijn als ze serieus worden genomen en vinden dat het proces 
eerlijk is verlopen. Anderen zullen willen dat de uitkomsten van het 
interactieve proces rechtstreeks doorwerken in het uiteindelijke 
beleidsresultaat. Ambtenaren zullen interactief beleid vaak benaderen als 
een manier om het beleid te verrijken met nieuwe informatie en kennis, 
terwijl politici eerder rekenen op het verhogen van draagvlak en het 
verkleinen van de kloof met de burger. “Whether interactive policy 
development undermines or sustains democracy depends principally on the 
extent to which divergences in the expectations of the various groups are 
made explicit, appropriate arrangements are made between these groups, 
the limits of their expectations are honestly and transparently defined, and 
unrealistic or mistaken expectations dispelled” (197). 
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>  1.4. Beschrijving van het onderzoeksopzet 

>  1.4.1. Onderzoeksdoel 

De internationale verkenning kadert binnen het onderzoeksproject 
“Interactief beleid van de Vlaamse overheid” (2007-2011) van de cluster 
‘Vernieuwde relaties tussen burger en bestuur” van het Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV).  
 
De internationale verkenning heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds 
willen we een zicht krijgen op welke ontwikkelingen er in het buitenland 
zijn met betrekking tot beleidsparticipatie en interactief beleid (macro). 
Anderzijds willen we onderzoeken onder welke omstandigheden en op welke 
manieren er succesvolle interactieve beleidsprocessen in het buitenland zijn 
opgezet (micro). Hierbij willen we ook enige aandacht besteden aan de aard 
van het beleidsveld waarin het interactief beleidsproces zich afspeelt 
(meso). Deze internationale ervaringen kunnen voeding geven aan het 
onderzoek en debat in Vlaanderen de komende jaren. 
 
 
>  1.4.2. Onderzoeksopzet 

Centraal staat het onderzoeken van visie, beleid en praktijken met 
betrekking tot beleidsparticipatie en interactief beleid in drie landen. Het 
betreft een beschrijvend onderzoek op basis van literatuurstudie en 
documentenanalyse. De bedoeling is enerzijds een aantal interessante cases 
in beeld te brengen. Anderzijds besteden we uitgebreid aandacht aan 
contextuele kenmerken zoals de politiek-bestuurlijke inrichting van het 
land. We zijn immers van oordeel dat bestuurlijke vernieuwingen zoals het 
op een meer interactieve manier vormgeven van beleid in belangrijke mate 
afhangen van contextuele factoren zoals de staatsstructuur, de politieke 
cultuur, de administratieve cultuur, etc.  Op basis hiervan willen we 
bekijken welke ontwikkelingen er in deze landen te onderkennen zijn op het 
vlak van beleidsparticipatie. 
 
De landen werden geselecteerd op basis van variatie in politiek-bestuurlijk 
systeem en politieke cultuur, verschillende traditie en ervaringen met 
betrekking tot beleidsparticipatie, alsook de beschikbaarheid van 
onderzoeksmateriaal. De cases werden geselecteerd omdat ze in belangrijke 
mate in de lijn liggen van onze definitie van interactieve beleidsvorming 
(cfr. supra), omdat ze in de verschillende landen als (relatief) succesvol 
worden ervaren, en op basis van de beschikbaarheid van 
onderzoeksmateriaal. 
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>  1.4.3. Onderzoekskader en onderzoeksvragen 

In ons analysekader nemen we de brede beleidscontext mee, het 
beleidsprobleem, het interactief beleidsproces, de betrokken actoren, de 
koppeling met het politieke besluitvormingsproces, etc. 
 
Schematisch:  
 
 
politiek-bestuurlijk systeem

structuur

cultuur

beleidsprobleem

structuur

beleidsveld

cultuur

beleidsproces

participatief proces

uitkomsten

actoren

 
 
Concrete onderzoeksvragen: 
 
Algemeen politiek-bestuurlijk systeem (per land)  
• Hoe kan het politiek-bestuurlijk systeem getypeerd worden? 
• Hoe kan het democratisch systeem getypeerd worden?  
• Welke traditie, visie en cultuur heerst er met betrekking tot 

beleidsparticipatie en interactief beleid?  
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• Welk beleid, wetgeving en instellingen met betrekking tot 
beleidsparticipatie en interactief beleid?  

• Welke actoren zijn traditioneel dominant bij de beleidsvorming?  
• In welke beleidsdomeinen heeft men de meeste ervaring met interactief 

beleid? 
 
Politiek-bestuurlijk systeem beleidsveld (per case) 
• Welke traditie, visie en cultuur heerst er in het beleidsveld met 

betrekking tot beleidsparticipatie en interactief beleid?  
• Welke wetgeving, beleid, en instellingen met betrekking tot 

beleidsparticipatie en interactief beleid?  
• Welke actoren zijn traditioneel betrokken bij de beleidsvorming?  
• Welke zijn de heersende handelingspatronen, gedragsregels en discours 

met betrekking tot beleidsparticipatie in het beleidsveld?  
 
Beleidsprobleem  
• Hoe kan het probleem getypeerd worden?12 
 
Interactief beleidsproces 
• Wie initieerde het interactief proces? 
• In hoeverre was er sprake van een formeel engagement van de overheid 

ten aanzien van het interactief beleidsproces? 
• Welke doelstellingen werden door de beleidsmakers nagestreefd?  
• Ging het om consultatie of om deliberatie? In hoeverre was er sprake 

van een dialoog?  
• In hoeverre is er sprake van inhoudelijke openheid, openheid van proces 

en openheid voor actoren? 
• In welke mate was er sprake van invloed? In welke mate werd er macht 

gedeeld? 
• Op welk moment in de beleidscyclus konden de deelnemers 

participeren?  
• Van welke participatievorm was er sprake? 
• Welke burgers, organisaties, bedrijven, overheden,.. werden betrokken 

en waarom?  
• Wie leidt het proces?  
• Hoe zag het geplande procesverloop er uit? Welke spelregels? 

                                                 
 
 
12  Het valt buiten het bestek van dit rapport om hier een gedetailleerde typologie uit te 

werken, maar te denken valt aan aspecten zoals cognitieve moeilijkheid, 
(wetenschappelijke) zekerheid van kennis, ethisch karakter, urgentie, politieke prioriteit, 
schaal, spreiding van kosten en baten, etc. 

 ׀ 39 ׀



 

• Welke aansluiting met het formeel beleidsproces? 
• Welke methoden en instrumenten werden ingezet in het proces? 
• Hoe verliep het feitelijke proces?  
• Wat levert het op (resultaten en effecten)? 
• Wat kost het? 
• Hoe beoordelen beleidsmakers het project? Hoe beoordelen deelnemers 

het project? 
 
In de volgende hoofdstukken wordt per land eerst uitgebreid aandacht 
besteed aan het algemeen politiek-bestuurlijk systeem (macro-niveau): 
Nederland 2.1 t.e.m 2.9; Finland 3.1. t.e.m. 3.9; en Verenigd Koninkrijk 
4.1. t.e.m. 4.9. Daarna volgt de bespreking van telkens twee cases (micro-
niveau): Nederland 2.10 en 2.11; Finland 3.10 en 3.11; en Verenigd 
Koninkrijk 4.10 en 4.11. Per land worden tenslotte enkele conclusies en 
bemerkingen geformuleerd (2.12; 3.12; 4.12). 
 
 
 
 

 ׀ 40 ׀



2. Interactief beleid in Nederland 

>  2.1. Politiek-bestuurlijk systeem 

Nederland is een constitutionele monarchie. Aan het hoofd van het land 
staat een monarch, koning of koningin, die zich heeft te houden aan de 
grondwet. Nederland is een parlementaire democratie en kent een 
proportioneel kiesstelsel. Burgers verkiezen hun vertegenwoordigers op drie 
niveaus: rijksniveau, provinciaal en gemeentelijk niveau. Nederland is een 
unitaire, gedecentraliseerde staat.  
 
Op nationaal niveau bevindt de wetgevende macht zich bij de Eerste en de 
Tweede Kamer (samen de Staten-Generaal). In de Tweede Kamer wordt de 
Nederlandse politiek gemaakt. Hier ontstaan regeringscoalities, wordt 
wetgeving gemaakt en worden ministers ter verantwoording geroepen voor 
hun beleid. Een minister of kabinet kan niet aanblijven zonder het 
vertrouwen van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer (senaat) heeft minder 
rechten en is in de eerste plaats een reflectiekamer.  
 
De uitvoerende macht berust bij Koningin en regering. Het regeringsbeleid is 
een collegiale verantwoordelijkheid waarbij belangrijke beslissingen worden 
genomen door de ministerraad. De minister-president is het hoofd van de 
regering. Heel wat ministers worden bijgestaan door een staatssecretaris 
die een gedeelte van het beleidsterrein voor zijn rekening neemt.  
 
Nederland is ingedeeld in twaalf provincies. De provincies vormen de 
bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten. Slechts zelden is de provincie 
de enige instantie die zich met bepaalde taken bezighoudt. De provincie is 
vaak een 'gebiedsgerichte regisseur' en werkt nauw samen met andere 
overheden, het bedrijfsleven, organisaties en instellingen. De wetgevende 
macht wordt uitgeoefend door Provinciale Staten. De leden van Provinciale 
Staten worden een keer in de vier jaar gekozen. De belangrijkste taken van 
Provinciale Staten zijn het verkiezen van het college van Gedeputeerde 
Staten, het vaststellen van het beleid en het toezien op de uitvoering ervan. 
Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de 
provincie. Voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten is de 
Commissaris van de Koningin. Een Commissaris wordt niet gekozen door de 
inwoners van de provincie, maar benoemd door de Kroon (Koningin en 
ministers).  
 
De gemeente is de derde bestuurslaag. Momenteel heeft Nederland 443 
gemeenten. De gemeenteraad wordt om de vier jaar verkozen en vervult de 

 ׀ 41 ׀



 

wetgevende functie. De uitvoerende macht wordt gevormd door het College 
van Burgemeester en Wethouders. De gemeente heeft aanzienlijke 
bevoegdheden op het vlak van wonen, onderwijs, milieu, verkeer, recreatie 
sport en cultuur. In het kader van de decentralisatie worden bevoegdheden 
van de rijksoverheid overgeheveld naar het lokale niveau. Deze raden 
krijgen hun taken van het centrale gemeentebestuur en hebben in de eerste 
plaats een adviserende functie. Ze geven door 'wat er leeft' onder de 
bevolking en zijn een officieel aanspreekpunt voor het gemeentebestuur. 
Amsterdam en Rotterdam kennen deelgemeenteraden. Deelgemeenteraden 
worden net als de gewone gemeenteraad rechtstreeks door de wijkbewoners 
gekozen bij officiële verkiezingen. Deelgemeenteraden moeten de 
besluitvorming en de taakuitvoering dichter bij de burgers te brengen.13 
Taken en bevoegdheden krijgen ze van het gemeentebestuur overgedragen. 
Binnen zekere grenzen kunnen ze een eigen beleid voeren, bijvoorbeeld op 
het terrein van de inrichting van de openbare ruimte, verkeer, cultuur en 
sport. Deelgemeenteraden beschikken over eigen budgetten en eigen 
ambtenaren. 
 
Een vierde ‘bestuurlijk’ niveau zijn de waterschappen. Zij behoren tot de 
oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel en vormen de basis van 
het 'poldermodel'. De waterschappen hebben als taak namens de bewoners 
van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. Het buiten houden 
van het water is van oudsher een algemeen belang, waarbij polderbewoners 
genoodzaakt waren samen te werken. Uit die noodzakelijke samenwerking 
zijn de waterschappen ontstaan. Bij de inrichting van een waterschap zijn 
variaties mogelijk. In ieder geval kent een waterschap een algemeen 
bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden: 
eigenaren van grond (de 'ingelanden'), pachters van grond, eigenaren van 
gebouwen, bedrijven en sinds kort ook alle bewoners (de 'ingezetenen'). De 
verschillende categorieën worden in het bestuur vertegenwoordigd naar rato 
van hun belang en financiële bijdrage aan het waterschap. Aan bepaalde 
belanghebbenden (bijvoorbeeld milieuorganisaties) kan de bevoegdheid 
worden toegekend leden te benoemen (kwaliteitszetels). Het algemeen 
bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Daarbij wordt niet op 
partijen gestemd maar op individuele personen. Anders dan bij verkiezingen 
voor de gemeenteraden hoeven kiezers voor deze verkiezingen doorgaans 

                                                 
 
 
13  In feite kent Amsterdam stadsdelen met een stadsdeelraad en stadsdeelbestuur. De 

Amsterdamse stadsdelen hebben meer bevoegdheden ten opzichte van de gemeenteraad 
dan de Rotterdamse deelgemeenten. 
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niet naar een stembureau, maar kan per post of zelfs per telefoon worden 
gestemd.  
 
 
>  2.2. Type democratie 

Met de Grondwet van Thorbecke wordt Nederland in 1848 een parlementaire 
democratie. Burgers kunnen –indien ze aan een heel aantal voorwaarden 
voldoen –hun vertegenwoordigers verkiezen en zelf worden verkozen. De 
volgende stap in de ontwikkeling van de Nederlandse democratie is de 
uitbreiding van het kiesrecht tot elke burger. Met de grondwetswijziging van 
1917 werd het stelsel van evenredige vertegenwoordiging doorgevoerd. De 
overgang van een districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging had 
als voordeel dat “geen stem meer verloren ging.” En dat was belangrijk in 
een land dat bestond uit georganiseerde minderheden (Van den Brink, 
2002)14. De eerste twee decennia van de 20ste eeuw zal de politieke 
participatie zich kenmerken door de verzuiling. De kring van politieke 
actoren breidde zich door het algemeen kiesrecht sterk uit, maar deze 
massa werd onder controle gehouden langs ideologische scheidslijnen. De 
politieke partijen speelden hierbij een belangrijke rol aangezien ze zich, om 
leden en aanhangers aan zich te binden, moesten ontwikkelen tot 
massapartijen. In deze periode ontwikkelt de Nederlandse politieke cultuur 
zich tot een consensusdemocratie.  
 
Dankzij een politiek van pacificatie slaagde de Nederlandse samenleving er 
ondanks scherpe ideologische contrasten in een hoge mate van stabiliteit te 
realiseren in de periode van 1917 tot 1967. Verschillende maatschappelijke 
organisaties worden binnen de verschillende zuilen bijeengehouden, waarbij 
de politieke partijen voor het cement zorgen. Als voorwaarden voor deze 
pacificatiepolitiek worden de passiviteit van de massa genoemd, en de 
trouw van die massa aan haar leiders. De informele spelregels van het 
systeem zijn een zakelijke en resultaatgerichte houding bij politiek overleg, 
het vermijden van ideologische conflicten, afscherming van het 
beleidsproces van publiciteit en een hoge mate van verdraagzaamheid 
(Duyvendak & Krouwel, 2001). Beleidsvorming wordt tot stand gebracht door 
de elites van de verschillende zuilen waarbij strikte geheimhouding in acht 
wordt genomen. Met ‘de regering regeert’ wordt aangegeven dat de 
regering de handen vrij moet hebben om conflicten tussen maatschappelijke 
organisaties door middel van compromissen te beslechten. Volgens 

                                                 
 
 
14 Zie ook: Raad voor het Openbaar Bestuur, “Over de staat van de democratie”, 2005: 16. 
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Edelenbos en Monnikhof (2001: 18) hebben deze typische institutionele en 
culturele kenmerken van de pacificatiedemocratie geleid tot een proces van 
toenemend monisme waarbij bestuurders en volksvertegenwoordigers niet 
tegenover elkaar staan, maar een partijkartel vormen waarbij de 
coalitiepartijen zich binden aan een gedetailleerd regeer- of programma-
akkoord.  
 
Een ander gevolg van de pacificatiedemocratie is het ontstaan in deze 
periode van allerlei wettelijke overlegprocedures met particuliere 
organisaties. Maatschappelijke organisaties waren vertegenwoordigd in 
officiële, door de wet erkende toporganisaties, zoals de Sociaal 
Economische Raad (SER), het Landbouwschap en de Nederlandse Radio Unie. 
In deze organisaties worden regering en de verzuilde maatschappelijke 
organisaties naar evenredigheid vertegenwoordigd, aangevuld met door de 
Kroon benoemde deskundigen. Samen vormen deze overkoepelende 
organisaties “het voor de pacificatiepolitiek zo kenmerkend geacht stelsel 
van adviesraden” (Koppenjan, Ringeling, & te Velde, 1987). 
 
Naast de noodzaak om naar compromissen toe te werken met de 
verschillende betrokken partijen, is er nog een tweede factor die geleid 
heeft tot de vorming van dergelijke “gesloten beleidscircuits”. 
Beleidsvorming vereist de nodige deskundigheden, en deze kennis was vaak 
aanwezig bij particuliere organisaties die reeds langer op een specifiek 
beleidsterrein actief waren dan de overheid. Gevolg was de ontwikkeling 
van beleidssectoren, samenwerkingsnetwerken van ambtenaren, 
beleidsmakers, gespecialiseerde volksvertegenwoordigers en particuliere 
instellingen (Koppenjan et al., 1987). Deze samenwerkingsverbanden 
vertaalden zich in formele verbanden (overlegprocedures, adviesstelsels) en 
informele relaties. Een dergelijk gesloten beleidssysteem waarbij een 
beperkt aantal partners bevoorrechte relaties onderhouden met de overheid 
wordt ook wel neocorporatisme genoemd.  
 
In de jaren zestig is het met de pacificatie gedaan. Allerlei groepen, 
minderheden, ‘nieuwe sociale bewegingen’, organiseren zich en willen een 
stem krijgen bij de totstandkoming van beleid. Inspraak wordt een 
belangrijk kenmerk van het overheidsbeleid, zeker op lokaal vlak. In deze 
periode neemt de animo om te gaan stemmen af en ook het lidmaatschap 
van traditionele organisaties als politieke partijen en vakbonden neemt 

 ׀ 44 ׀



af.15 Anderzijds kennen actiegroepen en sociale bewegingen een sterke 
groei. Organisaties op het gebied van gezondheidszorg, milieu of 
internationale solidariteit kennen een exponentiële groei, zowel wat 
ledenaantal als financiële ondersteuning betreft (Van den Brink 2002: 50). 
Burgers geven zelf aan dat hun politieke belangstelling sterk is gestegen. 
Terwijl slechts 35 procent van de burgers in 1970 een (sterke) interesse voor 
politieke zaken aan de dag legde, maakt dat aandeel in 1995 al 49 procent 
van de respondenten uit. Daarbij komt dat steeds meer burgers begrip 
opbrengen voor medeburgers die buiten de bestaande politieke kanalen 
bepaalde doelen nastreven. Voorbeelden zijn zitdemonstraties om een 
onrechtvaardige wet tegen te houden, een wilde staking om massaontslag te 
verhinderen of een schoolbezetting door ouders uit protest tegen grotere 
klassen. Begin jaren zeventig keurt nog niet een derde van de 
ondervraagden dit soort buitenparlementaire acties goed (32%), maar 
midden jaren negentig kan meer dan de helft zich daarmee verenigen (54%) 
(Van den Brink 2002: 49). In Nederland is er sprake van de ontwikkeling van 
een ander soort burgerlijk engagement. Van den Brink noemt dit een groot 
dilemma: “Steeds meer Nederlandse burgers willen op een directe wijze 
voor hun individuele idealen en belangen opkomen, maar ze kunnen dat in 
de politiek alleen maar op een indirecte wijze en op collectieve basis doen” 
(Van den Brink 2002: 53). 
 
 
>  2.3. Traditie, visie en cultuur: bestuurskundig perspectief 

Van den Berg en Molleman concludeerden in de jaren zeventig dat 
maatschappelijke veranderingen op het vlak van politieke belangstelling en 
burgeractivisme niet veel veranderde aan de beleidsvorming in de ‘gesloten 
circuits’. Volgens deze auteurs vormden de verzamelde pressiegroepen, 
advies- en overlegorganen, officiële en officieuze ‘semi-overheden’ een 
zogenaamde ijzeren ring rondom het zwakke beslissingscentrum van 
regering en parlement (in (Peters, 2002). Ook Van Putten concludeerde in 
Haagsche machten (1980), een onderzoek naar invloedsuitoefening op acht 
maatregelen in drie departementen, dat het parlement slechts geringe 
invloed op wetgeving had. Ambtenaren, daarentegen, zijn centrale actoren 
in de besluitvorming. Van Putten stelde ook vast dat het parlement op 
‘oude’ beleidsterreinen meer betrokken is bij de besluitvorming, dan bij 
nieuwe terreinen. Op ‘oude’ beleidsterreinen zoals buitenlands beleid, 
                                                 
 
 
15  In 1965 had nog 9,7 % van het electoraat het lidmaatschap van een politieke partij op zak. In 

1971 was dat gezakt naar 4,1% en in 1996 bedroeg het nog maar 2,4% (cijfers van het SCP 
in Van den Brink 2002: 50). 
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defensie, binnenlands bestuur en justitie en politie, waar relatief veel 
juristen actief zijn, wordt beleid van oudsher in de vorm van wetten of op 

etten gebaseerde maatregelen gemaakt. Bij nieuwere departementen 

olgens Duyvendak heeft Nederland in vergelijking met andere landen een 

aatschappelijke groeperingen en 
elangenorganisaties sterk vertegenwoordigd in deze organen: 

w
waar naast juristen ook veel economen, sociologen, planologen en 
bestuurskundigen werken, wordt veel vaker gekozen voor andere vormen 
van beleid, zoals subsidieregelingen en convenanten, en worden vaker 
maatschappelijke groepen bij de beleidsvorming betrokken.  
 
V
politiek systeem dat vrij open staat voor nieuwkomers (Duyvendak, 2001). 
Na de sociale bewegingen van de jaren zestig en zeventig, zouden de laatste 
jaren de zogenaamde “single issue” –bewegingen in toenemende mate 
invloed uitoefenen op de besluitvorming.  
 
Terwijl uit empirisch onderzoek blijkt dat de feitelijke impact vanuit de 
samenleving op de besluitvorming in Nederland relatief beperkt is (o.a. 
Peters, 2002: 256), en dat het Nederlandse consensusmodel niet zorgt voor 
een verminderde competitiviteit van de Nederlandse economie, is het beeld 
van de ‘ijzeren ring’ toch sterk aanwezig in zowel het 
bestuurswetenschappelijke als het politieke discours. Er doen heel wat 
termen met een negatieve bijklank de ronde: pressiegroepen, lobbyen, 
neocorporatisme, de stroperige staat, etc. Ook de adviesorganen passen in 
dit plaatje. Tot voor kort waren m
b
“pressiegroepen in een officieel ‘adviesjasje’” (Peters 2002: 46). Volgens 
Peters vindt de afweging van de verschillende belangen in zo’n situatie in 
feite plaats in het adviescollege, dat het moeizaam bereikte compromis als 
advies aan de politiek doet toekomen.  
 
Ook Edelenbos en Monnikhof (2001) stellen vast dat een aantal belangrijke 
maatschappelijke verschuivingen niet hebben geleid tot een fundamentele 
heroriëntering van het politieke systeem in Nederland. Terwijl enerzijds de 
verticale, hiërarchische verhoudingen plaats maken voor meer horizontale 
vormen van interactie tussen burgers en machtshebbers, is er tegelijkertijd 
sprake is van een grote continuïteit van de pacificatiedemocratie. Volgens 
hen is de relatie tussen overheid en middenveld nog steeds goed 
vergelijkbaar met die van de hoogtijdagen van de verzuiling. De opkomst 
van interactief beleid in Nederland wordt enerzijds ingepast in een 
zoektocht naar innovatieve beleidsvoering, anderzijds is het in belangrijke 
mate schatplichtig aan het poldermodel. Op het vlak van innovatie kan dan 
gedacht worden aan het streven naar een integrale benadering van 
problemen, het tegengaan van de verkokering binnen de overheid, 
netwerking, vraagsturing, horizontale verantwoordingsmechanismen, etc. 
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Het gaat om een alternatief sturingsmechanisme, waarbij niet de overheid, 
maar “de burger aan zet is”. Anderzijds geldt interactief beleid als een 
voortzetting van de Nederlandse traditie van ‘polderen’. Volgens Edelenbos 
en Monnikhof (2001: 19) betreft het een poging van de politieke bestuurders 
om het contact met ‘de samenleving’ te herstellen op basis van de 
traditionele pacificatiespelregels. Zo sluiten de overlegmethoden die 
worden gebruikt bijna naadloos aan bij de aloude praktijk van consultatie, 
coöperatie, en consensusvorming (de 3 C’s). Verder lijkt het er wel op dat 
de politieke elite vindt dat politieke participatie belangrijk is en bevorderd 
moet worden, maar tegelijkertijd blijft, net als voorheen, de participatie 
echter wel beperkt tot bepaalde momenten die de politieke elite bepaalt: 
“mondige en actieve burgers dienen binnen duidelijk vastgelegde, 
interactieve kaders te blijven en zich voornamelijk te beperken tot 
onderwerpen die door de politiek zelf worden aangedragen.” Op die manier 
wordt burgerparticipatie “gevat” binnen de bestaande traditie. Uit 
onderzoek van Edelenbos et al. (2006) blijkt dat de doorwerking van de 
uitkomsten van interactieve beleidstrajecten in de uiteindelijke 
besluitvorming gering is. Een belangrijke oorzaak is dat er onvoldoende 
koppeling tussen de projecten en de formele besluitvorming bestaat. Dit 
lijkt soms een bewuste strategie, “op die manier houden politici en 
ambtenaren de handen vrij, waardoor men in de fase van besluitvorming 
an afwijken van onwelgevallige onderhandelingsresultaten.” Burgers 

olitieke 
ultuur ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan met betrekking tot 

                                                

k
mogen in duidelijk afgebakende periodes hun mening geven of ideeën 
formuleren, maar ze worden nauwelijks geïnformeerd over de resultaten of 
hun ideeën worden niet meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming 
(Edelenbos et al., 2006).  
 
Verder blijkt dat traditionele participatiearrangementen vaak blijven 
bestaan en dat interactieve processen naast deze arrangementen worden 
ingesteld. Van Tatenhove en Arts hebben vastgesteld dat in Nederland 
verschillende types beleidsarrangementen tegelijkertijd voorkomen, zelfs in 
het zelfde beleidsdomein (Van Tatenhove en Arts 2000: 200)16.  Dit ligt in de 
lijn van de vaststelling van Schudson dat, terwijl de Amerikaanse p
c
onderliggende waarden, deelnemende actoren, en spelregels, allerlei 
componenten uit het verleden blijven doorwerken in het heden. Zo spelen 
verschijnselen als politieke partijen en meerderheidsvorming- die dateren 
uit de negentiende eeuw – vandaag nog altijd een aanzienlijke rol.  

 
 
 
16 Zo stellen ze vast dat binnen Verkeer & Waterstaat tegelijkertijd ontwikkelingen waren 

richting interactieve beleidsvorming (bv InfraLab) én ontwikkelingen die een 
recentralisering van de beleidsvorming beoogden (Tracéwet). 
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Verschillende bestuurskundigen zijn eerder kritisch ten aanzien van het in 
Nederland gevoerde beleid met betrekking tot interactief beleid: de 
verschillende overheden lijken individualistisch te werk te gaan, er is geen 
consistent en samenhangend beleid. Beukenholdt-ter Mors et al. (2002), 
komen, na analyse van initiatieven in de periode 1975 -2000, tot de 
conclusie dat men na meer dan 10 jaar experimenteren op het niveau van 
de Rijksoverheid - en nog langer op lokaal vlak - met dezelfde dilemma’s en 
spanningsvelden blijft worstelen. Het gaat om vragen die te maken hebben 
met ministeriële verantwoordelijkheid, met gezag versus responsiviteit, 
participatieve versus representatieve democratie, sturen versus loslaten, 
mondige burgers (de “vergadertijgers”) versus onmondige of onwillige (?) 
burgers, etc.  Volgens de auteurs is er, niettegenstaande de aanzienlijke 
aandacht zowel vanuit academische hoek als vanuit de bestuurlijke praktijk, 
nog niet zoveel lering getrokken uit de ervaringen uit het verleden. De 
verschillende ministeries die experimenteren met interactieve 
beleidsvorming lijken gelijkaardige problemen te hebben en gelijkaardige 
fouten te maken. Knelpunten als het laten aansluiten van een interactief 
traject op een beleidstraject, het formuleren van duidelijke inhoudelijke en 
rocesmatige kaders, aandacht hebben voor verwachtingenmanagement, p

zorgen voor institutionele inbedding, etc. lijken terug te komen in de 
verschillende ministeries. Zowel binnen de ministeries, als tussen de 
ministeries worden te weinig leerervaringen geput uit de opgedane 
ervaringen.  
 
Na de hype in Nederland rond interactieve beleidsvorming in de jaren 
negentig, kende Nederland een periode waarin de term en het concept een 
tijdje in onmin lijkt te zijn geraakt. In 2005 stelden Jobien Monster en Jan 
Schrijver, beide medewerkers van Xpin, immers vast dat er nog maar weinig 
vraag was naar interactieve beleidsvorming, en “eenieder die de term in de 
mond neemt krijgt een matte of geërgerde blik toegeworpen.” (Monster & 
Schrijver, 2005). De auteurs roepen op tot een ontmaskering van het begrip, 
want het decennium van interactieve beleidsvorming was “misschien 
gewoon een noodzakelijke fase waar we doorheen moesten: een voor de 
hand liggende reactie van een overheid die zich in het nauw gebracht voelt 
door gerammel aan de deur en van de weeromstuit de deur nu en dan 
wagenwijd openzet, maar verder doorgaat alsof er niets veranderd is.” 
Terwijl het er even op leek dat interactieve beleidsvorming zou doordringen 
tot het hart van de nationale beleidsprocessen, bleek in 2005 het concept 
uitgewerkt. En dat terwijl het toch volgens velen paste in de Nederlandse 
traditie van schikken en plooien. Wat is er mis gegaan? Volgens Monster en 
Schrijver heeft het probleem in de eerste plaats te maken met het feit dat 
het een containerbegrip betreft (wat is beleid? Wat is beleidsvorming? Wat 
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is interactief?). Er waren verschillende interpretaties gangbaar, die soms 
toch vrij fundamenteel verschilden. In de tweede plaats betreft het ook de 
fundamentele tegenstrijdigheid tussen de representatieve democratie en de 
participatieve democratie. Concepten als primaat van de politiek, 
ministeriële verantwoordelijkheid en de Weberiaanse ambtenaar zitten 
ingebakken in het representatief stelsel. Eigenlijk stelt interactieve 
beleidsvorming die normen in vraag. Wat is het kader? Wie beslist? Wat is de 

ak van de ambtenaar? En van de bestuurder? In de politiek bestond er in 

se penduledemocratie “offers citizens, through their votes, 
uch more influence on the kind of government, and thus on the kind of 

policy
demo
risico
demo

en push-button democratie waarbij de burger 

ta
Nederland geen algemeen draagvlak voor interactief beleid. En in de 
praktijk engageerden politici zich zelden in interactieve projecten omdat 
hun politieke primaat in het gedrang zou kunnen komen, zo stellen nog 
Monster en Schrijver. 
 
Heel wat Nederlandse bestuurskundigen wagen zich ook aan het normatieve 
debat: in hoeverre is een op politieke partijen gebaseerde 
vertegenwoordigende politieke democratie nog houdbaar in een 
geïndividualiseerde, ontzuilde en ontideologiseerde samenleving? Zo pleitte 
Van Thijn voor het Westminster model als alternatief voor de stroperige 
staat. De Brit
m

, they are going to have than the Dutch ‘fan democracy,’ in which 
cratic signals tend to ‘fan out’ and evaporate” (Hendriks, 2001). Het 
 bestaat immers dat die ‘fan democracy’ degenereert in een ‘pincers 
cracy’:  

 
“if voters find that moderate choices make little or no difference, 
they increasingly opt for political extremes; the extremities of the 
fan would harden, creating pincers between which democracy could 
be crushed.” (Hendriks, 2001: 26).   

 
Frissen argumenteert dat het concept van centrale sturing van het publiek 
domein, gedragen door collectieve meningsvorming en gemeenschappelijke 
belangenbehartiging in stabiele politieke formaties, aanzienlijk verzwakt is 
door maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, 
professionalisering, sociaal-culturele verscheidenheid en fragmentatie, en 
door de ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur zelf (1999). De 
verankering van politieke partijen in de samenleving is in toenemende mate 
problematisch geworden, ze zijn enerzijds ‘verstatelijkt’ door de verdere 
professionalisering van het politiek bedrijf, en anderzijds zijn ze inhoudelijk 
steeds meer op elkaar gaan gelijken. De ontzuiling heeft er ook voor 
gezorgd dat de politieke partijen beroofd zijn van hun centrale positie in 
een netwerk van sociale organisaties van de eigen zuil. Andere auteurs 
waarschuwen dan weer voor e
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door middel van e-voting en e-referenda rechtstreeks het beleid aansturen. 

emocratisch bestel en de politieke besluitvorming in de richting van een 
irecte democratie, anderen voor een herstel van het primaat van de 

toch te liggen bij 
het versterken/verrijken van het huidige politieke stelsel met vormen van 

meedoen”. Het is immers belangrijk dat de kloof 
ssen politiek en samenleving, tussen kiezer en gekozene, wordt verkleind. 

Dergelijke vormen van interactie steunen immers niet op dialoog, op een 
proces van discussiëren, argumenteren, van het afwegen van voor- en 
nadelen, een wederzijds leerproces, maar op een passieve registratie van 
standpunten (Bekkers, 2004). 
 
Over de vraag welke ontwikkelingen wenselijk zijn ten aanzien van deze 
ingrijpende maatschappelijke wijzigingen is er dus geen bestuurskundige 
eensgezindheid. Sommigen pleiten voor een radicale verandering van het 
d
d
politiek (Cliteur, 2002). De algemene teneur lijkt echter 

interactief beleid (Michels, 2005; Raad voor het Openbaar bestuur, 2005b).   
 
 
>  2.4. Traditie, visie en cultuur: politiek perspectief 

Op 27 mei 2003 werd het kabinet Balkenende II (CDA, VVD en D66) 
geïnstalleerd. In het regeerakkoord werden plannen over bestuurlijke 
vernieuwing opgenomen, waaronder een gekozen burgemeester en 
commissaris van de koningin, alsook een nieuw kiesstelsel. De herziening 
van het kiesstelsel moest een bijdrage leveren aan de versterking van de 
democratie. Uitgangspunt is een sterkere nadruk op het eigen mandaat van 
de individuele volksvertegenwoordiger. Er werd een versteviging 
aangekondigd van de politieke partijen en hun wetenschappelijke- en 
scholingsinstituten, een verbetering van de voorbereiding en uitvoering van 
overheidsbesluitvorming, en een evaluatie van de taken, werkwijze en 
omvang van de zelfstandige bestuursorganen, gedeconcentreerde 
rijksdiensten en adviesraden. Er wordt gesteld dat de representatieve 
democratie versterkt kan worden door de burger een grotere rol te geven in 
het politieke en bestuurlijke beleidsproces. Burgers moeten “niet aan de 
kant blijven staan, maar 
tu
Een belangrijk instrument daartoe is, volgens het akkoord, het geven van 
meer rechtstreekse invloed van de burger binnen het beleidsproces. De 
discussie over het al dan niet invoeren van een referendum wordt naar het 
parlement verwezen. 
 
Deze bestuurlijke vernieuwingen zouden indien uitgevoerd een belangrijke 
shift betekenen, weg van de traditionele consensusdemocratie, richting 
penduledemocratie en richting vormen van directe democratie. De Eerste 
Kamer stemde echter niet in met de Grondwetswijziging waarmee de 
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benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koningin uit de 
Grondwet werd gehaald. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties trad af, te meer omdat ook zijn voorstellen voor een 
nieuw kiesstelsel niet op voldoende steun konden rekenen. Op 29 juni 2006 
viel het kabinet nadat D66 zich terugtrok vanwege een door die partij maar 
niet door een Kamermeerderheid gesteunde motie van wantrouwen tegen 
minister Rita Verdonck. Het kabinet Balkenende III, bestaande uit CDA en 
VVD, met zogenaamde gedoogsteun van de LPF, D66, ChristenUnie en de 
GP trad in functie op 7 juli 2006. Op 22 november 2006 verloor het CDA 

traditie van schikken en 
looien, als een factor zag in de economische heropleving. Het Nederlandse 

                                                

S
onder leiding van Balkenende 3 zetels, maar werd het voor de derde 
achtereenvolgende keer de grootste partij van Nederland. Het kabinet 
Balkende IV bestaat uit een coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. Op 22 
februari 2007 werd het vierde Kabinet-Balkenende beëdigd.  
 
Het dominante politieke discours in Nederland is –zeker sinds de jaren 
negentig- dat van de ‘stroperige staat’ waarbij de overheid door allerlei 
formele en informele overleg –en adviesfora niet in staat is om tijdig en 
adequaat te reageren op veranderende economische omstandigheden. In 
1984 vond de meerderheid van de ondervraagde leden van de politieke elite 
dat georganiseerde groepen teveel invloed hadden op het Nederlandse 
overheidsbeleid (Hendriks, 2001: 28). Midden jaren negentig werd het 
discours van de stroperige staat echter bedreigd door een alternatief model, 
dat net de Nederlandse consensusdemocratie, de 
p
“poldermodel”, werd door buitenlandse kranten en tijdschriften geroemd 
als succesverhaal.17 Dit bracht heel wat Nederlandse beleidsmakers in 
verlegenheid, aangezien ze zich net tot doel hadden gesteld de overheid te 
ontlasten van de ‘relicten van de pacificatiestaat.’ 
 
Toch lijkt het er op dat het ‘polderen’ niet echt aan een politieke remonte 
is begonnen. De Raad voor Openbaar Bestuur pleit in zijn adviezen Primaat 
in de polder (2002) en Over de staat van de democratie (2005) voor het 
primaat van de politiek. De volksvertegenwoordiging en het politiek 
bestuur, als organen van de democratische overheid, hebben het recht en 
de plicht om in zaken van publiek belang bindende besluiten te nemen en te 
(doen) uitvoeren. Volksvertegenwoordigers moeten de opvattingen van de 
burgers serieus nemen, maar dat betekent niet dat zij louter als 
doorgeefluik van die opvattingen fungeren. Actieve deelname van burgers 

 
 
 
17  Politici als Tony Blair noemden Nederland een gidsland, en in 1997 werd de prestigieuze 

Bertellsmanprijs uitgereikt aan de Stichting van de Arbeid, een centrale instelling van de 
Nederlandse ‘stroperige staat.’  

 ׀ 51 ׀



 

aan beleidsprocessen is een welkome aanvulling, maar geen alternatief voor 
de representatieve democratie. De raad pleit niet voor institutionele 
hervormingen, maar in de eerste plaats voor een “andere parlementaire 
cultuur”. De raad vraagt wel dat het burgerinitiatief bij wet mogelijk 
gemaakt zou worden. Ook het correctief referendum kan op steun rekenen, 
maar dan eerder als prikkel die de representatieve democratie nieuw leven 
inblaast. In Primaat in de polder stelt de raad dat vertegenwoordigende 
organen zelf geen interactieve processen moeten organiseren of er aan mee 
doen. Ook over het uitgangspunt van het politieke primaat en de scheiding 
tussen advies en overleg die was beoogd met de herziening van het 
adviesstelsel in 1997 (cf. infra) lijkt over de partijgrenzen heen politieke 
eensgezindheid te blijven bestaan18. Tijdens de bespreking van het eerste 
evaluatieverslag van de Kaderwet adviescolleges in de Tweede Kamer 
erwijst Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

eid19. De meeste politieke partijen zitten niet te 
ringen om de burger veel ruimte te laten in het beleidsproces. Enkel het 

                                                

v
naar het politieke primaat. Hij stelt: “dankzij de kaderwet spelen de 
adviescolleges nu een minder prominente rol in het politieke debat, mede 
omdat er minder ambtenaren en belangenbehartigers in de adviesorganen 
zitting hebben.”   
 
Terwijl men enerzijds het primaat van de politiek wil herstellen en een 
meer efficiënt overheidsapparaat vormgeven, wil men de “vrijgekomen 
ruimte” in het beleidsvormingsproces niet zomaar aan de burger laten. Voor 
directe vormen van democratie bestaat er bij de verschillende politieke 
partijen geen meerderh
sp
correctief referendum kan op vrij veel steun rekenen. D66 is de enige partij 
die een heel gamma van arrangementen voorstaat om de directe democratie 
te versterken. Maatregelen die potentieel ingrijpen op verschillende fasen 
van de beleidscyclus20. 

 
 
 
18 Zie o.a. het verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer en minister De Vries over het 
evaluatieverslag De Staat van advies, vergaderjaar 2001-2002, 28101, nr 2.  

19 http://www.referendumplatform.nl/index.php?item=374, op 29/8/2007. 
20 D66 spreekt zich in het verkiezingsprogramma 2002 uit voor zowel het correctieve 

referendum als het volksinitiatief, met lage handtekeningendrempels en zonder 
opkomstdrempels. In het programma 2006 spreekt men zich uit voor correctieve referenda 
op alle niveaus: van buurt tot Europees niveau. Ook wil ze de invoering van het 
volksinitiatief en de invoering van een verplicht referendum voor bepaalde 
grondwetswijzigingen. Ze spreekt zich ook uit voor plebiscieten– volksstemmingen ‘van 
bovenaf’ die door de regerende meerderheid worden uitgeschreven. D66 wil ook een 
jaarlijkse peiling waarin de bevolking 3 prioriteiten voor het beleid kan aangeven, die de 
regering dan moet verwerken in het beleid.  
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Het beleid inzake interactieve beleidsvorming kende vooral in de tweede 
helft van de jaren negentig een piekperiode. In die periode zagen lokale 
politici het als meest belangwekkende ontwikkeling volgens een enquête in 
Binnenlandse Bestuur uit die tijd (Enthoven, 2005), deze visie werd gevoed 
door een intens bestuurswetenschappelijk discours (cf. supra). Volgens 

mmigen is interactief besturen in de nationale politiek echter nooit een 
ebben individuele ministers als Jorritsma (V&W), De 

Boer (VROM), Van Boxtel (GSB) en Veerman (LNV) actief ingezet op en 

 te moeten aantonen. De wet is van 
epassing op alle overheidsinstellingen en op alle niveaus. De wet voorziet 

raagde informatie moet worden geweigerd. De 
ob is een kaderwet, die ondergeschikt is aan meer gedetailleerde 

ciaal en 
emeentelijk niveau. De wet noemde limitatief een aantal besluiten 

so
item geweest. Wel h

gebruik gemaakt van interactieve processen (Enthoven 2005: 22).  
 
 
>  2.5. Wetgeving  

De Wet Openbaarheid bestuur (Wob, 1991) bepaalt dat eenieder informatie 
kan verzoeken zonder enig belang
to
in een aantal uitzonderingsgevallen (staatsveiligheid, vertrouwelijke 
informatie,..) waarin de gev
W
voorzieningen in andere wetgeving. 
 
De Nederlandse grondwet bevat geen bepalingen die uitdrukkelijk voorzien 
in het recht op participatie. 
 
Er is geen landelijke wetgeving die rechten geeft aan burgers om referenda 
aan te vragen. Wel heeft er drie jaar een Tijdelijke Referendumwet bestaan 
(1/1/2002 tot 31/12/2004). Deze wet maakte het mogelijk raadgevende 
correctieve referenda te organiseren op nationaal, provin
g
waarover een referendum kon georganiseerd worden. Deze wet was bedoeld 
om de tijd tot aan een Grondwetswijziging voor referenda te overbruggen. 
Maar die grondwetswijziging is er uiteindelijk niet gekomen en de Tijdelijke 
Referendumwet is na 31 december 2004 ook niet meer verlengd.  
 
De Tweede Kamer (evenals gemeenteraden en Provinciale Staten) kan met 
een gewone meerderheid besluiten om een 'raadplegend referendum' te 
houden (van bovenaf geïnitieerd, niet-bindend). Dat is gebeurd op 1 juni 
2005 met het landelijke referendum over de Europese Grondwet. Naar 
schatting 10 procent van de gemeenten heeft een lokale 
referendumverordening die rechten geeft aan burgers om referenda aan te 
vragen. Deze laten doorgaans referenda toe over (voor)genomen besluiten 
van de gemeenteraad. Gemeenten mogen op referendumgebied alles 
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regelen wat ze willen, echter de Grondwet en de Gemeentewet verbiedt 
bindende referenda en verplicht gemeenten om de vrijheid te houden om 
fzonderlijke referendumaanvragen af te wijzen - het "zonder last en 

ef moet 
etrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een 

k kan een verzoekschrift worden ingediend. Een verzoekschrift 
aat - anders dan een petitie - over een individuele kwestie waarin de 

                                                

a
ruggespraak". Enkele gemeenten hebben een referendum op volksinitiatief 
(burgers kunnen referenda aanvragen over door henzelf geschreven 
voorstellen). Tot en met eind 2006 vonden 131 gemeentelijke referenda 
plaats21.  
 
Sinds 1 mei 2006 is het mogelijk een burgerinitiatief in te dienen bij de 
Tweede Kamer. Met ondersteuning van 40.000 handtekeningen kan een 
kiesgerechtigde een voorstel indienen om een bepaald onderwerp op de 
agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Een burgerinitiati
b
wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in 
strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden. Begrotingen en belastingen 
zijn uitgesloten van het burgerinitiatief. De Tweede Kamer zal in 2008, na 
een evaluatie, beslissen of het burgerinitiatief wordt voortgezet.22  
 
Een petitie is een politiek verzoekschrift, waarmee kritiek wordt geuit op 
het beleid. In de petitie moet worden beschreven met welk beleid of welke 
regel men het oneens is, wat het doel is van de petitie en vermelden wie de 
organisatoren zijn. Wie een petitie aan de Kamer wil aanbieden, moet dat 
schriftelijk aanvragen. De aanbieding van een petitie wordt in de 
eerstvolgende vergadering van de Kamer gemeld op de lijst van ingekomen 
stukken23. Oo
g
overheid volgens de aanvrager een verkeerde beslissing heeft genomen. Het 
moet gaan om een individuele kwestie, waartegen geen 
bezwaarschriftprocedure en/of beroep bij de onafhankelijke rechter 
mogelijk is. 
 
De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb, 1992) stelt een aantal spelregels op 
in verband met de totstandkoming van administratieve beslissingen, in het 
bijzonder voor de totstandkoming van individuele beslissingen zoals 
vergunningen. Voor het nemen van individuele overheidsbeslissingen waren 

 
 
 
21 Zie www.referendumplatform.nl, op 20/8/2007 
22 Zie www.tweedekamer.nl . De antirookorganisatie Clean Air Nederland (CAN) had de primeur 

en bood op 19 mei 2006 het allereerste burgerinitiatief, gesteund door ruim 60.000 
burgers, aan de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas, aan.  

23 www.tweedekamer.nl. Op woensdag 19 april 2007 heeft de Consumentenbond een petitie 
voor veilige digitale producten en diensten aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer dan 
10.000 mensen ondertekenden de petitie van de bond. 
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tot juli 2005 twee voorbereidingsprocedures in de Awb opgenomen. Deze 
twee procedures zijn met ingang van 1 juli 2005 vervangen door één 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov). De nieuwe regeling past 
in een pakket maatregelen die bedoeld zijn om de zogenaamde 
‘juridisering’ van het openbaar bestuur te verminderen (Lambrecht en 
Dekimpe 2007). De uov is recent in een groot aantal wetten ingevoerd, 
waaronder de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Monumentenwet, de 
Woningwet en verschillende milieuwetten. Het is niet de bedoeling van de 
nieuwe procedure om veranderingen aan te brengen aan de kring van 
inspraakgerechtigden. Dit houdt onder meer in dat voor milieubesluiten de 
situatie blijft bestaan dat “een ieder” toegang heeft tot de 
voorbereidingsprocedure. Burgers kunnen zowel mondeling (bv via een 
hoorzitting) of schriftelijk hun ‘zienswijze’ geven. Wel is er, merken 
Lambrecht en Dekimpe op, met het nieuwe systeem een ‘knip’ tussen de 
inspraakfase en de beroepsfase. Zo is er in de nieuwe procedure geen 
mogelijkheid meer tot het indienen van bezwaarschriften. Indien men niet 
akkoord gaat, dient men in direct beroep te gaan bij de rechter. Dat 
eroepsrecht is echter beperkt tot de belanghebbenden. En het 

                                                

b
beroepsrecht komt slechts die belanghebbenden toe die tijdig een 
‘zienswijze’ hebben ingediend. Ten derde mogen in beroep in principe geen 
argumenten worden aangebracht die niet in de zienswijze tot uiting zijn 
gekomen. 
 
Ook in sectorale wetgeving is inspraak voorzien. In de eerste plaats betreft 
het wetgeving in verband met milieubeheer en ruimtelijke ordening. Zowel 
op internationaal en Europees niveau bestaat er in dit kader immers reeds 
geruime tijd de verplichting om aan informatiespreiding te doen en 
inspraak- en participatiemogelijkheden te voorzien.24 Ten eerste is er de 
Wet Milieubeheer (Wb 1979). Die wet is, net als de Wet op Openbaarheid 
van Bestuur (Wob) aangepast om te voldoen aan het verdrag van Aarhus. De 
Wet Milieubeheer bepaalt onder meer dat de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure van toepassing  is voor de verlening van 
vergunningen. Ten tweede vermelden we de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (1962). Die wet voorzag in inspraak bij de planologische 
kernbeslissing (PKB). In de nieuwe wet wordt de PKB vervangen door de 

 
 
 
24  Het verdrag van Aarhus (VN) van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, 

publieke participatie bij besluitvorming en toegang tot de rechter in 
milieuaangelegenheden is in deze richtinggevend geweest (Goeteyn, 2005). Het verdrag 
gaat ervan uit dat duurzame ontwikkeling enkel kan worden bereikt als alle 
belanghebbenden worden betrokken bij het milieubeleid. Via Europese richtlijnen heeft 
het Verdrag ook belangrijke implicaties gehad voor de Nederlandse milieuwetgeving. 
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Structuurvisie, waarop in principe geen inspraak is. Omdat er echter voor 
een Structuurvisie een Strategische Milieubeoordeling (SMB) moet worden 
opgesteld en die inspraakplichtig is, vindt er toch inspraak op de concept-
structuurvisie/SMB plaats. We vermelden ook de wetgeving met betrekking 
tot milieu-effectrapportage die voorziet dat de nodige informatie wordt 
erschaft en de mogelijkheid voorziet voor burgers en groepen om hun 

llen. Voorzien werd dat deze organen naast een 
estuurlijke taak ook een adviestaak in de richting van de centrale overheid 

, 
rwijl de product- en bedrijfschappen zich vooral op de bestuurlijke taak 
eleggen. In andere sectoren, sociale zekerheid, gezondheidszorg, bestaan 

 

ieven waarbij gestreefd 
ordt de mening van burgers en maatschappelijke organisaties een plaats in 

v
bemerkingen te maken bij geplande wetgeving. Er bestaan ook 
inspraakmogelijkheden in het kader van de procedure tot het aanleggen van 
snelwegen en spoorlijnen, alsook de constructie of uitbreiding van 
luchthavens (o.a. Tracéwet, Luchtvaartwet). 
 
De Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (WBO 1950) regelde de 
instelling van de Sociaal-Economische Raad (SER) en voorzag de 
mogelijkheid voor sectoren van het bedrijfsleven om product- en 
bedrijfschappen in te ste
b
zouden krijgen. Momenteel wordt de adviestaak vooral vervuld door de SER
te
to
gelijkaardige regelingen. 

De Kaderwet adviescolleges van 3 juli 1996 wordt nog in detail besproken. 
 
 
>  2.6. Beleid 

Op lokaal vlak wordt in Nederland sinds begin jaren negentig 
geëxperimenteerd met vormen van interactieve beleidsvoering, onder 
andere in het kader van stadsvernieuwing, gebiedsgerichte werking, etc. 
Deze projecten werden opgezet na de als dramatisch laag ervaren opkomst 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 die tot de suggestie leidde dat 
het lokale bestuur -dat het dichtst bij de burgers werd verondersteld te 
staan- zijn draagvlak en daarmee zijn legitimiteit aan het verliezen was. De 
oplossing zou onder meer moeten komen van een vernieuwing van het lokale 
bestuur (Edelenbos & Monnikhof, 2001: 9-10). Naast initiatieven gericht op 
institutionele vernieuwingen in het kader van de representatieve 
democratie (voorstellen die de positie van de gemeenteraad moesten 
versterken, referendum, gekozen burgemeester), zijn gemeenten ook aan 
de slag gegaan met vernieuwingen op het vlak van de ‘alledaagse’ 
democratie. Het gaat hier voornamelijk om initiat
w
het besluitvormingsproces te geven. Zo worden in verschillende gemeenten 
rondetafelgesprekken, stadsconferenties, stadsgesprekken, tribunalen, etc. 
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gehouden waarbij burgers worden uitgenodigd om hun opvattingen kenbaar 
te maken. (Edelenbos & Monnikhof, 2001: 9-10 ). 
  
Op het niveau van de Rijksoverheid was de motie Willems in 1993 van groot 
belang. In deze motie stelden de parlementsleden dat de betrokkenheid van 
burgers in een vroege stadium van de beleidsontwikkeling kan bijdragen tot 
de verbetering van de relatie tussen burger en bestuur en aan een verhoging 
an de kwaliteit van het overheidsbeleid. Deze motie werd gevolgd door 

ns de commissie een extra inspanning leveren om 
ok met die mensen te communiceren over beleidsvoornemens die uit 

zichzelf niet de communicatie met de overheid zoeken. De commissie 

                                                

v
heel wat interactieve processen in de jaren die volgden, waarvan alleszins 
een gedeelte in navolging van de motie.25 De motie kan gezien worden als 
de politieke legitimatie van heel wat initiatieven genomen door ambtenaren 
in verschillende beleidsdomeinen bij de Rijksoverheid.  
 
In het regeerakkoord van 1998 is de notie interactief bestuur terug te 
vinden. In het regeerakkoord werd ook een commissie aangekondigd die het 
kabinet zou adviseren over de toekomst van de overheidscommunicatie. De 
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie onder leiding van de 
Groningse burgemeester Wallage bestond uit journalisten, bestuurs- en 
communicatiedeskundigen en ICT-ondernemers. Hun eindrapport ‘In dienst 
van de democratie’ (2001) pleitte ervoor de communicatiefunctie op te 
nemen in het hart van de beleidsvorming. Hoofddoel is het realiseren van 
communicatie als recht van de burger. Actieve openbaarmaking, 
transparantie en interactiviteit moeten het recht op communicatie mogelijk 
maken. Volgens de commissie moet de burger in alle fasen van de 
beleidscyclus kunnen rekenen op daadwerkelijke interactie. Niet alleen 
moeten burgers hun mening over het beleid kenbaar kunnen maken, ook is 
de overheid verplicht ‘iets terug te zeggen’. De Commissie pleit voor een 
andere houding van de overheid ten aanzien van de burger, een open 
dialoog tussen burger en overheid, waarbij “de overheid bereid is zich te 
laten overtuigen door goede argumenten van burgers als wezenskenmerk 
van interactieve beleidsvorming”. Daarbij kan de bestuurder zich  vooraf 
committeren aan de uitkomsten van het interactieve proces, maar dat hoeft 
niet. Duidelijkheid over wat er met de uitkomsten van het proces gebeurt, 
bijvoorbeeld óf de overheid zich hieraan committeert, is wel van wezenlijk 
belang. Om het recht op communicatie voor alle groepen inhoud te geven, 
moet de overheid volge
o

 
 
 
25 Ad de Rooi, oprichter InfraLab, geeft aan dat dit innovatieve project van Verkeer & 

Waterstaat schatplichtig was aan de motie (Samenleving en Politiek. Naar nieuwe 
verbindingen, op www.iminet.org op 29/8/2007). 
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beveelt ook aan om aan het begin van de regeerperiode die dossiers aan te 
wijzen die in elk geval in brede dialoog met grote delen van de samenleving 
vorm dienen te krijgen. 
 
Het kabinet reageert met het Actieprogramma Overheidscommunicatie 
2002-200626. Vier actiepunten hebben betrekking op interactief beleid. Ten 
eerste zullen er communicatieve spelregels voor interactieve beleidsvorming 
worden uitgewerkt. De communicatie bij interactieve processen is vaak een 
voorwaarde voor het slagen van interactieve processen. Ten tweede zal een 
beleidskader interactieve beleidsvorming worden opgesteld. Coproductie of 
interactieve beleidsvoorbereiding moet voldoen aan de essentiële 
beginselen van democratische beleidsvoering. Ten derde, zullen thema’s uit 
het regeerakkoord, die zich lenen voor interactieve beleidsvorming, 
gemarkeerd worden. Dit gebeurt bij aanvang van een nieuwe regeerperiode. 
Ten vierde zal een budget van € 1 miljoen structureel worden uitgetrokken 
voor belevingsonderzoek. Aan de hand van periodiek onderzoek kan 
inzichtelijk worden gemaakt hoe de burgers aan de hand van hun perceptie 
van maatschappelijke problemen, kennis en verwachtingen van oplossingen 
het handelen van de overheid waarnemen en waarderen en hoe zij 
ventueel bij de vorming van het beleid (bijvoorbeeld als coproducent) 

                                                

e
betrokken wensen te worden. In de volgende jaren wordt het 
belevingsonderzoek uitgevoerd en communicatieve spelregels (i.s.m. Xpin) 
uitgewerkt.  
 
In 2005 is er de Gemengde Commissie Communicatie (Commissie 
Wolffensperger) in het kader van het programma Andere Overheid. 
Communicatie is namelijk één van de onderwerpen waar een zogenaamde 
rijksbrede takenanalyse voor is uitgevoerd. De commissie formuleert 50 
aanbevelingen om de overheidscommunicatie te versterken. Kern is 
communicatie in een vroeg stadium van de beleidsvorming en een volledig 
en transparant proces. Voorbeelden van aanbevelingen zijn zorgen voor 
meer kennis en contact met de samenleving door enquêtes, consultatie, 
simulatiegames en expertmeetings, het lanceren van een televisiekanaal 
binnen de publieke omroep met live Kamerdebatten, persconferenties en 
dergelijke, en het organiseren van 'townhall meetings' waarbij 
beleidsmakers kunnen aangesproken worden door burgers en 
maatschappelijke organisaties. De Commissie stelt dat een belangrijke 
randvoorwaarde bij het betrekken van de buitenwereld in het beleidsproces 
is dat burgers en stakeholders bij elk contact en in elke fase duidelijk wordt 

 
 
 
26 www.minaz.nl op 11/9/07. 
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gemaakt wat de invloed kan zijn van die mening op de uiteindelijke 
beleidsbeslissing. De commissie beveelt aan hierover duidelijke schriftelijke 
afspraken te maken en als sluitstuk van elk beleidsvoorstel te toetsen of en 
zo ja hoe de buitenwereld is betrokken en wat met de ‘input’ is gedaan. Het 
kabinet reageert op de aanbevelingen van de commissie Wolffensperger met 
een implementatieplan (2005)27. Het plan bevat een aantal projecten die 
moeten leiden tot meer rechtstreekse communicatie tussen burger en 
bestuur: “Niet als alternatief voor, maar naast de onafhankelijke media.” 
Het kabinet denkt het Sociaal en Cultureel Planbureau in te zetten om aan 
meningspeilingen te doen, als “onmisbaar instrument om voeling te houden 
met de samenleving”. Het kabinet wil ruimte voorzien voor experimenten 
met nieuwe vormen van contact en dialoog met de burger (debatten, live 
phone-ins, townhallmeetings, etc.). Er wordt gedacht aan een kanaal zoals 
et Amerikaanse C-SPAN, geheel gewijd aan bestuur en politiek. Het kabinet 

 specifieke 
eleidsdomeinen. Opvallende vaststelling is dat deze checklists aanzienlijk 

                                                

h
gaat na of een ‘consultatietoets’ kan ontwikkeld worden, die helpt bij het 
bepalen of, hoe en wanneer de ‘buitenwereld’ bij de beleidsontwikkeling 
wordt betrokken. 
 
Er werden de voorbije jaren verschillende programma’s 
interdepartementaal en binnen de verschillende departementen gewijd aan 
het bevorderen van de democratie, aan burgerparticipatie en interactief 
beleid, zoals het programma Beleid met burgers van VROM, het programma 
Andere Overheid, de Veranderopgave van V&W, de Koers van een 
interactieve overheid: naar meer democratie van BZK en het programma 
Good Governance. In deze periode zijn er ook verschillende checklists 
ontwikkeld voor interactieve beleidsvorming, generieke en voor
b
verschillen (Michels 2005). Aangezien de normen die ten grondslag liggen 
aan interactieve beleidsvorming niet duidelijk zijn, is de operationalisering 
van het begrip en de vertaling in indicatoren ook problematisch. 
 
Zeker de laatste jaren is er in Nederland, naast de aandacht voor een 
intensivering van de communicatie met de burger, sprake van een sterke 
tendens om het beleidsproces te versnellen en procedures te stroomlijnen. 
Het kabinet streeft naar een slagvaardige besluitvorming en het 
terugdringen van de bureaucratie. Een voorbeeld is de aanpassing van de 
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) waarbij twee bestaande 
voorbereidingsprocedures vervangen worden door één uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (uov). Een ander voorbeeld zijn de 

 
 
 
27 www.communicatieplein.nl op 11/9/07. 
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werkzaamheden van de Werkgroep Inspraak. Met het rapport Inspraak 
Nieuwe Stijl: maatwerk (2006) gericht aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat, wordt ingespeeld op de mogelijkheden van het afslanken van 
bestaande inspraakprocedures. Volgens de werkgroep biedt formele 
inspraak bij ruimtelijk-economische ingrepen te weinig mogelijkheden voor 
(creatief) meedenken, is het voor burgers niet altijd duidelijk wat van hen 
wordt verwacht en wat zij mogen verwachten, en zijn er naast inspraak nog 
andere vormen van participatie en dialoog wat tot verwarring leidt. 
Uitgangspunt van de werkgroep is dat de inspraak wordt afgestemd op de 
verschillende fasen van het beleidsproces. Kern van het voorstel is om 
inspraak in twee opeenvolgende stappen te voltrekken. De eerste stap heet 
consultatie en betreft de beleidsvoorbereiding. Doel is de meedenkkracht 
van burgers te benutten op het moment dat er beleidsruimte is. Een vrije en 
creatieve invulling waarbij een professionele aanpak de kwaliteit borgt. 
Daarbij horen een gedragscode en interdepartementale kennisuitwisseling. 
De tweede stap heeft finale belangentoets en betreft het ontwerpbesluit. 
Doel is de (persoonlijke) belangen te toetsen aan het concrete plan. De 
toets vindt plaats conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
zoals voorzien in de Awb. Volgens de werkgroep moet er op maat gewerkt 
worden, afhankelijk van het probleem/project dat voorligt. Bij projecten 
die uiteindelijk een directe, fysieke betekenis hebben, wordt consultatie 
gevolgd door een finale toets. Bij een beleidsvisie, waar individuele 
consequenties (nog) niet duidelijk zijn, kan worden volstaan met 
onsultatie. Bij projecten met zeer beperkte fysieke implicaties kan worden 

kan worden. 
e minister van V&W onderschrijft, samen met de ministers van LNV en 

beleidsparticipatie is de herziening van het adviesstelsel. Zoals boven reeds 
gesteld, speelt advisering een niet onbelangrijke rol bij de totstandkoming 
                                                

c
volstaan met een finale toets. De finale belangentoets fungeert als vangnet 
voor zaken en belangen die over het hoofd zijn gezien en voor burgers die 
menen dat hun persoonlijke belangen onevenredig benadeeld worden. 
 
De werkgroep adviseert om “Inspraak nieuwe stijl” binnen de huidige 
wettelijke kaders uit te werken binnen zeven dossiers, waarna bij een 
positieve evaluatie naar een rijksbrede invoering overgegaan 
D
VROM het advies van de werkgroep om tot praktijkgerichte invoering over te 
gaan op ten minste zeven dossiers. Het bestaande Inspraakpunt V&W zal 
daarbij fungeren als interdepartementaal expertisecentrum28.  
 
Een belangrijk aspect van het Nederlands beleid met betrekking tot 

 
 
 
28 Tweede Kamer, 2005-2006, 29385, nr. 7. Het Inspraakpunt van het Ministerie van V&W 

coördineerde sinds 1997 de inspraakprocedures voor het ministerie. 
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van beleid, zeker in een consensusdemocratie als Nederland. Nederlandse 
lobbyisten geven aan dat ze 15% van hun tijd steken in het (proberen) 
beïnvloeden tijdens de fase van de beleidsadvisering29. Advies, overleg en 
medezeggenschap zijn centrale begrippen in het Nederlandse model en zijn 
in belangrijke mate geïnstitutionaliseerd. De oprichting van de bipartite 
Stichting van de Arbeid (1945) en de tripartite Sociaal-Economische Raad 
(SER) na de tweede wereldoorlog was het institutionaliseren van 
medezeggenschap en overleg. Maar dat overleg –en adviesmodel heeft ook 
een aantal nadelen. In Nederland stelde de Commissie Buurmeijer in het 
begin van de jaren negentig dat in de sociale zekerheid de sociale partners 
en de overheid elkaar in een ‘verlammende greep’ hadden gehouden. In het 
begin van de jaren negentig, ten tijde van de economische recessie, was in 

ederland het momentum aanwezig om het advies –en overlegmodel in 

                                                

N
vraag te stellen. 
 
Het rapport “Raad op maat” (1993) van de Commissie De Jong was eigenlijk 
een culminatiepunt in een discussie over de rol van adviesorganen die al 
heel wat langer aan de gang was. In het rapport wordt ten eerste gepleit 
voor een duidelijke scheiding van advies en overleg. Leden van 
adviescolleges moeten benoemd worden op basis van hun deskundigheid. 
Onafhankelijke deskundigen zijn personen “die op grond van hun expertise 
benoemd zijn tot lid van een adviesorgaan. Voor zover zij verbonden zijn 
met, of deel uitmaken van koepels, belangenorganisaties of politieke 
partijen, treden zij niet op in opdracht van of namens deze organisaties. 
Overleg met belanghebbenden is met name van belang waar het gaat om 
beleidsvoornemens en implementatievraagstukken. Ten tweede, moet 
advisering op hoofdlijnen bevorderd worden door het onderbrengen van 
doelgroep- en deelbelangen bij algemene (inter)sectorale adviesorganen, 
een beperking van het aantal adviesorganen en het aantal leden daarvan, 
alsook een beperkte omvang van hun secretariaten. Ten derde, moet de 
wettelijke verplichting om advies te vragen afgeschaft worden. Adviezen 
moeten slechts ingewonnen worden als er echt behoefte bestaat. Dit zou 
ook een gunstig effect hebben op het tempo van wetgevings- en 
beleidsprocessen. Ten vierde, moet een rechtstreekse advisering aan het 
parlement mogelijk zijn. Het parlement heeft immers de behoefte om beter 
tegenspel te kunnen bieden en wat dat betreft niet meer afhankelijk te zijn 

 
 
 
29 Volgens onderzoek (Bakker, 1998): 169) gaat 35% van hun tijd gaat naar de (departementale) 

beleidsvoorbereiding, 20% naar de fase van beleidsvaststelling, 16% naar beleidsuitvoering, 
15% naar agendasetting, en 15% naar beleidsadvisering door Raad van State, Sociaal 
Economische raad, etc. 
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van het kabinet. Tenslotte zou de intersectorale advisering best de 
verantwoordelijkheid worden van een intersectoraal adviesorgaan onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken. Het 

tersectorale adviesorgaan adviseert, de planbureaus leveren daarvoor de 

(omdat een geforceerde scheiding wordt aangebracht tussen 
eskundigen enerzijds en maatschappelijk betrokkenen anderzijds- zie (den 

te bestaan. De SER en de WRR werden 
an de opheffing uitgezonderd. Op 1 januari 1997 is de Kaderwet 

et herstel 
an het politieke primaat en verheldering van de politieke besluitvorming, 

chtingen 
il men deze doelstelling bereiken, en er ook voor zorgen dat de snelheid 

van de wetgevingsprocedures en beleidsprocessen wordt verhoogd. 

in
cijfermatige en empirische onderbouwing. 
 
Maar het rapport De Jong is voor kritiek vatbaar. Zo stellen Korsten en 
Willems dat deze commissie “een oplossing (heeft) bedacht in de vorm van 
‘veel minder adviesraden’ zonder dat die stoelt op een adequate analyse” 
(1993). Volgens de auteurs is er geen beeld geschetst van de gewenste 
toekomstige overheid en haar adviesbehoefte, is er geen visie uitgewerkt 
met betrekking tot de hoofdkenmerken van toekomstige 
beleidsvraagstukken, en is er ook geen analyse gemaakt van de 
adviesprocessen zelf. Ook het uitgangspunt dat de adviesradenstructuur een 
snellere besluitvorming mogelijk moeten maken wordt niet toegelicht. 
Volgens De Haan leidt het advies van de commissie tot het tegendeel van 
wat het beoogt en wordt een vrijbrief gegeven voor technocratie en 
corporatisme 
d
Hoed, 1995). 
 
Maar dat neemt niet weg dat er toch stevige steun was voor de voorstellen 
van de commissie medio 1993. Uiteindelijk zou de Algemene Wet 
Bestuursrecht aangepast worden in verband met de afschaffing van de 
verplichtingen om advies te vragen. Met de Herzieningswet Adviesstelsel (3 
juli 1996), ook wel de Woestijnwet genoemd, hielden de bestaande 
adviesorganen op 1 januari 1997 op 
v
adviescolleges in werking getreden. 
 
De Kaderwet adviescolleges heeft betrekking op externe adviescolleges op 
rijksniveau. De kaderwet beoogt een versobering en transparantie van het 
adviesstelsel, de scheiding van advies en overleg en daarmee h
v
en de verbetering van de politieke aansturing van adviescolleges. 
 
De eerste doelstelling, versobering en transparantie, werd nodig geacht 
omdat het aantal adviescolleges een grote groei had doorgemaakt. In de 
jaren tachtig kende het stelsel, als gevolg hiervan, weinig samenhang en 
dreigde een wildgroei te ontstaan. Door de vermindering van het aantal 
adviescolleges en de afschaffingen van de wettelijke adviesverpli
w
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Doordat er voor 1997 sprake was van een vermenging van advies en overleg, 
ontstond “een niet-transparante uitruil van belangen en standpunten, die 
ten koste ging van de onafhankelijke advisering,” (BZK, 2004) waarbij 
ministers en het parlement werden geconfronteerd met “uit-onderhandelde 
compromissen waaraan zij de facto weinig meer konden veranderen.” Men 
probeerde hieraan tegemoet te komen door adviescolleges die ook een 
overlegfunctie hadden uit hun functie te ontzetten en door de leden van de 
adviescolleges op basis van hun deskundigheid te benoemen. Het in politiek 
opzicht ‘evenwichtig samenstellen’ van adviescolleges zou die colleges tot 
politieke organen maken en daardoor afbreuk doen aan de rol van de 
Tweede Kamer in de politieke besluitvorming. Ook ambtenaren kunnen in 
principe niet tot lid worden benoemd van een adviescollege dat tot taak 
heeft te adviseren over onderwerpen waarbij zij in verband met hun 

erkzaamheden zijn betrokken30.  

jkheid 
at verschillende adviescolleges een gezamenlijk advies uitbrachten. 

                                                

w
 
Voor 1997 was er ook politieke ontevredenheid over de kwaliteit, 
bruikbaarheid en snelheid van de advisering door externe adviesorganen. 
Door strategische advisering op hoofdlijnen, door de beperking van 
adviescolleges en hun ledenaantal, het opstellen van een jaarlijks 
werkprogramma, en jaarverslagen zou de minister(s) en het parlement de 
adviescolleges beter kunnen aansturen. Omdat het parlement ook aangaf de 
regering beter weerwerk te willen kunnen geven, werd de mogelijkheid 
ingeschreven voor de beide Kamers om zelf een adviesaanvraag in te 
dienen. De mogelijkheid werd ook voorzien dat adviescolleges ongevraagd 
de minister adviseren. Op die manier werd een soort signaalfunctie 
gecreëerd, nuttig ingeval ministers en het parlement bepaalde 
ontwikkelingen in de samenleving niet of onvoldoende onderkenden. Ten 
slotte werd, in het kader van de ontkokering, voorzien in de mogeli
d
 
In de Kaderwet worden drie typen adviescolleges voorzien. Naast de vaste 
adviescolleges (voor onbepaalde tijd ingesteld), zijn er tijdelijke (voor 
beperkte duur ingesteld voor één thema) en eenmalige adviescolleges (voor 

 
 
 
30 Om het politieke primaat te versterken werden ook nog andere initiatieven genomen, 

bijvoorbeeld het versterken van de kennisfunctie bij de politieke partijen (verhogen van 
subsidies van politieke partijen o.m. met het oog op het versterken van hun 
kennisfunctie). Ook werd het Onderzoeks- en Verificatiebureau opgericht, dat de Tweede 
Kamer adviseert en ondersteunt bij eigen onderzoek, onderzoek dat in opdracht van de 
Kamer wordt gedaan en bij de beoordeling van onderzoeksrapporten die aan de Tweede 
Kamer worden aangeboden. Het OVB is een vrij kleine dienst (vijf werknemers) met een 
breed werkterrein. 
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beperkte duur ingesteld voor één advies). De vaste adviescolleges kunnen 
verder opgedeeld worden in strategische en technisch-specialistische 
adviescolleges. De eerste richten zich op strategische advisering over de 
hoofdlijnen van het beleid op (middel)lange termijn. De technisch-
specialistische adviescolleges waren aanvankelijk niet voorzien, maar zijn 
uiteindelijk behouden omdat daarin deskundigheid was verzameld die 

inisteries anders tegen hoge kosten hadden moeten inhuren. 

teel wetenschappelijk 
nderzoek lange termijn ontwikkelingen analyseren. 

tandpunt zal als regel in de memorie van toelichting 
orden neergelegd.  

                                                

m
 
De bepalingen van de Kaderwet gelden in beperkte mate voor adviescolleges 
waarvan de adviestaak niet de hoofdtaak maar een neventaak is (artikel 3), 
zoals de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER is dus uitgesloten van de 
scheiding tussen advies en overleg31. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) is dan weer een adviescollege waarop de Kaderwet 
niet van toepassing is. De WRR moet in principe, en in tegenstelling met de 
strategische adviesraden, op basis van fundamen
o
 
De minister aan wie advies is uitgebracht dient in beginsel binnen drie 
maanden een standpunt op dit advies aan de Eerste en Tweede Kamer te 
sturen. Die verplichting geldt niet ten aanzien van adviezen over formele 
wetgeving of algemene maatregelen van bestuur, of aan de Staten-Generaal 
uitgebrachte adviezen. Wat de advisering over de wetgeving betreft, vindt 
de standpuntbepaling plaats in het kader van het wetsvoorstel of 
ontwerpbesluit. Het s
w
 
En wat zijn de resultaten van de hervorming? De Kaderwet schrijft voor dat 
de minister van Binnenlandse Zaken elke vier jaar aan de Staten-Generaal 
een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de 
praktijk. Het eerste verslag “De staat van advies” evalueert de periode 
1997-2000. Wat betreft de eerste doelstelling, versobering en transparantie, 

 
 
 
31 Van den Berg, J.Th..J. en Franke M.T.C.M. noemen het uitsluiten van de SER van deze 

grootschalige hervormingsoperatie de ironie van de geschiedenis. Vooral de oudere 
adviescolleges waren samengesteld naar het model van de SER, met echte of quasi- 
Kroonleden (te benoemen door regering of minister) en daarnaast leden, aan te wijzen 
door gevestigde maatschappelijke organisaties, die daardoor in het adviesorgaan werden 
gerepresenteerd. Maar vanaf de jaren 70 begon vooral de WRR als model te gelden: 
samenstelling uit wetenschappelijke kring en/of ervaringsdeskundigen en benoeming op 
persoonlijke titel waarbij partijlidmaatschap meebeslissend was.  Het SER-model raakte 
aldus uit de parlementaire gratie en het WRR-model kwam ervoor in de plaats. Ironisch 
genoeg heeft de Kamer de SER zelf buiten de hervormingsoperatie gehouden, evenals de 
Raad van State. (Van den Berg, J.T.H.J. en Franke M.T.C.M 1998:43-44) 
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wordt vastgesteld dat er in de periode 1997-2000 23 vaste, 9 tijdelijke en 38 
eenmalige colleges zijn ingesteld. In 1995 waren er nog 119 externe 
adviescolleges. De meeste adviescolleges houden zich aan de regel niet 
meer dan 15 leden te tellen, en stellen geen commissies in (wat de omvang 
van de adviesorganen zou vergroten). Verder wordt vastgesteld dat 
tijdelijke colleges de neiging hebben tot permanentie, dat het aantal 
eenmalige colleges jaarlijks is toegenomen, en dat de jaarlijks vastgestelde 
werkprogramma’s van de strategische adviescolleges het flexibel inspelen 
op de wensen van de minister in de weg kan staan. Wat dat laatste betreft 
lijken tijdelijke of eenmalige adviescolleges regelmatig de voorkeur te 
krijgen boven de vaste adviescolleges. De belangrijkste reden is de grotere 
flexibiliteit van dergelijke colleges: meer specialistische, technische dan 
wel praktische, concrete kennis over een bepaald terrein kan 
bijeengebracht worden. Ten tweede, kunnen ze opgericht worden uit 
politieke motieven –bijvoorbeeld als reactie op een motie van Tweede 
Kamerleden die daartoe verzoeken. Ten derde, kan een dergelijk college 
een betere afspiegeling vormen van (de denkbeelden van) een bepaalde 
maatschappelijke sector. Een vierde reden is dat tijdelijke en eenmalige 
olleges sneller kunnen adviseren 

e aansturing door werkprogramma, jaarverslag en 
egroting beperkt is. 

                                                

c
 
De belangrijkste conclusies van ‘De staat van advies’ met betrekking tot de 
scheiding van advies en overleg is dat deze scheiding tot meer 
onafhankelijke adviezen leidt, maar ook dat de overlegfunctie niet 
(volledig) is verdwenen. Het consulteren van belangenbehartigers blijft 
aanwezig in het werk van adviescolleges. De redenering hiervoor is dat 
adviezen een legitimiteitsbasis moeten hebben. Er is bovendien een 
toenemende tendens om tot een politieke afspiegeling te komen bij de 
samenstelling van vooral de strategische adviescolleges. De conclusies over 
de politieke aansturing in de praktijk zijn niet zo positief aangezien blijkt 
dat programmering van adviezen onvoldoende in het intra- en 
interdepartementale proces is ingebed, het opstellen van een overzicht van 
voornemens om advies te vragen binnen de ministeries vaak geen prioriteit 
heeft, en dat de politiek
b
 
In de meeste gevallen zijn de ministers positief over de kwaliteit van de 
adviezen. Maar tegelijkertijd “is te constateren dat de doorwerking van 
adviezen van vooral de strategische adviescolleges in de periode 1997-2000 
in beperkte mate zichtbaar is geweest” (p. 8)32. De afstemming en de 

 
 
 
32 In het onderzoek van Van Putten (Haagsche Machten) werd al vastgesteld dat externe 

adviesraden weinig invloed op beleidsprocessen uitoefenen. 
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communicatie bij adviesaanvragen en het verdere adviesproces tussen 
ministeries en de strategische adviescolleges zijn in de meerderheid van de 
gevallen moeizaam verlopen. De adviescolleges worden blijkbaar vaak niet 
op de goede manier en het goede moment ingezet. De technisch-
specialistische adviescolleges hebben daarentegen over het algemeen een 
goede relatie met het ministerie. Zij worden gezien als een verlengstuk, zij 
et onafhankelijk, van het ministerie. 

96 zijn 
eschrapt. Ambitie was deze thema’s intersectoraal aan te pakken. 

h
 
Verder valt op te merken dat de door de minister verzochte termijn van 
advisering door de adviescolleges meestal niet wordt gerespecteerd. Ook de 
minister slaagt er meestal niet in zijn reactie op tijd te formuleren. Langer 
werken aan een beter advies wordt belangrijker geacht. Ten slotte is het 
ook opvallend dat de leden van de beide Kamers zich niet of nauwelijks 
bewust zijn van de mogelijkheden om zelf advies aan te vragen. De 
adviescolleges zijn verder zeer terughoudend geweest om ongevraagde 
adviezen aan de minister te formuleren, en er werden ook weinig adviezen 
gezamenlijk uitgebracht door meerdere adviescolleges. Het nieuwe 
adviesstelsel, dat ontkokering beoogde, is zelf ten dele verkokerd 
geworden. De Kaderwet stelt ook dat wordt gestreefd naar een evenredige 
deelname aan adviescolleges van vrouwen en van personen behorend tot 
etnische of culturele minderheidsgroepen. Het aandeel vrouwen in tijdelijke 
en vaste adviesorganen is tussen 1995 en 2000 gestegen van 16% naar 37-
40%. Deelname van personen behorende tot etnische of culturele 
minderheidsgroepen was ook in 2000 nog zo goed als onbestaande. De 
doelstellingen van de Kaderwet zijn in dit opzicht niet gehaald. Wat hierbij 
nog opgemerkt dient te worden, is dat de adviescolleges voor doelgroepen 
zoals vrouwen, jongeren, ouderen, minderheden, etc. sinds 19
g
 
In een tweede evaluatieronde zijn ook de zelfevaluaties meegenomen van 
de vaste adviescolleges die in de periode 2001-2004 zijn uitgebracht. Er 
worden vijf belangrijke conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Een 
eerste vaststelling is dat, terwijl in de eerste periode er een belangrijke 
versobering is opgetreden, het adviesstelsel toch blijft groeien. Dit heeft 
voornamelijk te maken met tijdelijke colleges die worden omgezet in vaste 
adviescolleges. Er moet nagedacht worden over een flexibel model met een 
vaste kern, en daar rond een flexibele schil die ad hoc vragen aankan. Ten 
tweede moet nagedacht worden over een flexibilisering van de 
samenstelling. Ten derde moet nagedacht worden over de oprichting van 
kenniskamers. Er is te weinig aandacht op de departementen voor de 
strategische kennisfunctie. Vooral het formuleren van de juiste strategische 
vragen vanuit de departementale organisatie – via de kenniskamers- kan 
hiertoe een bijdrage leveren. Ten vierde wordt geconcludeerd dat 
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technisch-specialistische adviescolleges worden gewaardeerd om hun 
wetenschappelijk gehalte. Ze ondervinden niet de problemen van de 
strategische adviescolleges. En ten vijfde wordt er onvoldoende gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden van de Kaderwet (adviesaanvragen door het 
parlement, ongevraagde advisering). Tot slot wordt nog opgemerkt dat, 
terwijl de scheiding van advies en overleg een belangrijk uitgangspunt was 
voor de Kaderwet, de overlegfunctie toch niet volledig uit het advieswerk is 
verdwenen. Het consulteren van belangengroepen blijft belangrijk om de 
adviezen een legitimiteitsbasis te geven. Ook de zelfevaluaties geven blijk 
van de wens stakeholders te betrekken tijdens de diverse stadia van het 
adviestraject. De VROMraad stelt in haar zelfevaluatie het oor te luisteren 
te leggen in de regio om de verschillende actoren actief te betrekken bij de 
discussie en meningsvorming. De Onderwijsraad geeft aan, wat betreft haar 
werkwijze, steeds meer interactie te zoeken (panels, expert meetings, 
hoorzittingen). Niet iedereen is trouwens overtuigd dat het herstel van het 
politieke primaat via de hervorming van het advies- en overlegstelsel tot de 
gewenste resultaten leidt. “Paradoxaal is dat het beleid inzake het herstel 
van het primaat van de (partij)politiek, met als product onder meer de 
Woestijnwet (..) dit invloedsgedrag onvermijdelijk nog meer dan voorheen 
informaliseert, dus aanzet tot lobbygedrag. Het Britse voorbeeld van 
Thatchers vergelijkbare company-state toonde dezelfde paradox al medio 
jaren tachtig, maar die was het Binnenhof kennelijk ontgaan.” (van 
Schendelen & Pauw, 1998) Vormen van overleg met of beïnvloeding door 
(organisaties van) belanghebbenden zijn na de inwerkingtreding van de 
aderwet veelal niet wettelijk geregeld.  K

 
Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van 
advisering door adviesraden door de Universiteit Tilburg/Berenschot, 
“Spelen met doorwerking” (2004). Doorwerking is volgens de onderzoekers 
vooral afhankelijk van het belang dat de betrokken partijen aan de 
adviesfunctie hechten, van de betrokkenheid bij de vraagarticulatie, van de 
wijze waarop het adviesproces wordt ingericht, van het management van 
wederzijdse verwachtingen, en van het inspelen op de behoeften en 
ontwikkelingen in de (soms bredere) context. Er is sprake van een aantal 
spanningsvelden, die onderling samenhangen, met betrekking tot de 
taakopvatting, het type advisering, en het adviesproces. Een eerste 
spanningsveld betreft de taakopvatting. Hier verschillen de visies sterk. 
Vaak wordt gesteld dat bepaalde adviescolleges als countervailing power 
moeten functioneren. Maar in het algemeen wordt toegegeven dat op het 
departement in eerste instantie defensief wordt gereageerd bij het 
uitkomen van een advies: “wat staat er in dat contrair is ten opzichte van 
de huidige beleidslijn?” Een tweede spanningsveld betreft het type 
advisering dat wordt beoogd (instrumenteel versus conceptueel): Adviezen 
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die in het algemeen op een warm onthaal kunnen rekenen zijn adviezen die 
direct toepasbaar zijn. Hoewel een instrumenteel advies functioneel is, is 
het juist het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en het werpen van 
een blik op de (middel)lange termijn waarvoor men op het departement 
niet de tijd of capaciteit heeft. Een derde spanningsveld betreft het 
adviesproces. De relaties tussen colleges en hun opdrachtgevende 
departementen lopen sterk uiteen van afstandelijk tot zeer nauw 
betrokken. Tegelijkertijd speelt ook de relatie met het maatschappelijk 
veld een rol. Alhoewel maatschappelijke organisaties geen deel meer 
uitmaken van de adviescolleges moet er in het adviesproces nog steeds 
rekening mee gehouden worden. Hun opvattingen zijn immers relevant voor 
de uiteindelijke ‘landing’ van het advies. “Adviezen werken namelijk vaak 
via de ‘U-bocht’ van de sectoren door in het beleid. De rol van sectoren is 
dus na Raad op Maat niet verdwenen, maar in formele zin wel veranderd.” 

.7) 

(spelregels en beleidskaders voor de 
ormgeving van interactief beleid).  

                                                

(p
 
Een aantal conclusies met betrekking tot het Nederlandse beleid dringen 
zich op. Ten eerste bestaat er overeenstemming over het terugdringen van 
een als te stroperig geoormerkte beleidsvorming, maar ontbreekt een 
dergelijke politieke overeenstemming over de wenselijkheid van meer 
directe vormen van democratie op centraal niveau.  Eerder lijkt het dat de 
traditionele politieke partijen bepaalde vormen van directe democratie 
(tijdelijk) voorstaan onder druk van populistische partijen. De tijdelijke 
referendumwet is niet verlengd geweest, en de drempels voor lokale 
referenda worden verhoogd33. Anderzijds is bijvoorbeeld wel het 
burgerinitiatief ingevoerd, als eerder “zwakke” vorm. In verschillende 
adviezen en rapporten wordt het belang van het primaat van de politiek 
benadrukt, een erkenning van de centrale rol van de politiek in het 
besluitvormingsproces. Interactieve beleidsvorming moet voldoen aan de 
essentiële beginselen van democratische beleidsvoering, en ingepast worden 
in de representatieve democratie 
v
 
Ten tweede is men tegelijkertijd op zoek naar de beleving, het perspectief 
van de burger, de ‘burgerbril.’ Onderzoek, van onder andere Motivaction34, 
is daarbij richtinggevend geweest.  ‘De burger’ bestaat niet, er zijn 
verschillende groepen burgers, met verschillende belevingen, noden, 

 
 
 
33 In Amsterdam werd bijvoorbeeld, nadat stadsplannen om 150 wooneenheden te bouwen in 

de stadsrand werden geblokkeerd door een referendum, de handtekeningendrempel 
verhoogd.  

34 In het kader van de werkzaamheden van de Commissie Overheidscommunicatie. 
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behoeften en gedragingen. De communicatie en interactie moet afgestemd 
worden op die verschillende deeldoelgroepen. Er is in Nederland een 
tendens naar meer communicatieve sturing, waarbij regelgeving plaats 
moet maken voor overeenkomsten die meer op vertrouwen zijn gebaseerd, 
ook in de relatie met de burger. Algemeen is er de ambitie om te evolueren 
van de klassieke drietrapsraket openbaarheid, inspraak en protest naar 
meer openheid, interactie en bemiddeling. Passieve openbaarheid wordt 
aangevuld met actieve openbaarheid, waarbij overheden actief voorlichting 
geven. Terwijl in vele gevallen inspraak wettelijk verplicht is, organiseren 
overheden meer en meer op eigen initiatief een interactief proces met 
burgers. De derde trap is protest. Wie het niet eens is met een beslissing 
kan in het algemeen eerst bezwaar en vervolgens beroep aantekenen. Hier 
zien we een evolutie naar eerder communicatieve beleidsinstrumenten zoals 
emiddeling.  

rziening van het advies- en overlegstelsel moest hiertoe 
ijdragen. 

eer ruimte laat aan en 
erantwoordelijkheid vraagt van de samenleving.  

>  2.7. Instellingen 

                                                

b
 
Ten derde is er een sterke tendens om het beleidsproces te versnellen en 
procedures te stroomlijnen. De ontwikkeling van een uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure en van de ontkoppeling van consultatie en een 
finale belangentoets in het kader van Inspraak Nieuwe Stijl illustreren dit. 
Ook de he
b
 
Ten vierde heeft het kabinet in het regeerakkoord, de kabinetsreactie op 
het WRR rapport “toekomst nationale rechtsstaat”35, in de visie Andere 
Overheid36 en in de brief van 8 juli 2005 over de Democratische 
Vernieuwingsagenda37 aangegeven, dat gewerkt moet worden aan de relatie 
tussen overheid en civil society. Het komt er onder meer op neer dat een 
terughoudende en goed presterende overheid m
v
 
 

Xpin, expertisebureau voor innovatieve beleidsvorming, was actief van 2001 
tot 2005. Eén van de taken was om kennis en ervaring met betrekking tot 
vernieuwende beleidspraktijken te bundelen en te verspreiden naar de 
gehele overheidsorganisatie.  Xpin heeft verschillende overheden 
geassisteerd bij interactieve werkvormen. Na het beëindigen van XPIN wordt 

 
 
 
35 Kamerstuk 2002-2003, 29279, nr. 1. 
36 Kamerstuk TK 2003-2004, 29362, nr. 1 
37 Kamerstuk TK 2004-2005, 30 184, nr 1. 
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de informatie op de website actueel gehouden door het Instituut voor 
Publiek en Politiek. Xpin heeft verschillende publicaties uitgebracht over 

teractieve beleidsvorming.  

 een aantal projecten lopen rond 
teractief beleid en burgerparticipatie. 

k over burgerparticipatie aan landelijke instellingen en 
verheden.  

et Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat is hierboven reeds toegelicht. 

>  2.8. Dominante actoren 

in
 
InAxis, innovatiecentrum openbare bestuur, een programma van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, richt zich op vernieuwingen binnen het 
openbaar bestuur die moeten leiden tot betere dienstverlening en een 
grotere efficiëntie. Het programma van Inaxis liep aanvankelijk slechts tot 
2006, maar werd verlengd. InAxis heeft
in
 
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) werkt aan het versterken van de 
Nederlandse democratie en van de participatie van burgers bij de landelijke 
politiek. Het IPP is een stichting zonder winstoogmerk. Het IPP krijgt een 
structurele subsidie van ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Andere inkomsten krijgt het IPP uit opdrachten 
van overheden, overheidsinstanties en particuliere organisaties. Het IPP 
adviseert oo
o
 
H
 
 

Peters (2002) onderscheidt zes categorieën van actoren die betrokken zijn 
bij de besluitvorming op rijksniveau in Nederland: politieke actoren, 
bestuurlijke actoren, ambtenaren, lagere overheden, belangenorganisaties, 
en adviesorganen. De politiek-bestuurlijke besluitvorming blijkt in 
Nederland een aangelegenheid van velen te zijn. “Beslissen in Nederland is 
balanceren,” aldus Peters. De belangrijkste beslissingen worden genomen 
na uitgebreide besluitvormingsprocedures waarbij spelers van zowel de 
rijksoverheid als van buitenaf zijn betrokken. Dat gebeurt via formele en 
gereguleerde weg, bijvoorbeeld als de wet de overheid verplicht tot een 
inspraakronde, maar ook op informele manieren. Volgens Peters zal wie 
serieus probeert een bijdrage te leveren aan de besluitvorming daar in het 
algemeen ook in slagen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die meedoet, ook 
daadwerkelijk invloed heeft op de beslissingen. Politici, bestuurders en 
ambtenaren blijken gezamenlijk Haagse besluitvormingsprocessen te 
domineren. Actoren van buiten de rijksoverheid, zijn wel aanwezig, maar 
hun invloed is beperkt. “Het systeem is wel toegankelijk, maar niet altijd 
ontvankelijk.” Maar volgens Peters kan deze ongelijke invloedsverdeling 
toch niet als “elitistisch” worden gekarakteriseerd. 
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Rijksoverheidsbesluitvorming wordt immers niet gedomineerd door een 
minderheid. Hoewel het steeds politici, ambtenaren en bewindslieden zijn 
die de besluitvorming het meest beïnvloeden, betreft het steeds andere 
politici, ambtenaren en bewindslieden.  Bovendien zijn er op elk 
beleidsterrein actoren van buiten de overheid die mee bepalen wat er wordt 
besloten. De ene keer zijn dat lagere overheden of individuele bestuurders 
van gemeenten en provincies, de andere keer zijn het landelijke 
belangenorganisaties of verbanden van regionale actoren. Op elk 
beleidsterrein is sprake van een groepering van mensen die relatief veel 
macht ten aanzien van het overheidsbeleid hebben, maar de samenstelling 
an die groepen is zeer divers en de omvang is vaak groot. 

>  2.9. Beleidsdomeinen 

n Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (Edelenbos et al. 
006).  

>  2.10. Case ONR38 

v
 
 

De drie rijksdepartementen waar men de meeste ervaring met 
burgerparticipatie heeft opgedaan, zijn het ministerie Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Verkeer en Waterstaat 
(V&W) e
2
 
 

Het Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam publiceerde in 1993 het 
havenplan 2010. Daarin sprak het bedrijf de verwachting uit dat de groei 
van de containersector een aanzienlijke uitbreiding van het 
Maasvlaktegebied zou vergen om verdere ontwikkeling van de haven 
mogelijk te maken.  Het initiatief tot het project Verkenningsfase 
Ruimteprobleem Mainport Rotterdam (VERM) werd in 1996 door het kabinet 
genomen met als belangrijkste doel het vinden van oplossingen voor het 
gesignaleerde ruimtegebrek in de Rotterdamse haven. De rijksoverheid en 
de gemeente Rotterdam definieerden het probleem. Er werd een uitgebreid 
consultatieproces ontwikkeld met betrokken belangenorganisaties, 
overheden en burgers. Het traject liep van mei 1996 tot maart 1997. 
Doordat er niet naar unanimiteit of zelfs meerderheidsuitspraken werd 
gestreefd, bestonden de resultaten uit een aantal onderling tegengestelde 
oplossingsrichtingen. De status van de resultaten was op voorhand niet 
vastgelegd, zodat enkel sprake was van een vrijblijvend advies. In de 

                                                 
 
 
38  De beschrijving van deze case is in belangrijke mate gebaseerd op Edelenbos et al., 2006. 
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verdere besluitvorming werd er met de resultaten dan ook geen rekening 
gehouden. Na het mislukken van VERM wil het ministerie van V&W alsnog 
meer draagvlak creëren voor een beslissing over een mogelijke uitbreiding 
van het havengebied. In 1998 vindt een eerste overleg plaats met 
maatschappelijke groepen en met betrokken mede-overheden. Het overleg 
is geen succes. In een volgende poging stelt een begeleidingscommissie 
onder voorzitterschap van de Groningse commissaris van de koningin, Hans 
Alders, een Topberaad in waarin naast de betrokken ministeries een aantal 
milieuorganisaties en economische belangengroepen zijn vertegenwoordigd. 
Ook hier botsen de belangen. De milieuorganisaties stappen op. In een 
derde poging stelt Alders een vernieuwde overlegstructuur voor, het Overleg 
Niet Rijkspartijen Mainport Rotterdam (ONR). Het ONR krijgt een 
onafhankelijke voorzitter en een secretariaat (DHV Consultants). Het ONR 
brengt adviezen uit aan Topberaad. Het overleg binnen ONR zal uiteindelijk 
voor een doorbraak zorgen. 
 
 
 Traditie, visie en cultuur beleidsveld 

inanciën en milieu- en actiegroepen (Beide 
eciteerd in Peters 2002: 39).  

23 projecten begeleid, in 2006 waren 
r dit 75 (Werkgroep inspraak, 2006). 

•
 
Goverde stelde dat de ambtenaren van Verkeer en Waterstaat, de 
‘ingenieurs’, tot begin de jaren zeventig een bijna onaantastbare 
machtspositie hadden in besluitvormingsprocessen over (water)wegen en 
andere grote projecten. Ook Leemans en Geerts kwamen tot soortgelijke 
conclusies in hun analyse van de besluitvorming van de Oosterscheldedam. 
In de eerste twee fasen, tot 1972, waren de ambtenaren van 
Rijkswaterstaat en het departement Verkeer en Waterstaat de meest 
invloedrijke actoren op basis van hun kennis, informatiemonopolie en 
sluiswachterfunctie. Maar in de derde fase, van 1972 tot 1977, moesten 
deze ambtenaren aan invloed inboeten ten voordele van het departement 
van VROM, het departement F
g
 
De voorbije decennia is er meer en meer aandacht voor burgerparticipatie 
binnen V&W. “Met een technocratisch proces zonder draagvlak bij mensen, 
bleek men weinig voor elkaar te krijgen. De weerstand tegen dergelijke 
processen, zoals het proces rond de Betuwelijn heeft bewezen, kostte het 
ministerie handenvol geld” (Monster & Schrijver, 2005: 12). Het aantal 
inspraakprojecten dat jaarlijks binnen het ministerie wordt uitgevoerd 
neemt elk jaar toe. In 1997 werden er 
e
 
Het Inspraakpunt van het Ministerie van V&W coördineert sinds 1997 de 
inspraakprocedures voor het ministerie. Het Inspraakpunt hanteert een 
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“functioneel perspectief” op inspraak, en is van mening dat de kwaliteit van 
inspraak toeneemt naarmate de ingebrachte kennis tijdens inspraak 

eneemt.  

 Wetgeving, beleid en instellingen beleidsveld 

eleidsvoornemens overleg met belanghebbenden plaats vindt.  

Inspraakpunt ook voor VROM en LNV 
spraakprocedures begeleid.  

Wet Ruimtelijke Ordening, de 
et milieubeheer, de tracé/MER procedure.  

 Traditionele actoren beleidveld 

isaties en het 
edrijfsleven (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat., 2003). 

 Typering probleem 

to
 
•
 
Na de Woestijnwet (1996) in het kader van de herziening van het 
adviesstelsel is belangenbehartiging en overleg meestal niet formeel 
geregeld, behalve bij V&W. Op 1 januari 1997 is met de Wet advies en 
overleg Verkeer en Waterstaat een nieuwe advies- en overlegstructuur in 
werking getreden. Deze wet voorzag in een structuur die nagenoeg dezelfde 
was gebleven als die van de in 1992 van kracht geworden voorloper, de Wet 
Raad voor verkeer en waterstaat. Deze wet voorzag, behalve in een 
herziening van de externe adviesstructuur, ook in een regeling van het 
geïnstitutionaliseerde overleg met particuliere belanghebbenden, 
maatschappelijke organisaties en betrokken lagere overheden. Onderwerpen 
van meer “strategische betekenis” worden voorgelegd aan de Raad voor 
verkeer en waterstaat (hoofdlijnen van beleid), terwijl over operationele 
b
 
Een belangrijke ondersteunende instelling is het Inspraakpunt V&W. In de 
periode 1997-2006 werden bijna 300 inspraakprocedures begeleid. De 
laatste jaren heeft het 
in
 
Relevante wetgeving betreft onder meer de 
W
 
•
 
Het beleidsproces wordt in belangrijke mate gedomineerd door de 
ambtenaren van V&W (zie boven). In het kader van de Tracé-merprocedure 
is er heel wat inspraak mogelijk. Deze mogelijkheid wordt in eerste 
instantie aangegrepen door individuele burgers, en in tweede instantie door 
meer collectieve insprekers zoals gemeenten, belangenorgan
b
 
•
 
Het betreft een complex en urgent probleem, waarbij verschillende 
beleidsniveaus en beleidsdomeinen betrokken zijn. Ook zijn er 
tegengestelde doelen en belangen. Enerzijds is een havenuitbreiding van 
strategisch belang voor het mainportbeleid als één van de pijlers van de 

 ׀ 73 ׀



 

economische ontwikkeling van Nederland. Tegelijkertijd staat de 
leefkwaliteit van de Rotterdamse regio onder druk. Sociaal-economisch 
staat de regio er niet goed voor, maar ook de kwaliteit van de woon- en 

efomgeving en van de natuur is aan verbetering toe.  

 Initiatief interactief proces 

et ministerie van V&W, op aangeven van Hans Alders. 

 Formeel engagement van de overheid 

 projectgroep Mainport Rotterdam was 
anwezig op de bijeenkomsten.   

 Doelstellingen 

deren van kans op 
indermacht, in tweede instantie inhoudelijke verrijking. 

 Dialoog 

er is wel sprake van de 
odige vertrouwelijkheid tussen de deelnemers.  

 Inhoudelijke openheid, openheid van proces en openheid voor actoren 

project werkbaar te houden, werd echter het 
antal deelnemers beperkt. 

 

le
 
•
 
H
 
•
 
De minister had van tevoren laten weten dat zij het zou motiveren als de 
regering zou afwijken van de adviezen. De Tweede kamer was op de hoogte 
van de adviezen van ONR en kon zelf bekijken in hoeverre de regering 
daarvan afweek. Ook was er sprake van een ambtelijke inbedding van het 
project: een ambtenaar van de
a
 
•
 
In de eerste plaats het verwerven van draagvlak en vermin
h
 
•
 
Hierover hebben we geen gegevens gevonden, 
n
 
•
 
Er is sprake van een vrij strak inhoudelijk kader. Het proces is transparant 
voor de deelnemers. De openheid blijft tot op het einde vrij hoog. De 
procesbegeleider probeert ervoor te zorgen de verschillende 
belangengroepen zo goed mogelijk betrokken te houden in alle fasen van 
het traject. Er werd gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging 
van alle belangen. Om het 
a
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• Invloed en/of gedeelde macht 
 
Er was geen overdracht van formele macht, wel was er een grote mate van 
invloed op het beleidsproces (doorwerking resultaat ONR-overleg in 
politieke besluitvorming)39. 
 
• Moment in de beleidscyclus 
 
Het interactief traject situeert zich in de fase van de beleidsvoorbereiding. 
 
• Participatievorm 
 
De participatievorm was consulterend: het probleem was reeds in 
belangrijke mate gedefinieerd en er was geen rechtstreekse interactie met 
V&W, wel met de verschillende “niet-rijkspartijen”. Wel moet gezegd 
worden dat ONR er in belangrijke mate in geslaagd is zijn eigen invulling te 
geven aan het probleem en de oplossing sterk heeft kunnen sturen. 
 
• Deelnemers 
 
Er nemen milieuorganisaties deel, economische belangenorganisaties, ANWB 
en vier overheidsorganisaties: de Unie van Waterschappen, de provincie 
Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam. Er werd 
gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van alle belangen. 
Om het project werkbaar te houden werd echter het aantal deelnemers 
beperkt, zo waren bijvoorbeeld niet alle gemeenten vertegenwoordigd. De 
verschillende betrokkenen zijn tijdens het proces in staat om meningen naar 
voren te brengen. Ze weten dat er gestreefd moet worden naar een win-win 
situatie (package deal). De verschillende actoren hebben specifieke 
inhoudelijke expertise die ze kunnen inbrengen.  
 
• Procesleider 
 
Commissaris van de Koning van de provincie Groningen, Hans Alders, treedt 
op als onafhankelijk procesbegeleider. Hij wordt ondersteund door een 
onafhankelijk secretariaat. De commissaris slaagt er in een belangrijke mate 
van vrijheid te behouden, zonder zich onder druk te laten zetten door 
ambtelijke of politieke agenda’s.  

                                                 
 
 
39  We spreken van overdracht van formele macht of van gedeelde macht wanneer 

beleidsmakers hun beleidsbepalende taak formeel overdragen of delen met participanten.  
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• Procesdesign 
 
Er is sprake van een lichtgewicht procesontwerp, wel zijn er een aantal 
duidelijke spelregels. Een van de spelregels is dat alleen punten op de ONR-
agenda komen waarover op voorhand reeds intensief overleg is geweest en 
waar de scherpe kantjes dus al vanaf zijn. Een andere spelregel –die tot 
stand is gekomen in samenspraak met de participanten-  is dat er naar 
consensus werd toegewerkt, om krachtig naar het kabinet en de Tweede 
Kamer te kunnen treden. Dit geeft in feite elke deelnemer een vetomacht, 
bovendien zorgt het er meestal voor dat  de meest creatieve ideeën de 
discussie niet overleven. Anderzijds creëert het streven naar een unaniem 
advies de nodige bestuurlijke en politieke druk. Het draagt bij aan de 
doorwerking naar het formele beleidsproces. 
 
• Aansluiting met formeel beleidsproces 
 
Het bestuurlijke traject is formeel gescheiden van het interactief traject, 
maar er worden koppelingen voorzien. Zo is er een waarnemer vanuit de 
ambtelijke projectorganisatie bij ONR betrokken. Deze ambtenaar brengt de 
standpunten van de minister naar voor. De procesbegeleider, Hans Alders, is 
niet alleen voorzitter van ONR maar ook van Topberaad. Alders heeft ook 
regelmatig overleg met de minister van V&W. Er is sprake van een formele 
en informele verstrengeling van beide processen. De aansluiting loopt ook 
door tijdens het formele beleidsproces,  zo wordt ook in die fasen nauw 
toezicht uitgeoefend op wat met de resultaten van  het interactief traject 
gebeurd. De timing van de ONR-adviezen wordt zo gepland dat ze passen 
binnen de beleidsvorming van de Planologische Kernbeslissing (PKB) die 
nodig is voor het project. 
 
• Methoden en instrumenten 
 
Tijdens een periode van 6 maanden werden er 6 “klassieke” vergaderingen 
gehouden. 
 
• Verloop feitelijke proces 
 
Wanneer het kabinet dreigt een belangrijk gedeelte van het advies naast 
zich te leggen, schakelt Alders de vaste kamercommissie in die de minister 
aanmaant om rekening te houden met het ONR-advies. Uiteindelijk volgt het 
kabinet het advies. Er is sprake van een zeer goed (improviserend) 
procesmanagement vanwege Alders. Dankzij zijn status, vaardigheden en 
contacten, is Alders in staat om het proces vrij vlot te laten verlopen, 
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niettegenstaande het feit dat er slechts een beperkt procesontwerp 
uitgewerkt was. De weinige spelregels die zijn geformuleerd, hebben wel 
hun nut bewezen. Een complicatie tijdens het procesverloop is het bestaan 
van een parallel beleidsvoorbereidend proces dat de gemeente Rotterdam 
initieert en trekt, waar een aantal organisaties aan deelnemen die ook bij 
ONR betrokken zijn. Het feit dat er twee parallelle circuits zijn leidt tot 
irritaties. 
 
• Wat levert het op 
 
Er wordt een inhoudelijke overeenkomst bereikt, die kan gezien worden als 
“een inhoudelijke verbinding van belangen (verrijking)”. Door het verbinden 
van belangen is een rijkere visie met betrekking tot het beleidsprobleem tot 
stand gekomen. Er is een hoge mate van overeenstemming (draagvlak) 
onder de deelnemers over de overeenkomst. De resultaten van het 
participatief traject worden ook overgenomen in de besluitvorming. Er is 
sprake van een betere relatie en verstandhouding tussen de verschillende 
deelnemers. 
 
• Wat kost het 
 
Kost van onafhankelijk secretariaat DHV Consultants. Tijdsbesteding 
ambtenaren en andere deelnemers. 
 
• Beoordeling 
 
De tweede kamer spreekt zich positief uit over het overleg en steunt Alders 
in de besluitvormingsfase tegen de initiële ambities van het kabinet in. Er is 
een groot draagvlak voor de resultaten met betrekking tot het resultaat.  
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>  2.11. Case Burgerplatform40 

Doel van het burgerplatform is om praktische en creatieve aanbevelingen 
van burgers te krijgen over thema’s op de beleidsterreinen van VROM, 
aanbevelingen die dicht staan bij de leefwereld van burgers en die 
aanknopingspunten kunnen zijn voor nieuw beleid. Het burgerplatform moet 
de ‘ogen en oren’ van VROM zijn. De enige criteria die worden gehanteerd 
zijn dat het thema burgers moet interesseren en dat het thema aansluit bij 
de politiek bepaalde beleidsprioriteiten van VROM. Er nemen twintig 
‘ongeorganiseerde’ burgers deel aan het platform. Ze werden geselecteerd 
op grond van verschillende scores op een ‘lifestyle’ index, alsook sekse en 
leeftijd, allochtoon/autochtoon, wel of geen betaalde baan en woonplaats, 
opleidingsniveau en beroepsgroep. Op die manier wordt een diversiteit in 
meningen nagestreefd. 
 

• Traditie, visie en cultuur beleidsveld 
 
Volgens Edelenbos et al. (2006) kent het ministerie van VROM een rijke 
historie van burgerparticipatie. Reeds in 1988 introduceerde VROM een 
experiment voor tien gebieden in Nederland met complexe problemen op 
het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Het betrof een 
gebiedsgerichte aanpak waarbij coördinatie tussen verschillende 
beleidsterreinen én het samenspel van verschillende partijen van groot 
belang zijn. VROM spreekt zelf over een duidelijke meerwaarde van het 
betrekken van burgers bij de verschillende fasen van het beleidsproces.41 
 
• Wetgeving, beleid en instellingen beleidsveld 
 
Het programma “Burger en Milieubeleid” is gestart binnen het Directoraat-
Generaal Milieubeheer (DGM) naar aanleiding van een amendement van 
Feenstra in 200242. Hiermee stelde de Tweede Kamer dat het milieubeleid 
meer ‘van, voor en door burgers’ zou moeten worden. De indieners 
verzoeken de minister van VROM om binnen zijn begroting ruimte te maken 
voor een meerjarig stimuleringsprogramma om actieve betrokkenheid van 
burgers bij het milieubeleid vorm te geven. Vanaf 2004 werd het programma 
                                                 
 
 
40  De beschrijving van deze case is in belangrijke mate gebaseerd op Edelenbos et al., 2006. 
 
41 Zie  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=7228 op 15/9/07 
42 Amendement van de kamerleden Feenstra, Klein Molenkamp en Augusteijn-Esser (2001-2002, 

28000 XI, nr.21) 
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VROM-breed gemaakt. Ook DG Wonen, DG Ruimte en de VROM inspectie 
nemen nu deel aan het programma. Het programma kreeg de titel ‘Beleid 
met Burgers’. De meeste van de projecten komen voort uit beleid dat toch 
al door beleidsmakers in de verschillende beleidsdirecties wordt gemaakt. 
Met verschillende projecten worden verschillende thema’s bestreken. In de 
eerste helft van 2007 denken burgers onder meer mee over milieubeleid 
voor de landbouw, biotechnologie, kwaliteit van de leefomgeving, natuur- 
en milieu-educatie, ruimtelijke opgaven, vermindering regelgeving, 
“verrommeling” van het landelijk gebied, woonkeurmerken, 
zwemwaterkwaliteit, zwerfafval.43 Het burgerplatform –dat VROM-breed 
werkt- is opgezet door het team verantwoordelijk voor het programma 
‘Beleid met burgers’. 
 
VROM laat regelmatig onderzoek uitvoeren. Zo is er recent een onderzoek 
uitgevoerd naar de mening van burgers over VROM, en meer in het bijzonder 
naar de mening over het programma Beleid met Burgers44. Een 
aandachtspunt in 2007 is het ontwikkelen van andere methoden dan 
enquêtes en panels. De bedoeling is doelgroepen te betrekken die anders 
niet of moeilijk te bereiken zijn. Ook wil men verder nadenken over hoe de 
overheid met beleid kan inspelen op en aansluiten bij initiatieven die 
burgers nemen.45 
 
Het programma werkt samen met andere departementen in het kader van 
het “Betrek- de- burger” –netwerk. Er wordt samengewerkt met Verkeer & 
Waterstaat in het kader van “Inspraak Nieuwe Stijl”. 
 
De relevante wetgeving betreft de wet ruimtelijke ordening en de wet 
milieubeheer. 
 
• Typering probleem 
 
Het burgerplatform is niet gericht op één specifiek beleidsprobleem. Het is de 
bedoeling om praktische en creatieve aanbevelingen van burgers te krijgen 
over thema’s op de beleidsterreinen van VROM, aanbevelingen die dicht 
staan bij de leefwereld van burgers en die aanknopingspunten kunnen zijn 
                                                 
 
 
43 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31287 op 15/9/07 
44 Zie “De burgerstem versterkt” http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=7235 op 

16/9/07 
45 Zie ook “Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven,” het advies van de 

interdepartementale projectgroep met betrekking tot de oprichting van een 
ondersteuningsorganisatie voor burgerinitiatieven, op 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=7392 op 16/9/07. 
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voor nieuw beleid. Voor het eerste jaar koos het Strategisch beraad voor 
‘leefbaarheid en stedelijke vernieuwing’. Dit thema sloot aan bij onder meer 
de ’50 –wijkenaanpak’ van de DG Wonen. Het tweede jaar werd gekozen 
voor ‘prioriteiten in de handhavingactiviteiten van de VROM-inspectie’.  
 
• Initiatief interactief proces 
 
Het programmateam. Het project was geïnspireerd op het 
Consumentenplatform dat een jaar eerder door het ministerie LNV was 
opgezet. 

 
• Formeel engagement van de overheid 
 
Er is sprake van een ambtelijke en politieke inbedding. Ambtenaren waren 
zeer betrokken bij voorbereiding, begeleiding en opvolging. De bestuursraad 
is betrokken bij het kiezen van de onderwerpen. De directeuren-generaals 
hebben zich ingezet voor intern draagvlak en zijn aanwezig, samen met de 
staatssecretaris bij de laatste bijenkomst om een reactie te geven op de 
burgeradviezen. Beleidsambtenaren van de verschillende Directoraten-
Generaal zijn, afhankelijk van het thema, betrokken bij de uitvoering van 
het project. Sinds medio 2002 is er een programmateam verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van het programma Beleid met Burgers. Het 
programmateam heeft de nodige financiële middelen en deskundigheid ter 
beschikking. 
 
• Doelstellingen 
 
Specifieke doelstellingen zijn het leren hoe burgers VROM-vraagstukken of 
beleid beleven, het ontwikkelen van burgeradviezen voor VROM-beleid, en 
het maken van beleid dat beter aansluit op wat burgers beweegt. Ook was 
de bedoeling om te experimenteren met een vorm waarbij op structurele 
manier burgers hun meningen konden inbrengen bij alle beleidsterreinen 
van VROM. Het burgerplatform is één van de manieren waarmee VROM zijn 
centrale uitgangspunt ‘van buiten naar binnen werken’ wil realiseren. 
 
• Dialoog 
 
Er wordt heel wat aandacht geschonken aan het deliberatieve karakter van 
het platform. Er worden creativiteitsbevorderende technieken gebruikt, er 
is aandacht voor vraagsturing vanuit de deelnemers, er waren gesprekken 
met deskundigen, plaatsbezoeken, etc.. 
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• Inhoudelijke openheid, openheid van proces en openheid voor actoren 
 
Er wordt geen strak inhoudelijk beleidskader bepaald, wel wordt er een 
inhoudelijk thema naar voor gebracht waarover het forum gaat praten. Dat 
thema is ambtelijk voorbereid. Binnen het thema kan het forum zelf 
bepalen welke specifieke onderwerpen ze willen aanpakken. Leden kunnen 
naar voren brengen wat ze willen, binnen het thema. Inhoudelijke verrijking 
en creativiteit zijn een nadrukkelijk doel van het proces. Het 
burgerplatform kent een ‘open informatiestructuur.’ Informatie is niet 
alleen aanbod-, maar ook vraaggestuurd. Via excursies, interviews, 
enquêtes,.. probeert men tegemoet te komen aan de kennisvragen van de 
deelnemers. Het proces is transparant.  Wel was er een periode waarin het 
interactief traject stil valt, in de periode voor de slotconferentie aangezien 
ambtenaren heel wat tijd nemen om deze conferentie en de rol van de 
bestuurders erin voor te bereiden. In deze fase was er minder transparantie 
doordat er minder contact was met de deelnemers. Er is geen grote 
openheid voor actoren. Er wordt namelijk gewerkt met een afgebakende 
groep (cf infra)  
 
• Invloed en/of gedeelde macht 
 
Er is geen formele machtsoverdracht, wel is er sprake van (beperkte) 
invloed.  
 
• Moment in de beleidscyclus 
 
In dit project was het eerste doel het zoeken naar knelpunten en 
oplossingsrichtingen met betrekking tot het voorliggend beleidsprobleem. 
Op die manier moet input gegenereerd worden voor de beleidsagenda.  
 
• Participatievorm 
 
Er is sprake van een eerder coproducerende participatievorm. De 
deelnemers konden in belangrijke mate mee het probleem formuleren, 
oplossingsrichtingen uitwerken, etc.. binnen het algemene inhoudelijke 
kader aangereikt. 
 
• Deelnemers 
 
Er nemen twintig ‘ongeorganiseerde’ burgers deel aan het platform. Ze 
werden geselecteerd op grond van verschillende scores op een ‘lifestyle’ 
index (Mentality-model van Motivaction), alsook sekse en leeftijd, 
allochtoon/autochtoon, wel of geen betaalde baan en woonplaats, 
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opleidingsniveau en beroepsgroep. Op die manier wordt een diversiteit in 
meningen nagestreefd. Een ander criterium is beschikbaarheid. Ze moeten 
zich over een periode van vijf maanden een bepaald aantal dagdelen 
kunnen vrijmaken.  
 
• Procesleider 
 
Er is een ambtelijk projectleider die wordt ondersteund door een extern 
bureau. 
 
• Procesdesign 
 
Er is sprake van een ‘zwaar’ procesontwerp. Er is voorzien in een drietal 
bijeenkomsten per platform: agendabijeenkomst, adviesbijeenkomst en een 
terugkoppelingsbijeenkomst. Er wordt in het procesontwerp uitgebreid 
beschreven hoe de bijeenkomsten worden voorbereid en uitgevoerd met 
aanduiding van de rollen van de participanten. Na de agendabijeenkomst 
worden kennisvragen van de deelnemers geïnventariseerd en wordt naar 
antwoorden gezocht via allerlei stappen (excursies, expertmeeting, 
enquêtes, etc.). Er wordt een koppeling naar het bestuurlijk niveau voorzien 
door de betrokkenheid van de staatssecretaris expliciet te vermelden. De 
wijze waarop de staatssecretaris zal participeren in het interactief proces 
wordt niet vooraf gedefinieerd.  
 
• Aansluiting met formeel beleidsproces 
 
De discussies waren op voorhand niet gekoppeld aan specifieke 
beleidsvoornemens: die zouden juist ontwikkeld worden naar aanleiding van 
de ideeën en suggesties van het burgerplatform. Door de betrokkenheid van 
de staatssecretaris, het aanstellen van beleidscoördinatoren en een actieve 
rol van de bestuurders was er wel een directe afstemming tussen het 
interactief traject en het beleidstraject. De beleidscoördinatoren fungeren 
als tussenpersoon tussen het burgerplatform en de beleidsdirecties. Tijdens 
de bijeenkomsten worden ambtenaren toegewezen aan werkgroepen, waar 
ze samen met de participanten adviezen ontwikkelen, onder de noemer 
“samen beleid maken”. Ook de bestuurlijke koppeling is verzekerd. 
Bestuurders reageren inhoudelijk op adviezen tijdens de 
terugkoppelingsbijeenkomst en verantwoorden welke adviezen meer of 
minder kans hebben om opgepakt te worden.  
 

 ׀ 82 ׀



• Methoden en instrumenten 
 
Er werd gebruik gemaakt van verschillende creativiteitsbevorderende 
technieken, het gezamenlijk verzamelen en verwerken van informatie, het 
inbrengen van externe deskundigheid, bezoek aan een probleemwijk, etc.  
 
• Verloop feitelijke proces 
 
Alle fasen van het interactieve proces zijn toegankelijk, het proces valt wel 
even stil voor ingang van de politieke besluitvorming.  
 
In het eerste platform is er voor gekozen om slechts beperkt gebruik te maken 
van de expertise van de ambtenaren. Dit was om te voorkomen dat deze 
ambtenaren een te grote stempel op het gebeuren zouden drukken. Een van 
de gevolgen was wel dat er soms teveel tijd werd geïnvesteerd in ideeën die 
weinig ‘levensvatbaar’ waren. In het tweede platform is er minder 
terughoudend omgesprongen met de betrokkenheid en inbreng van de 
ambtenaren.  
 
• Wat levert het op 
 
De burgerplatforms leveren een groot aantal adviezen op, met een groot 
aantal ideeën. Het 2de burgerplatform (handhaving) leverde 10 adviezen af. 
Tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst werden 3 adviezen gezien als 
ondersteuning van reeds bestaand beleid, 3 adviezen zorgden voor een 
prioritering van een thema, 1 advies werd niet opgevolgd (“verschil in 
inzicht”) en 3 adviezen werden nader onderzocht als mogelijk nieuw beleid 
(en opgevolgd door experimenten).46  
 
De burgers leren veel bij, ze “professionaliseren” ook. Door sommige 
deelnemers wordt gesteld dat ze te veel informatie krijgen, op die manier 
worden ze “halve ambtenaren”.  
 
• Wat kost het 
 
Het proces wordt als tijdsintensief omschreven, zowel voor/door de 
ambtenaren als de burgers. Het voorbereiden/ verwerken van de informatie 
kost veel tijd. 
 

                                                 
 
 
46 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=w551 op 15/9/07. 
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• Beoordeling 
 
De beleidsmakers vinden de ideeën niet echte vernieuwend. Anderzijds is 
toch beslist het project een structurele plaats te geven als instrument om 
burgers te betrekken. Er zijn wel een aantal aanpassingen voorzien, onder 
andere met betrekking tot het beperken van informatie aan de deelnemers 
en de beoogde tijdsinvestering (voor deelnemers en ambtenaren). 
 
De betrokken burgers zijn enthousiast, hebben het gevoel een inhoudelijke 
inbreng te hebben geleverd waar de beleidsmakers hun voordeel mee 
kunnen doen. Deelnemers zijn tevreden over de manier waarop hun inbreng 
verwerkt is in een advies. Ze geven wel aan dat ze de eigen adviezen niet 
altijd herkennen in de teruggekoppelde beleidsinitiatieven. 
 
Er is een zeker toenadering tussen burgers en ambtenaren –en een van de 
doelstellingen was om ambtenaren meer burgergeoriënteerd te laten 
denken. Burgers geven wel aan in een ‘ambtelijk denkkader’ te zijn 
terechtgekomen. Door de aard van het proces, “professionaliseren” de 
burgers, met als gevolg dat ze hun specifiek burgerperspectief ten dele 
achter zich hebben gelaten. 
 

 ׀ 84 ׀



>  2.12. Resultaten 

>  2.12.1. Visie en beleid: samenvattend overzicht en bespreking 

 
Politiek-
bestuurlijk 
systeem 

Unitair, gedecentraliseerd 
Constitutionele monarchie 
Proportioneel kiesstelsel 
Grondwet 

Type democratie 
en 
overlegsystemen 

Consensusdemocratie (“1917”) 
Neocorporatisme 
Traditioneel gesloten overleg –en adviessysteem 

Bestuurskundig 
perspectief  

Vorm van beleidsparticipatie sterk afhankelijk van 
beleidssector – ‘oudere’ sectoren meer gesloten; 
Overlegsysteem relatief open voor nieuwkomers; 
IB als voortzetting van schikken en plooien; 
Nieuwe naast traditionele overlegarrangementen, 
soms in zelfde beleidsdomein; 
Geen samenhangend beleid op vlak van 
burgerparticipatie, IB als containerbegrip, weinig 
lering getrokken uit ervaringen; 
Geen eensgezindheid onder bestuurskundigen ivm 
wenselijke richting van verdere ontwikkeling 

Politieke visie Bekommernis om dalend vertrouwen en 
verkiezingsopkomst; 
Grootse plannen bestuurlijke vernieuwing ikv 
versterking democratie niet gerealiseerd; 
Dominante visie: stroperige staat; 
Geen meerderheid voor sterke vormen van directe 
democratie op centraal niveau, wel zwakkere 
vormen zoals burgerinitiatief en consultatief 
referendum; 
Nadruk op efficiënte beleidsvorming; 
IB als aanvulling op representatieve democratie 

Wetgeving Wob 
Lokaal consultatief referendum 
Nationaal consultatief referendum 
Nationaal burgerinitiatief 
Petitie en verzoekschrift 
Awb 
Sectorale wetgeving 
Kaderwet adviescolleges 
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Beleid  Lokale en nationale experimenten;  

Aandacht voor perspectief burger –burgerbril; 
Stroomlijnen besluitvorming; 
Stroomlijnen advies en overleg; 
Inspraak Nieuwe Stijl: brede consultatie in vroege 
fase en belangentoets latere fase; 
Rol voor civil society; 
Ontwikkelingen mbt arrangementen: scheiding 
advies en overleg, belevingsonderzoek, 
meningspeilingen, burgerinitiatief, townhall 
meetings, open planprocessen,..; 
Consultatiecode 

Instellingen  (Xpin), InAxis, IPP, Inspraakpunt 
Dominante 
actoren 

Politici, bestuurders, ambtenaren 

Ervaring in 
sectoren 

VROM, V&W, LNV 

 
 
In Nederland heeft de consensusdemocratie zich verder ontwikkeld na de 
invoering van het proportioneel kiesstelsel in 1917, waarbij werd 
voortgebouwd op een lange traditie van consensus, compromis en 
consultatie, de drie C’s van de Nederlandse bestuurlijke cultuur. In 
Nederland heeft er zich een traditioneel erg gesloten en 
geïnstitutionaliseerd systeem van overleg en advies ontwikkeld. Opvallend is 
dat de samenstelling en werking van beleidsnetwerken erg afhankelijk is van 
de beleidssector. Meer recent ontwikkelde beleidssectoren zijn meer open 
dan oudere. Dit heeft er o.m. mee te maken dat in deze beleidsdomeinen 
de overheid sterk afhankelijk is van (maatschappelijke) partners in het veld. 
 
Vanaf de jaren '60 heeft Nederland een verschuiving gezien naar een ander 
soort burgerlijk engagement en politieke participatie, wat onder meer met 
zich meebracht dat bestaande overlegsystemen in vraag werden gesteld. 
Sinds deze periode heeft het Nederlandse politieke systeem zich meer 
opengesteld ten aanzien van  “nieuwkomers”, zoals single issue 
bewegingen, die werden opgenomen in het systeem. De meeste Nederlandse 
bestuurskundigen zien interactief beleid als een volgende fase in de traditie 
van schikken en plooien. Burgerparticipatie wordt daarbij beperkt tot 
bepaalde momenten en binnen het kader bepaald door de politieke elite. 
Onderzoek wijst ook uit dat, zeker op nationaal niveau, de doorwerking van 
interactieve beleidstrajecten in de uiteindelijke besluitvorming gering is. 
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Een belangrijke oorzaak is dat er onvoldoende koppeling tussen de 
projecten en de formele besluitvorming bestaat.  
 
Onder bestuurskundigen is er geen eensgezindheid over in welke richting de 
Nederlandse democratie zou moeten evolueren, richting directe 
democratie, of meer richting participatieve democratie. Vaak wordt gesteld 
dat nieuwe arrangementen in de eerste plaats het representatief stelsel 
moet verrijken en/of versterken, en niet vervangen. Verschillende 
bestuurskundigen geven aan dat er terminologische onduidelijkheid is over 
de inhoud en doelstellingen van interactief beleid, dat er geen 
samenhangend beleid werd gevoerd, en dat er te weinig lering werd 
getrokken uit de experimenten. 
 
Het dominante politieke discours in Nederland is dat van de 'stroperige 
staat', waarbij de overheid omwille van allerlei verplichtingen en regels niet 
(voldoende) in staat is adequaat te reageren op beleidsuitdagingen. Men 
streeft naar een meer slagvaardige overheid en een efficiënter en 
gestroomlijnd beleidsproces. De Westminster style democratie - als 
alternatief voor de “stroperige staat”  - blijft heel wat aantrekkingskracht 
uitoefenen. Er zijn ambitieuze hervormingsplannen geweest die een 
beweging richting penduledemocratie moesten inzetten en onder andere 
zouden moeten leiden tot spannender verkiezingen. Plannen voor krachtige 
gekozen bestuurders, burgemeesters en minister-president, een 
verkiezingsstelsel gebaseerd op districten, minder politieke partijen, etc.  
Het aantal daadwerkelijk gerealiseerde institutionele hervormingen is 
echter zeer beperkt gebleven, en er is dus geen beweging richting 
penduledemocratie gerealiseerd. Er is in Nederland weinig politieke animo 
voor meer directe democratie, al worden de eerder zwakke vormen door 
sommigen als aanvaardbaar gezien (initiatiefrecht, correctief referendum). 
Dergelijke vormen zouden het representatief stelsel kunnen stimuleren 
en/of verrijken. In tegenstelling tot het lokale niveau is er op nationaal 
niveau vanuit de politiek weinig interesse voor interactief beleid geweest, 
ook niet ten tijde van de hoogdagen in de jaren negentig.  
 
Er is in Nederland heel wat wetgeving met betrekking tot participatie op 
lokaal en bovenlokaal niveau, op het niveau van de uitvoerende en de 
wetgevende macht, algemene en sectoraal-specifieke wetgeving. 
Momenteel is er echter een tendens naar een afslanking van de 
inspraakregelingen in het kader van het stroomlijnen van de besluitvorming. 
Het beleid heeft geëxperimenteerd met interactieve beleidsvorming, in 
eerste instantie op lokaal niveau, maar ook op centraal niveau. Terwijl er in 
Nederland toenemende aandacht voor het burgerperspectief is, de 
burgerbril, het zorg dragen voor een betere communicatie met burgers –
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rekening houdend met de verschillende deelsegmenten- lijkt het verder 
stroomlijnen van de beleidsvorming te domineren. Ook de hervorming van 
het advies- en overlegstelsel, was onder meer gericht op het versnellen van 
het beleidsproces. Andere doelstellingen waren het scheiden van advies en 
overleg en het versterken van het politieke primaat, versobering en 
transparantie. De hervorming bracht echter een aantal knelpunten met zich 
mee. Zo blijkt dat overleg nodig blijft om adviezen de “nodige 
legitimiteitsbasis” te geven. Verschillende adviesraden organiseren nu zelf 
overlegfora om de verschillende stakeholders te betrekken bij de 
adviesvorming. Op die manier zet de traditie van “schikken en plooien” zich 
toch voort. Tegelijkertijd lijkt overleg nu ook minder zichtbaar en informeel 
te gebeuren.  
 
Er zijn een aantal instellingen opgericht die zich o.a. met interactief beleid 
moesten bezig houden. Sommige waren een kort leven beschoren - wat er 
mee te maken kan hebben gehad dat interactief beleid een hype was die 
onvoldoende aansluiting vond met het bestaande politieke systeem en 
discours. Het lijkt er op dat Nederland nu in een “morning-after” fase zit 
waarin lessen worden getrokken uit de opgedane ervaringen. Interessant in 
dit kader zijn de experimenten met “Inspraak Nieuwe Stijl” waarbij 
geprobeerd wordt om bekommernissen in verband met het betrekken van 
burgers te combineren met de ambitie om het beleidsproces te 
stroomlijnen. Inspraak moet daarbij ‘op maat’ worden vormgegeven, 
rekening houdend met de situatie. De wetgeving is afgeslankt, en er wordt 
meer gerekend op de professionaliteit van de ambtenaren om het 
beleidsproces adequaat en op maat vorm te geven. Consultatie en formele 
inspraak worden uit elkaar gehaald: in een vroege fase wil men burgers 
betrekken om tot een inhoudelijke verrijking van het beleid te komen, in 
een latere fase voorziet men een ‘belangentoets’ waarbij de individuele 
belangen van rechtstreeks betrokkenen centraal staan. 
 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat er in Nederland geen algemene 
shift is richting penduledemocratie, niettegenstaande de plannen in die 
richting. Het arsenaal aan participatiearrangementen is de voorbije 
decennia sterk uitgebreid. Ten eerste met direct-aggregatieve vormen 
(doelgroepsurveys, burgerinitiatief, correctief referendum), en ten tweede 
met direct-integratieve vormen (open planprocessen, citizens’ juries). Met 
de hervorming van het advies- en overlegstelsel wilde men een van de 
typische arrangementen van de Nederlandse consensusdemocratie 
aanpakken. In de praktijk blijkt deze beweging weg van de 
consensusdemocratie wel enigszins gemilderd te zijn: zo is de Sociaal- 
Economische Raad (SER) de dans ontsprongen, en zien verschillende 
adviesraden zich genoodzaakt om zelf overleg met belangenorganisaties te 
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organiseren, opdat hun adviezen meer legitimiteit zouden krijgen. Tenslotte 
kunnen we vaststellen dat er in Nederland heel wat oude arrangementen 
van consultatie en participatie blijven bestaan, naast nieuwe, soms in 
hetzelfde beleidsdomein.  
 
 
 Aggregatief Integratief 
Indirect  

Penduledemocratie 
 

 
Consensusdemocratie 

Direct  
Kiezersdemocratie 
 

 
Participatiedemocratie 

  

>  2.12.2. Praktijken: samenvattend overzicht en bespreking 

 
 Case 1: ONR Case 2: Burgerplatform 
Beleidsveld Infrastructuur - 

Verkeer & Waterstaat 
Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, 
Milieubeheer -VROM 

Cultuur en traditie  Technocratisch, de 
laatste decennia heel 
wat aandacht voor 
burgerparticipatie 
waarbij nadruk ligt op 
functionele invulling;  
Opsplitsen consultatie 
en ‘finale 
belangentoets’ 

Traditie van 
burgerparticipatie sinds 
1988 

Wetgeving  o.a. WRO, WM, 
Tracéwet/Mer 

o.a. WRO, WM 

Beleid  Geïnstitutionaliseerde 
overlegsystemen 
 

Ministeriebreed 
beleidsprogramma ‘Beleid 
met burgers’  
 

Instellingen  Inspraakpunt Programmateam ‘Beleid 
met burgers’ 

Traditionele 
actoren 

Ambtenaren dominant Geen informatie 
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Traditionele 
gedragsregels, 
handelingspatronen, 
discours 

Geen informatie Geen informatie 

   
Type probleem Complex en urgent,  

betrokken partijen van 
verschillende 
beleidsniveaus en –
domeinen. 

Verschillende thema’s - 
selectiecriteria: burgers 
interesseren 
(belevingsmonitor) + 
aansluiten bij 
beleidsprioriteiten 

   
Initiatiefnemer V&W Programmateam ‘Beleid 

met burgers’ 
Formeel 
engagement 

Bestuur en 2de kamer 
nauw betrokken; 
ambtelijke en politieke 
inbedding 

Ambtelijke en politieke 
inbedding;  
Engagement om 
verantwoording af te 
leggen over wat met 
suggesties gebeurt 

Doelstellingen 
IBproces 

1.Draagvlak/ 
verminderen kans op 
hindermacht 
2. Inhoudelijke 
verrijking 
 

1. zicht krijgen op 
‘burgerbeleving’ 

2. Structurele 
inbreng burgers 
bij alle vrom-
terreinen –  

3. experiment 
Dialoog en 
deliberatie 

Zekere mate van 
vertrouwelijkheid 
tussen deelnemers 

ja 

Openheid Inhoud: scherp 
afgebakend 
Proces: transparant 
Actoren: gesloten 

Inhoud: open binnen 
kader 
Proces: transparant 
Actoren: gesloten 

Gedeelde 
macht/invloed 

Geen formele macht, 
wel hoge status 

Geen formele macht, wel 
engagement  

Stadium/a van 
beleidscyclus 

Beleidsvoorbereiding  Beleidsagendering 

Participatiestijl Consulteren Coproduceren 
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Betrokken actoren Alle ‘Niet-rijkspartijen’ 20 burgers volgens 

‘Mentality’- milieu 
Ambtelijke ondersteuning 
Bewindsleden regelmatig 
aanwezig 

Procesleider Commissaris van de 
Koningin 

Ambtelijk - Roterend bij 
verschillende DG’s 
afhankelijk van thema 

Procesontwerp Licht procesontwerp, 
enkele spelregels 

Zwaar procesontwerp 

Koppeling met 
beleidsproces 

Formele en informele 
koppeling;  
afstemming van timing 
op beleidsproces 

Agendavormend  

Methoden en 
instrumenten 

vergaderingen  Creativiteitsbevorderende 
technieken: excursies, 
interviews, webdiscussies 

Verloop feitelijk 
proces 

Vertrouwelijkheid 
onder deelnemers 
groeit; 
Sterke improvisatie 
van procesleider; 
Sterk lobbywerk door 
procesleider naar 2de 
Kamer toe 

Te veel informatie? 
Burgers worden ‘halve 
ambtenaren’; 
Proces stokt even bij 
overgang naar politieke 
besluitvorming/ 
terugkoppeling 

Resultaten en 
effecten 

Advies is een 
inhoudelijke verrijking 
(verbinding van 
belangen); 
Kabinet (na druk) en 
2de kamer nemen 
adviezen over; 
Betere relatie en 
verstandhouding tussen 
deelnemers 

Sommige adviezen 
opgenomen als potentieel 
nieuw beleid, andere 
bevestigen huidig beleid; 
Burgerforum krijgt semi-
permanente vorm 

Kostprijs Kost van onafhankelijk 
secretariaat DHV; 
tijdsbesteding  

Personeelskost: 
tijdsintensief voor 
ambtenaren (en ook voor 
burgers) 

 ׀ 91 ׀



 

 
Beoordeling Tweede kamer spreekt 

waardering uit; 
Deelnemers bereiken 
groot draagvlak met 
betrekking tot gegeven 
advies 

Burgers enthousiast; 
Beleidsmakers vinden 
ideeën niet echt 
vernieuwend; positief 
over toenadering tussen 
burgers en ambtenaren 
 

 
 
Zowel binnen V&W als VROM heeft men heel wat ervaring met het 
betrekken van burgers bij de beleidsvorming. Het lijkt er op dat de traditie, 
cultuur en visie wel in belangrijke mate verschillen. Opvallend is dat V&W 
sterk technocratisch redeneert, en zich richt op het stroomlijnen van het 
beleidsproces, waarbij inhoudelijke verrijking, het verhinderen van 
hindermacht en het verhogen van draagvlak, centraal staan. Bij VROM lijkt 
het communicatieve aspect, zicht krijgen op het burgerperspectief –en de 
burgerbeleving meer centraal te staan. Beide hanteren echter in de eerste 
plaats een instrumentele invalshoek. Bij beide departementen is er sprake 
van een zekere traditie, ervaring, wetgevend kader en institutionele 
inbedding.  
 
Bij beide projecten was er een belangrijk engagement om rekening te 
houden met de resultaten van het proces en was de nodige institutionele 
inbedding voorzien. De doelstellingen zijn wel duidelijk verschillend. Terwijl 
ONR te maken kreeg met een complex en urgent probleem met 
tegengestelde belangen in een gevoelige politieke context, kwam het 
Burgerplatform in minder woelig vaarwater terecht. Het was een 
experimenteel project gericht op de verdere ontwikkeling van de ambtelijke 
cultuur binnen VROM met als doel het beleid meer vanuit een burgerbril te 
zien. ONR was eenmalig, terwijl het Burgerplatform na een positieve 
evaluatie structureel zou opgenomen worden in de werking van VROM als 
semi-permanent kanaal.  
 
Bij beide projecten was er sprake van dialoog en deliberatie, en een 
procesmatige openheid (transparantie van het proces voor de deelnemers). 
Bij het Burgerplatform gebruikte men allerlei werkvormen om de dialoog en 
deliberatie te stimuleren, bij ONR gebeurde dit eerder ad hoc en informeel, 
onder meer door het goede improviserende leiderschap van Alders. In beide 
gevallen was er sprake van geslotenheid naar actoren, waarbij bij het 
burgerplatform sprake was van een afspiegeling van de Nederlandse 
bevolking, bij ONR van de belangrijkste belangengroepen. In beide gevallen 
waren de groepen klein. Bij beide processen was er geen sprake van formele 
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gedeelde macht, maar door de hoge status, zichtbaarheid en inbedding was 
er wel sprake van de nodige communicatieve macht. Terwijl in het geval 
van ONR de participatievorm consulteren was, kan in het geval van het 
burgerplatform van coproduceren gesproken worden. 
 
Het lijkt er op dat het niet zoveel uit maakt of het procesontwerp in detail 
is uitgewerkt, improviserend procesmanagement en leiderschap en het 
gezamenlijk afspreken van spelregels zijn minstens zo belangrijk. Beide 
projecten zijn er in belangrijke mate in geslaagd de doelstellingen te 
realiseren en werden zowel door beleidsmakers als deelnemers eerder 
positief beoordeeld. Over sommige elementen konden we onvoldoende 
informatie vinden, bijvoorbeeld over de traditionele gedragsregels en 
discours in het beleidsveld, over het totale kostenplaatje, etc. 
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3. Interactief beleid in Finland 

>  3.1. Politiek-bestuurlijk systeem  

Finland is een unitaire staat, die wel in belangrijke mate gedecentraliseerd 
is. Heel wat macht is gedelegeerd naar agentschappen op centraal niveau, 
en naar de gemeenten. Het staatshoofd van Finland is de president, die 
sinds 1987 via volksstemming voor een termijn van zes jaar wordt gekozen. 
De eerste minister is regeringsleider, maar deelt de macht met de 
president. De huidige president is Martti Ahtisaari. Het Finse politieke 
systeem wordt als semi-presidentieel omschreven. 
 
De wetgeving wordt behandeld door het éénkamerparlement (Eduskunta), 
waarvan de 200 leden gekozen worden voor een termijn van vier jaar door 
een systeem van evenredige vertegenwoordiging. Proportionele 
vertegenwoordiging zorgt ervoor dat er geen stemmen “verloren” gaan, en 
dat ook kleinere groepen in het parlement terecht kunnen komen. Het 
kabinet wordt geleid door de eerste minister, en is aan het parlement 
verantwoording schuldig. De grondwetswijziging van 2000 heeft het 
parlementaire element van het Finse politieke systeem versterkt, ten 
nadele van het presidentiële (cfr. infra).  
 
Het land is verdeeld in 5 provincies, met aan het hoofd een gouverneur. De 
gouverneur behartigt de regionale belangen en vertegenwoordigt het 
centrale gezag. De provincies zijn administratieve eenheden zonder 
democratisch verkozen organen. Finland is verder verdeeld in districten en 
gemeenten. De gemeenten verzorgen de basisdienstverlening aan de 
bevolking (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, cultuur, etc.). De 
grondwet voorziet in een belangrijke mate van autonomie voor de 
gemeenten, en er is een tendens naar het versterken van deze 
gemeentelijke autonomie. De gemeenten verzorgen bijna twee derde van 
de dienstverlening (OECD, 2001b).  
 
De centrale overheidsadministratie bestaat uit twee niveaus. Het eerste 
niveau bestaat uit 13 vrij kleine ministeries (met elk 200-300 ambtenaren). 
Het tweede niveau bestaat uit vrij onafhankelijke agentschappen, die 
instaan voor de uitvoering van het beleid, naast een aantal adviserende 
functies. Het werken met agentschappen heeft een lange traditie in het 
Finse overheidsbeleid. 
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>  3.2. Type democratie 

Het Finse politieke systeem en de politieke cultuur zijn in belangrijke mate 
beïnvloed door externe machten. In 1917 werd Finland onafhankelijk na 
eeuwen Zweedse en Russische overheersing. De aanwezigheid van Rusland 
heeft belangrijke implicaties gehad voor de Finse politieke instellingen en 
de politieke cultuur. In de periode na de onafhankelijkheid tot het einde 
van de jaren ’60 kende Finland een conflictrijke politieke situatie met 
(burger)oorlogen, taalconflicten, en diepe ideologische twisten. In deze 
periode werd het communisme een tijdlang verboden, werden in de periode 
na 1944 fascistische en rechtse partijen verboden onder druk van de USSR, 
en werden communisten uit de regering geweerd van 1948 tot 1966 als 
voorzorg tegen een verwachte staatsgreep. In deze periode domineerde een 
meerderheidsdemocratie waarbij minderheidsregeringen slechts korte 
termijnen aan de macht waren, met veel wisselende premiers, en 
aanzienlijke beleidswisselingen (McRae, 1997). Door de conflicten tussen de 
verschillende politieke partijen was er weinig samenwerking en coördinatie 
mogelijk. Vanaf de jaren dertig kwam er wat meer stabiliteit in het 
politieke systeem, wanneer twee grote partijen, de boerenpartij en de 
sociaaldemocraten, een coalitie vormden. Deze coalitie vormde de basis 
voor de Finse regeringen voor de volgende vijftig jaar, waarbij vanaf de 
jaren ’60 brede meerderheidsregeringen de norm werden. Finland 
evolueerde naar een meer consensueel democratisch model. McRae noemt 
de volgende consensuele elementen in Finland: brede coalitieregeringen; 
verdeling van de macht tussen regering en parlement; multipartijen 
systeem; meervoudige breuklijnen in samenleving; proportionele 
vertegenwoordiging; territoriaal federalisme; en een geschreven grondwet, 
als bescherming van minderheden (Mc Rae, 1997: 292). 
 
Finland wordt ook geroemd als een informatiesamenleving die tegelijkertijd 
in staat is gebleken zich te ontwikkelen als sociale welvaarstaat, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het Silicon Valley model of de ervaringen in 
Azië (Castells & Himanen, 2002).  
 
Finland heeft een sterke legalistische traditie. De administratieve cultuur 
neigt naar de ‘rechtsstaat’. Het geloof in de rule of law gaat terug naar de 
periode van de “russificatie” (1899-1905), waar de Finnen voor hun eigen 
grondwet en hun eigen wettelijk stelsel vochten en tegen de Russische 
inmenging. De grondwet van 1919 werd opgesteld in tijden van hevige 
ideologische disputen in de samenleving. Enerzijds werd een 
machtsstructuur met een leider aan de top door de hogere klassen 
gesteund. Anderzijds kwamen er uit Europa democratische ideeën met een 
republikeinse grondwet en een parlementair stelsel. De grondwet van 1919 
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vermengt dan ook progressieve met meer traditionele elementen. De 
recente wijziging van de grondwet (2000) heeft de invloed van de burger 
vergroot door het parlementaire systeem te versterken (Raunio, 2004). Het 
einde van de koude oorlog had er onder meer toe bijgedragen dat de nood 
die werd gevoeld om een sterke president te hebben, was verminderd. Met 
de grondwetsherziening werd het Finse politieke systeem meer in de 
richting van de traditionele parlementaire democratie gebracht. De 
inperking van de presidentiële machten heeft er wel voor gezorgd dat de 
macht van de politieke partijen werd vergroot. De verkiezingen bepalen nu 
veel meer dan vroeger de samenstelling van de regering, zeker wat betreft 
welke partij de eerste minister mag leveren. Dit is het gevolg van de 
volgende factoren: de president kan niet meer op dezelfde manier als 
vroeger tussenkomen tijdens de regeringsformatie; het buitenlands beleid 
domineert minder het interne beleid; en, terwijl er een diepe ideologische 
breuklijn liep tussen links en rechts tijdens de jaren zeventig, zijn door een 
vervlakking van de ideologische tegenstellingen momenteel zo goed als alle 
coalities mogelijk (Raunio, 2004: 142). Toch is de mogelijkheid van de 
politieke partijen om individuele parlementsleden aan te sturen beperkt. 
Een aantal grondwettelijke aanpassingen en secundaire regelgeving in de 
jaren ’60 en ’70 hebben hiervoor gezorgd. De Electoral Act (1969) en de 
Election Act (1975) hebben belangrijke impact gehad op de selectie van 
kandidaten. Terwijl eerder de nationale partijbesturen door de afwezigheid 
van regelgeving relatief vrij waren in de selectie, zorgde deze wetgeving 
ervoor dat die vrijheid sterk werd ingeperkt. Sinds 1975 gebeurt de selectie 
van kandidaten door de lokale partijmilitanten in de electorale districten. 
Het individuele parlementslid heeft bijgevolg een belangrijke positie in het 
Finse systeem, aangezien de kiezer de mogelijkheid heeft te kiezen tussen 
verschillende individuele kandidaten en de kandidaten alfabetisch zijn 
gerangschikt (Raunio, 2004: 135).  
 
Finland kent een belangrijke mate van economisch corporatisme. 
Vakbonden en werkgeversorganisaties spelen een centrale rol in de 
samenleving. Het percentage werknemers dat aangesloten is bij de vakbond 
is zeer hoog: 74%. In het begin van de jaren ’90 was dat nog 80%. Meer dan 
200.000 mensen nemen actief taken en functies op in of namens de 
vakbond. Het economisch corporatisme ontwikkelde zich volgens Helander 
en Anckar (1983) in Finland in de periode na de tweede wereldoorlog. Ook 
voor de tweede wereldoorlog bestonden reeds ad hoc commissies waar 
overleg plaatsvond tussen de belangrijke partijen en de overheid, maar het 
zwaartepunt lag in eenzijdige beïnvloeding op het beleid vanwege vak –en 
werkgeversorganisaties. Een aantal aanpassingen in de ambtelijke 
administratie zorgde er echter voor dat de vroegere wisselende en tijdelijke 
contacten werden omgezet in meer permanente relaties (Helander & 
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Anckar, 1983: 20). Terwijl in het begin van de jaren zestig de relaties tussen 
belangenorganisaties en de overheid intensiever werden en meer 
geïnstitutionaliseerd raakten, vonden consultaties nog altijd plaats op 
bilaterale basis. De organisaties streefden geen gezamenlijk front na in hun 
relaties met de overheid. In 1968 werd echter voor de eerste keer op 
centraal niveau het loonbeleid onderhandeld. Dit was een omslagpunt in de 
relaties tussen overheid en de verschillende toporganisaties (Helander & 
Anckar, 1983: 22). In dezelfde periode werd binnen de verschillende 
beleidsdomeinen een stelsel van adviesraden (“comitésysteem”) 
uitgebouwd. Die adviesraden bleken goede mogelijkheden te bieden voor 
belangenorganisaties om op een meer directe manier betrokken te zijn bij 
de totstandkoming van besluitvorming, zeker via enkele centrale raden 
zoals de Nationale Raad inzake Handel en Consumentenbelangen.  
 
Naast adviesraden zijn de belangrijkste manieren van consultatie in Finland 
het verspreiden van beleidsvoorstellen voor commentaar en het organiseren 
van hoorzittingen. De aanpak en de reikwijdte van de consultatie kan sterk 
verschillen per ministerie, aangezien hier de verantwoordelijkheid ligt voor 
de selectie van consultatiemethoden. Adviesraden en hoorzittingen worden 
ingeschakeld bij de totstandkoming van wetgeving, terwijl bij lagere 
regelgeving voornamelijk wordt gewerkt met een schriftelijke 
consultatieronde. Consultatie bij belangrijke sociale beleidskwesties wordt 
gezien als een noodzakelijk opdat de kwestie succesvol langs het parlement 
kan passeren (OECD, 2001b). Richtlijnen bepalen dat in het geval van 
wetgeving in een begeleidende nota wordt vermeld wie geconsulteerd is 
geweest, en wat hun belangrijkste opmerkingen waren. Deze nota gaat mee 
naar het parlement. Volgens de OECD Country profile was de belangrijkste 
doelstelling voor het uitbreiden van de consultaties vanaf de jaren tachtig, 
het inbrengen van extra expertise tijdens de beleidsvoering en het beter 
inschatten van de mogelijke impact van een voorstel.  
 
In 1975 werden bij consultaties in 89% van de gevallen ambtenaren 
betrokken in adviesraden, via het systeem van schriftelijke reacties op 
beleidsvoorstellen werden in 97% van de consultaties ambtenaren 
betrokken, en in 98% van de gevallen bij parlementaire hoorzittingen. 
Organisaties laten de volgende cijfers optekenen in 1975: ze worden 
betrokken in respectievelijk 59%, 85% en 65% van de gevallen. Op heel wat 
achterstand volgen dan bedrijven met 23%, 18% en 12% (Helander & Anckar, 
1983: 53). In een vergelijking tussen 1965 en 1975 bleek ook dat er een 
trend kon onderkend worden naar meer consultaties, en een trend waarbij 
in meerdere mate grote organisaties werden geconsulteerd (Helander & 
Anckar 1983: 59). Helander en Anckar stellen in deze periode een shift vast 
van meer competitieve (pluralistische) consultaties naar 
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semicorporatistische consultaties waarbij een beperkte groep 
toporganisaties regelmatig worden geconsulteerd. 
 
Er is een groot vertrouwen van Finnen in hun medeburgers, alsook in de 
overheid. Er is een grote aanwezigheid van sociaal kapitaal en een actief 
middenveld. Anderzijds is er de trend van een dalende opkomst bij lokale 
en nationale verkiezingen, is er een dalend vertrouwen in de instellingen 
van de representatieve democratie, een verminderd lidmaatschap van 
politieke partijen, etc. Terwijl in 1980 nog 2 op 3 Finnen veel vertrouwen 
hadden in het parlement, was dat in 2000 nog maar 2 op 5. De opkomst bij 
verkiezingen loopt aanzienlijk terug sinds de jaren ’60. In de verkiezingen 
van 1960 bracht 85% van het electoraat zijn of haar stem uit, in 2007 is dit 
teruggevallen tot 67.9%.  In de jaren zestig had 18.9% van het electoraat 
een partijkaart op zak, in 1997/1998 nog 9.7% (Sundberg 2002, in Raunio, 
2004). Er blijkt echter nog een sterke partij-identificatie te bestaan bij de 
Finnen. Terwijl in 1975, 59% van de kiezers verklaarde zich te identificeren 
met een specifieke politieke partij, was dat aandeel in 1991 zelfs 61% (Borg 
1997 in Raunio 2004: 141).   
 
 
>  3.3. Traditie, visie en cultuur: bestuurskundig perspectief 

In de nieuwe grondwet die in 2000 van kracht werd, is een expliciete 
passage opgenomen met betrekking tot de directe democratie: “democratie 
houdt het individuele recht in om te participeren aan en invloed uit te 
oefenen op de maatschappij en op zijn of haar leefomgeving.” Volgens 
Mutanen moet onder het recht op participatie verstaan worden, het 
stemmen in nationale en gemeentelijke verkiezingen, en referenda, 
onafhankelijke activiteiten van civil society, het beïnvloeden van zijn/haar 
onmiddellijke omgeving, en, op een meer algemeen niveau, verschillende 
vormen van samenwerking tussen mensen47. Volgens Mutanen stelt de 
grondwet eigenlijk dat de representatieve democratie moet “aangevuld” 
worden met andere democratische elementen, zoals referenda. Afdelingen 
14.3 en 20.2 van de Finse grondwet stellen verder dat de overheid de 
mogelijkheden van burgers moet stimuleren om te participeren in de 
maatschappij en beslissingen te beïnvloeden die hen aanbelangen; ernaar 
moeten streven om iedereen de mogelijkheid te geven beslissingen te 
beïnvloeden die betrekking hebben op hun leefomgeving. 
 
                                                 
 
 
47  http://www.kansanvalta.fi/en/Etusivu/Ajankohtaista/Puheenvuoroja/1162314956081 op 

26/11/07. 
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Volgens Niiranen bestaat door het tekort aan betrokkenheid van de burger 
bij verkiezingen in Finland het risico dat de besluitvorming wordt 
gedomineerd door een steeds kleiner wordende groep. Onderzoek in 1995-
1996 wees uit dat het vertrouwen van burgers in hun verkozen 
vertegenwoordigers afneemt. 45% van de burgers was akkoord met de 
stelling “de meningen van burgers hebben geen impact op de 
besluitvorming”. Anderzijds ging 84% akkoord met de stelling dat burgers 
nieuwe vormen van participatie moeten hebben (Niiranen, 1999). De studie 
toonde ook aan dat burgers zonder of met een beperkte opleiding en 
werklozen de zwakste participatiekanalen hadden. Deze groepen 
benadrukten ook het tekort aan informatie. Deze groep was niet 
geïnteresseerd in gemeentelijke zaken en vond de participatie onvoldoende. 
Anderzijds zitten in deze groep veel gebruikers van allerlei sociale en 
medische diensten, maar hebben ze het gevoel geen invloed te kunnen 
uitoefenen op deze diensten, en het gevoel dat sociale werkers niet naar 
hen luisteren. In deze groep zat ook een grote groep jongeren.  
 
Helander en Anckar hebben in de jaren zeventig en tachtig uitgebreid 
onderzoek gedaan naar consultatie en politieke cultuur in Finland. Ze 
onderzochten het “comité-systeem” in Finland, de consultatie van 
organisaties door middel van schriftelijke bevragingen, de rol van nieuwe 
sociale bewegingen, etc. (Helander & Anckar, 1983). Ze komen tot de 
conclusie dat de verschillende vormen van consultatie en participatie 
toenemen en diversifiëren, gaande van voorbereidende participatie (die ze 
bijvoorbeeld situeren in adviesraden), over consultatieve en 
onderhandelingsparticipatie, tot en met decisieve participatie. Ze kaderen 
deze evolutie in de ontwikkeling van een pluralistisch naar een 
corporatistisch systeem. Sinds het einde van de jaren zestig zijn de 
consensuele dimensies van het Finse systeem immers verder geïntensifieerd 
doordat belangenorganisaties permanente posities zijn toegekend in het 
plannings –en besluitvormingssysteem. Andere organisaties, zoals populaire 
single-interest organisaties, slaagden er niet in op een gelijkaardige manier 
toegang te krijgen tot de besluitvorming (Helander & Anckar, 1983: 26). 
Finland kenmerkte zich dan ook door een relatief gesloten systeem van 
advies en overleg. 
 
De adviesraden worden meestal ingezet voor belangrijke beleidskwesties of 
thema’s die ministerieoverstijgend zijn. De raden zijn verbonden met de 
administratie, maar staan buiten de lijnorganisatie. Er zijn verschillende 
soorten raden, van vaste adviesorganen tot ad hoc werkgroepen. In de vaste 
adviesorganen zetelen meestal belangenorganisaties. Uit onderzoek van 
Helander en Anckar bleek dat in de periode tot 1978 het aantal adviesraden 
zeer sterk gestegen was, en dat er ook een verschuiving was van ad hoc naar 
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permanente adviesraden. In 1950 waren er 237, in 1960 al 328, en in 1970 
een totaal van 526 adviesraden. Er was een groot verschil in de verspreiding 
van adviesraden over de verschillende ministeries. Zo was in 1978 het 
ministerie van Justitie goed voor 2.8% van de adviesraden en het ministerie 
van onderwijs voor 19.3%. De permanente adviesorganen zijn meer open 
voor belangenorganisaties dan de ad hoc comités. In de jaren zeventig gaat 
het aandeel belangenorganisaties onder de deelnemers van de raden ook 
sterk omhoog, meestal ten nadele van de ambtenaren (Helander & Anckar, 
1983: 32-7).  We hebben geen weet van recenter onderzoek om de trends 
met betrekking tot adviesraden te duiden, maar volgens de OECD Country 
Profile zou recent het aantal vaste adviesraden beperkt zijn en de impact 
van het stelsel aan invloed hebben ingeboet. Er is vooral sprake van een 
meer flexibele inzet van informele en ad hoc werkgroepen (OECD, 2001b). 
 
In de jaren ’70 en ’80 was corporatistisch overleg dominant, en na een 
tijdelijke terugval in de jaren ’90, oefenen werknemers- en 
werkgeversorganisaties vandaag opnieuw een zeer sterke invloed uit op het 
beleid. Ook andere beleidssectoren kenmerken zich door consensuele 
interactiepatronen. In tegenstelling tot Helander en Anckar stelt 
Ruostetsaari dat de interactie in Finland breed inclusief verloopt en 
gebaseerd is op uitgebreide consultatie van de verschillende 
belangengroepen (Ruostetsaari, 2003, in Raunio, 2004). Andere bronnen 
stellen dat de mate van interactiviteit afhangt van de beleidssector in 
kwestie (OECD, 2001b). Bouckaert et al. geven aan dat, terwijl het 
middenveld in Finland een rijke traditie kent en goed georganiseerd is, niet-
gouvernementele organisaties in Finland toch minder geïntegreerd zijn in de 
beleidsvorming dan in andere Scandinavische landen (Bouckaert al. 2000: 
15, 18 in (Pelkonen, 2004). Volgens Pelkonen laat het Finse corporatistische 
system weinig ruimte voor burgerparticipatie: 
 

 “In the Finnish system, the market orientation and strong corporatist 
tradition tend to undermine the need for deliberative forms of 
governance. Currently, the deliberative forms take place inside the 
established corporatist decision-making system and the deliberative 
processes are not brought into the public arena nor are larger groups 
of public or NGO’s firmly integrated into deliberations. The collective 
nature of the corporatist structure excludes individual citizens from 
the processes. Firms, research institutions, state agencies and 
ministries are the principal parties in the deliberative models inside 
the corporatist system while the contacts to NGO’s are generally 
weak. The role of the NGO’s is generally limited to commenting on 
certain proposals for new legislation and national strategies.” 
(Pelkonen 2004: 12) 
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Mutanen geeft aan dat in Finland een aantal succesvolle programma’s lopen 
ter bevordering van de democratie maar dat er gebrek is aan een lange 
termijnplanning en aan een betere opvolging. Een tweede probleem zou zijn 
dat er geen duidelijk aanspreekpunt/ instelling is die verantwoordelijk is 
voor de ontwikkeling en opvolging van de democratie in Finland. In Finland 
is deze verantwoordelijkheid immers traditioneel gedecentraliseerd en 
toegewezen aan verschillende ministeries, zonder gemeenschappelijke 
doelstellingen of richtlijnen.48 In 2007 is echter de centrale Democracy Unit 
opgericht die deze taak opneemt (cfr. infra). 
 
De rol van NGO’s en het middenveld als kanaal om de relatie tussen 
overheid en burger te versterken wordt in Finland benadrukt (Niemi, 2007). 
Sami Borg pleit voor een sterke civil society en voor een veelheid aan 
kanalen voor de burger om te participeren.49 
 
 
>  3.4. Traditie, visie en cultuur: politiek perspectief 

De lage participatie van jongeren aan de verkiezingen baart de Finnen 
zorgen. Uit onderzoek gebaseerd op de gemeentelijke verkiezingen van 2004 
bleek dat in vele stedelijke buurten de opkomst bij mannen (-25 jaar) 
slechts op 17 per cent lag (Indicators of Finnish Democracy). Inclusie is een 
probleem, aangezien blijkt dat sommige groepen veel minder deelnemen 
dan anderen.  Terwijl het Finse onderwijs internationaal gezien zeer goed 
scoort (PISA), is dat niet het geval voor wat betreft de resultaten met 
betrekking tot opvoeding tot burgerschap50.  
 
Sinds eind jaren negentig hebben zowel regering als parlement meer 
aandacht voor het betrekken van burgers bij het beleid. Er wordt bekeken 
op welke manier vormen van directe participatie de representatieve 
participatie kunnen versterken. In verschillende beleidsteksten en 
programma’s komt dit prominent naar voor. In het kader van de hervorming 

                                                 
 
 
48 http://www.kansanvalta.fi/en/Etusivu/Ajankohtaista/Puheenvuoroja/1162314956081 op 

26/11/07 
49 http://www.kansanvalta.fi/en/Etusivu/Ajankohtaista/Puheenvuoroja/1162314955555 op 

9/10/2007. 
50  Programme for International Student Assessment. Meer info op www.pisa.oecd.org. 
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van de centrale overheid51, wordt gesteld dat burgerparticipatie moet 
bijdragen aan een meer efficiënte werking van de ministeries. Meer 
transparantie en het betrekken van burgers en burgerorganisaties moet 
leiden tot een betere beleidsvoorbereiding en tot het vergemakkelijken van 
de implementatie. Participatie moet op een kwaliteitsvolle manier vorm 
krijgen, en dat vereist onder meer participatie tijdens een vroege fase van 
het planningsproces. In de verschillende beleidsprogramma’s wordt sterk de 
nadruk gelegd op educatie, en op het stimuleren van de rol van het 
middenveld bij het versterken van de relatie tussen burger en bestuur.  
 
 
>  3.5. Wetgeving 

Het Finse gezegde "Maa on lailla rakennettava" (Door de wet zal dit land 
opgebouwd worden) vat een van de centrale principes van de Finse 
geschiedenis52. Er is dan ook heel wat wetgeving ontwikkeld met betrekking 
tot consultatie en participatie. Volgens de OECD (2001) bouwen consultatie 
en participatie voort op het beleid dat gevoerd wordt inzake 
informatieverstrekking: toegang tot informatie wordt gezien als een eerste 
stap, een basisvoorwaarde.53 Finland is een voorloper op dit vlak. Zo 
dateert de Wet op de openbaarheid van bestuur reeds van 1951.  Deze wet 
werd in 1999 aangepast. Een belangrijke wijziging betreft de uitbreiding van 
de toepassing van de wet op alle organisaties die publieke functies 
uitoefenen. Gevolg van de wet is ook dat bepaalde documenten vroeger in 
het publieke domein terechtkomen (bijvoorbeeld allerlei studies, 
statistieken, etc. ter voorbereiding van een project). Een andere 
vernieuwing is dat de verschillende overheden een register moeten 
bijhouden van lopende projecten. Ook dit moet er toe bijdragen dat burgers  
beleid dat in voorbereiding is, beter kunnen opvolgen en eventueel trachten 
te beïnvloeden. Transparantie en openheid zijn centrale waarden in de 
Finse administratie (OECD, 2001b).54  
                                                 
 
 
51Zie 

http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/08_other_pu
blications/Englkielinen_loprap2002.pdf, op 10/10/2007. 

52 http://www.om.fi/Etusivu/Perussaannoksia/Historicalbackground?lang=en op 24/5/07. 
53 Toch is het een relatief recente ontwikkeling, zelfs voor OECD landen. Terwijl in 1980 slechts 

20% van de OECD-leden wetgeving had met betrekking tot toegang tot 
overheidsinformatie, was dit cijfer tegen 1990 reeds gestegen tot boven de 40 %. Eind 
2000 was dat 80% (OECD, 2001) 

54  Andere relevante wetgeving ter bevordering van openbaarheid en openheid zijn de 
Government decision on Principles of external information and communication (1994), de 
Act on the status and Rights of Patients (1992), de Local Government Act (1995) en de 
Planning and Building Act (2000). Er zijn ook verschillende instellingen en 

 ׀ 103 ׀

http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/08_other_publications/Englkielinen_loprap2002.pdf
http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/08_other_publications/Englkielinen_loprap2002.pdf
http://www.om.fi/Etusivu/Perussaannoksia/Historicalbackground?lang=en


 

 
De nieuwe grondwet stelt expliciet dat de overheid de mogelijkheden van 
burgers moet stimuleren om te participeren in de maatschappij en 
beslissingen te beïnvloeden die hen aanbelangen. In de grondwet is de 
mogelijkheid voorzien om een consultatief nationaal referendum te 
organiseren (afdeling 53). Er zijn slechts twee nationale referenda 
georganiseerd, in 1931 (alcoholverbod) en in 1994 (EU-lidmaatschap). In 
beide gevallen werd het resultaat van het referendum gevolgd door het 
parlement.  
 
De Local Government Act (1995) voorziet een volledig hoofdstuk over 
participatie van de burger en de gebruiker. De wet stimuleert de gemeenten 
om werk te maken van burgerparticipatie.55 Er worden in de wet zeven 
pistes voor burgerparticipatie vernoemd, waaronder het verkiezen van 
gebruikers voor gemeentelijke organen, opiniepeilingen, ondersteuning van 
burgerinitiatieven, etc. De gemeente heeft heel wat vrijheid bij de 
vormgeving van de lokale burgerparticipatie. Volgens de wet hebben burgers 
het recht om op gemeentelijk niveau burgerinitiatieven in te brengen. Het 
is niet zo dat burgers zelf een concreet voorstel kunnen indienen, wel is het 
een instrument waarbij ze beleidsmakers attent kunnen maken op een 
knelpunt of probleem. Burgers die een initiatief indienen, hebben het recht 
geïnformeerd te worden over de acties die (niet) ondernomen zijn in 
respons op hun initiatief. In Espoo, Vantaa en Oluu kunnen 
burgerinitiatieven elektronisch worden ingediend. Op gemeentelijk vlak 
bestaat ook de mogelijkheid tot een raadplegend referendum. Er zijn tot 
nog toe ongeveer 40 gemeentelijke referenda georganiseerd. Burgers die 
minstens 5 procent van de kiesgerechtigden uitmaken kunnen een aanvraag 
indienen voor een gemeentelijk referendum. Het gemeentebestuur beslist 
of er al dan niet een referendum wordt georganiseerd.  
 
De Administrative Procedure Act (1982, herzien in 2003) en de 
Administrative Judicial Procedure Act (1996) bevatten algemene regels met 
betrekking tot het instellen van hoorzittingen, notificatieperiodes, 
motivering van de beslissingen, beroepsprocedures, etc. 

                                                                                                                     
 
 
 

ombudsdiensten, zoals de data protection ombudsman, en ombudsdiensten voor 
verschillende doelgroepen, bv gender, jongeren, etc.  

 
55 Voor een voorbeeld van lokale projecten in Finland, zie stadsprojecten in Hameenlina met 

burgersurveys, co-operatieve stadsplanning, een “parlement voor 
middenveldorganisaties”, een e-learning schoolproject, etc. (OECD, 2003). 
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Ook in bepaalde sectorale wetgeving is participatie voorzien. De Water Act 
(1961), de Planning and Building Act (2000) en de Environmental Impact 
Assessment Procedure Act (1994) voorzien participatie en consultatie van 
het geïnteresseerde publiek  bij projecten die impact hebben op het milieu 
(wegen, inplanting van industrie, etc..). In de meer recente wetgeving 
wordt de nadruk gelegd op participatie in de vroege fasen van de 
besluitvorming, naast de mogelijkheden tot een administratieve procedure. 
Andere sectorale wetten met voorzieningen ten aanzien van inspraak en 
participatie zijn de Environmental Permit Procedure Act, Land Extraction 
Act, Nature Conservation Act, de Act on the Status and rights of Patients, 
Gene Technology Act en Youth Act. 
 
 
>  3.6. Beleid 

Tot en met de jaren tachtig kende Finland economische bloei en lage 
werkloosheidscijfers. In de jaren negentig volgde echter een grote 
economische crisis nadat de handel met de Sovjet-Unie in elkaar was 
gestort. Er werden grote hervormingen doorgevoerd in de 
overheidsadministratie, gericht op besparingen en een verhoogde 
efficiëntie. Vanaf 1997 stabiliseerde de economische situatie in Finland. De 
nadruk van de hervormingen in de jaren negentig lag op de ontwikkeling van 
een meer efficiënte overheidsadministratie, niet op de ontwikkeling van de 
democratie.  
 
Het kabinet Lipponen I (1995-1999) engageerde zich niet alleen tot het 
uitbouwen van een overheid waar dienstverlening, efficiëntie en 
functionaliteit centraal staat, maar waar de burger meer mogelijkheden zou 
krijgen om invloed op het beleid uit te oefenen in een meer open 
administratie. In 1998 brengt de regering het beleidsrapport  “High Quality 
Services, Good governance and a Responsible civic society” uit. Volgens het 
rapport moet de overheid de nodige randvoorwaarden scheppen zodat 
burgers en burgerorganisaties hun activiteiten kunnen ontplooien. De 
bijdrage van burgerorganisaties aan de beleidsvorming moet versterkt 
worden.  
 
Ook het beleidsprogramma Lipponen II (1999-2003) heeft aandacht voor 
burgerparticipatie. Tijdens de overheidsvormingen van 2000-2001 werd een 
subproject gelanceerd dat de rol van burgers en NGO’s moest versterken bij 
de voorbereiding van sociaal-politieke programma’s. Er werd onderzoek 
verricht naar het vertrouwen van burgers ten aanzien van de ministeries. 
Ook in de verschillende rapporten rond de Finse Information Strategies komt 
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de relatie met de burger aan bod. Het rapport “Quality of Life, knowledge 
and competitiveness” (1998) formuleert de uitdagingen voor Fins 
overheidsbeleid. Een van de kernpunten is de verhoging van de interactie 
tussen burgers en overheid, en het versterken van de democratie. “Finland 
as an Information Society” (2000) besteedt aandacht aan de stand van 
zaken met betrekking tot eGovernment in Finland. Technologie biedt 
volgens het rapport de mogelijkheid  om de democratie te bevorderen en 
om burgers de mogelijkheid te geven een betere toegang tot informatie te 
verkrijgen en het beleid te beïnvloeden. Volgens Pelkonen is er in het kader 
van de ontwikkeling van de Finse nationale informatiestrategie sprake van 
een meer inclusieve beleidsontwikkeling, dan traditioneel het geval is. De 
Information Society Advisory Board (ISAB) trachtte reeds inclusiever te 
werken. De opvolger van ISAB, de Information Society Council, gaat nog 
breder – er nemen 10 NGO’s aan deel, zoals de regionale raad voor Lapland, 
de vereniging voor landelijk onderwijs, de Finse consumentenorganisatie, 
etc. (Pelkonen, 2004: 11). Terwijl de eerste nationale informatiestrategie in 
1994-1995 werd opgesteld door een kleine groep ambtenaren en zelfs niet 
werd gecirculeerd voor commentaar, werd de volgende strategie veel 
interactiever uitgewerkt. NGO’s werden gevraagd een bijdrage te leveren, 
en 53 onder hen namen deel aan het strategisch proces. Volgens Pelkonen is 
een dergelijke betrokkenheid eerder uitzonderlijk in Finland. 
 
In Central Government Reform 200256, wordt gesteld dat  burgerparticipatie 
moet bijdragen aan een meer efficiënte werking van de ministeries. Meer 
transparantie en het betrekken van burgers en burgerorganisaties moet 
leiden tot een betere beleidsvoorbereiding en tot het vergemakkelijken van 
de implementatie. Participatie moet op een kwaliteitsvolle manier vorm 
krijgen, en dat vereist onder meer participatie tijdens een vroege fase van 
het planningsproces. Meer participatie mag daarbij de representatieve 
democratie niet ondergraven, maar moet ze ondersteunen. Ambtenaren 
zullen bijkomende training krijgen in samenwerking met burgerorganisaties 
op het vlak van methoden om burgers te betrekken. Daarnaast moet 
participatie opgenomen worden in de planningsprocedures. In vier 
ministeries zullen de procedures om burgers te consulteren onder de loep 
genomen worden, er worden goede praktijken verzameld, en er wordt een 
‘Instruction on the hearing of citizens’ aangemaakt.  
 
Het participatieproject (1997 -1999) had tot doel de beleidsvormende 
capaciteit van burgers te vergroten en de openheid en transparantie van de 
                                                 
 
 
56http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/08_other_public

ations/Englkielinen_loprap2002.pdf, op 10/10/2007. 
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overheid te vergroten. Het project werd uitgevoerd door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, binnen het kader van haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot het stimuleren van de informatiesamenleving, en legde de 
nadruk op het gebruik van nieuwe technologieën. De kern van de 
activiteiten lag op het lokale gemeentelijke niveau. Een vervolg op het 
participatieproject is New information technology and citizens’ ability to 
influence decision making. Dit project werd gerund door het Ministerie van 
Financiën. In een eerste deelproject wilde men nagaan hoe de websites van 
de overheid beter konden tegemoet komen aan de noden van de burger, een 
tweede deelproject betrof het uitbouwen van een centrale portaalsite 
www.sumo.fi voor de Finse overheid, en een derde de uitbouw van het 
discussieforum voor burgers www.otakantaa.fi. Dit laatste project wordt 
verderop nog in detail besproken.  
 
Burgerparticipatie komt nog meer centraal te staan in het beleid van het 
kabinet Vanhanen I (2003-2007). Het beleidsprogramma burgerparticipatie is 
één van de vier horizontale programma’s. Het programma kent vier 
doelstellingen. Ten eerste moeten scholen en andere educatieve 
instellingen actief en democratisch burgerschap promoten. Naast Fins 
burgerschap, moet ook EU en wereldburgerschap het doel zijn. Ten tweede 
moet het wettelijke en administratieve kader waarbinnen het middenveld 
actief is, burgerparticipatie bevorderen en mee evolueren met zijn tijd. Het 
middenveld moet kunnen rekenen op de nodige ondersteuning en vorming. 
Ten derde zullen naast traditionele ook nieuwe kanalen van 
burgerparticipatie ontwikkeld worden zodat burgers op een volwaardige 
manier kunnen participeren aan de gemeenschap. De administratie moet de 
middelen hebben en de houding ontwikkelen nodig voor interactie met 
burgers. Tenslotte moeten de structuren en gebruiken van de 
representatieve democratie op een goede manier functioneren op alle 
niveaus van de besluitvorming, en in lijn zijn met de veranderingen in de 
maatschappij. In het programma wordt ook de nadruk gelegd op het 
betrekken van groepen wiens invloed en participatie beperkt was in het 
verleden. Jongeren worden hierbij expliciet als doelgroep genoemd. Het 
programma moet bijdragen aan het versterken van de werking van de 
representatieve democratie, en burgerparticipatie in niet-electorale 
periodes stimuleren. Bijkomend was het de bedoeling om de samenwerking 
op dit vlak tussen de verschillende ministeries te verbeteren en om publieke 
discussie over het thema te stimuleren. 
 
Het programma werd gerund door het Ministerie van Justitie (Citizen 
Participation Unit). In vier ministeries werden een twintigtal projecten 
uitgevoerd: Justitie, Onderwijs, Financiën en Binnenlandse Zaken. 
Initiatieven die genomen zijn, liggen in het verlengde van de verschillende 
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doelstellingen. Naast het versterken van de representatieve democratie 
(versterken rol van lokale raadsleden; een checklist ‘democratie’ voor 
zelfevaluatie door de gemeenten; bijkomende subsidiëring van think tanks 
gelieerd aan politieke partijen, etc.) , wil men de bestaande kanalen van 
consultatie en participatie versterken (aanmoedigen sociale activiteiten, 
aanmoediging participatief en inclusief middenveld dat als intermediair 
tussen burger en bestuur kan optreden, ondersteunen van capacity building  
programma’s voor middenveld, etc.), alsook nieuwe kanalen uitbouwen 
(publiek discussieforum, digitale TV voor burgerparticipatie, etc.).  
 
Opvallend is ook de grote aandacht voor citizen education. Er zijn 
verschillende projecten gelanceerd: het ondersteunen van studenten –en 
scholierenorganisaties; samenwerking stimuleren tussen leerkrachten en 
gemeentelijke ambtenaren; het opstarten van een netwerk voor 
leerkrachten verantwoordelijk voor citizen education; etc.). De Finse 
overheid heeft de leerlingen- en studentenraden ‘herontdekt’. Volgens de 
Comprehensive Schools Act moeten scholen een leerlingenraad hebben 
(leeftijd 13-16 jaar), net als technische scholen, en scholen met leerlingen 
vanaf 16 jaar. Alle leerlingen en studenten zijn automatisch lid van de raad. 
Andere initiatieven op lokaal vlak betreffen gemeentelijke jeugdraden, 
jeugdfora en kinderraden. 
 
Een van de succesvolle deelprojecten van het Beleidsprogramma 
Burgerparticipatie was ‘Hear the citizens–draft wisely’ van het ministerie 
van Financiën.  Doelstellingen waren een grotere openheid van de overheid, 
het verhogen van de kwaliteit van de besluitvorming, en het verhogen van 
vertrouwen in de overheid (OECD, 2003). Er werd een nationale survey 
uitgevoerd over consultatie en participatie bij ambtenaren van de centrale 
overheid en bij 130 sociale organisaties. Ambtenaren waren positiever over 
de manier waarop sociale organisaties worden geconsulteerd, dan de sociale 
organisaties zelf. De organisaties wensten meer mogelijkheden te krijgen 
om te participeren. Een belangrijk onderdeel van het project waren twee 
meetings tussen overheid en sociale organisaties. Een belangrijke 
aanbeveling die in dit kader werd geformuleerd was dat alle ministeries een 
goed doordachte strategie moeten ontwikkelen over samenwerking met en 
consultatie van sociale organisaties en individuele burgers. Die strategieën 
moeten divers, interactief en op maat zijn. Er zouden regelmatig events 
moeten georganiseerd worden waar samengewerkt kan worden tussen 
overheid en organisaties, en de organisaties zouden beter zicht moeten 
krijgen op thema’s die op de beleidsagenda staan. Ambtenaren zouden in 
het kader van hun leiderschapstraining aandacht moeten besteden aan het 
verhogen van de mogelijkheden tot participatie. Verder moet er meer 
aandacht worden besteed aan het omgaan met diverse vormen van feedback 
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en voorstellen die aan het ministerie worden gericht. Andere aanbevelingen 
betroffen het opstellen van een consultatiecode in de verschillende 
ministeries en het opzetten van modelprojecten.  
 
Er was voldoende politieke steun voor het voortzetten van het project 
(Wisse, 2006), en in 2001 werden in het kader van ‘Hear the citizens II’ 
verschillende modelprojecten opgestart (ministeries van Buitenlandse 
Zaken, Justitie, Onderwijs, en Arbeid). Verschillende ministeries 
evalueerden hun consultatieprocedures. Goede en minder goede praktijken 
werden uitgewisseld. Er was een projectgroep waar lessons learned werden 
uitgewisseld. Er werden consultatieregels geformuleerd, gebaseerd op de 
ervaringen van de verschillende ministeries. Deze ‘consultatiecode’ legt de 
nadruk op: “careful planning ensures successful consultation; 
communication is important in all phases; consultation must be sufficiently 
extensive; a summary of the most important recommendations must be 
recorded; consultation must be evaluated.” (Wisse 2006: 51). Een van de 
aanbevelingen betreft het opnemen van publieke input in het register van 
geplande projecten en beleidsvoorstellen (www.hare.vn.fi). De richtlijnen 
zijn terug te vinden op www.otakantaa.fi.57  
 
Na ‘Hear the Citizens II’ (2001-2002) werd in het kader van het 
beleidsprogramma Burgerparticipatie, ‘Hear the Citizens III’ gelanceerd 
waarbij de belangrijkste doelstelling was om de ambtelijke betrokkenheid 
bij consultatie en participatie te stimuleren. Ook gemeentelijke 
ambtenaren werden betrokken bij het project. Er werd onder meer een 
handboek en een training uitgewerkt. Ook werd een project gelanceerd in 
het kader van edemocracy - burgerparticipatie via internet en digitale TV. 
De website www.otakantaa.fi werd verder uitgebouwd. In de periode 2000-
2005 werden 48 online chats en 119 online discussies georganiseerd op de 
site.58  
 
De vier beleidsprogramma’s, waarvan burgerparticipatie er een is, zijn 
tijdelijke projecten voor de duur van de regeerperiode. Het 
beleidsprogramma werd stopgezet in maart 2007. Het is nog onduidelijk wat 
de ambities zijn voor de volgende regeerperiode, wel is er een nieuwe 
Democracy Unit opgericht in het Ministerie van Justitie. Deze dienst is 
verantwoordelijk voor het stimuleren van burgerparticipatie, wat onder 

                                                 
 
 
57 Een Engelse samenvatting van de richtlijnen op 

http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/08_other_pu
blications/88457.pdf, op 10/10/2007 (p18-22).   

58 http://www.edemokratia.uta.fi/haefile.php?f=158, op 10/10/07 
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meer het ontwikkelen van beleid terzake betreft, het coördineren van 
beleid tussen de verschillende departementen, en het opvolgen van het 
discussieforum www.otakantaa.fi en het portaal www.kansanvalta.fi. Naast 
de Democracy Unit maakt ook de Election Unit deel uit van de 
Administrative Unit van het Ministerie van Justitie. De Election Unit is 
verantwoordelijke voor nationale en lokale verkiezingen, voor consultatieve 
referenda, de ontwikkeling van informatiesystemen die samenhangen met 
verkiezingen, alsook de financiering van politieke partijen.  
 
De drie belangrijkste manieren van consultatie in Finland blijven de 
adviesraden, het verspreiden van beleidsvoorstellen en het organiseren van 
hoorzittingen (OECD, 2001b). Het aantal en de impact van het stelsel van 
adviesraden heeft aan invloed ingeboet. Er is vooral sprake van een meer 
flexibele inzet van informele en ad hoc werkgroepen. Schriftelijke 
consultaties worden vaker ingezet dan vroeger. Ook wetsvoorstellen die 
reeds een permanent adviesorgaan gepasseerd zijn, worden meestal 
gecirculeerd in bredere kring. Alle commentaren die worden geformuleerd 
zijn openbaar en opvraagbaar. Sommige organisaties geven zelf brede 
ruchtbaarheid aan hun opmerkingen. Terwijl hoorzittingen al een lange tijd 
verplicht zijn waar het individuele beslissingen betreft, bijvoorbeeld een 
vergunning voor een waterweg, worden hoorzittingen nu meer en meer 
ingezet bij de voorbereiding van algemeen beleid. Het organiseren van 
hoorzittingen wordt in Finland gezien als een component van goed bestuur, 
dat gegarandeerd wordt door de wetgeving. Het verbetert de kwaliteit van 
de besluitvorming en vergemakkelijkt de beleidsuitvoering. Anderzijds blijft 
het aan de beleidsmakers om te beslissen of en in welke mate ze de 
verworven informatie gebruiken. Procedureel is echter voorzien dat een 
uitgebreide samenvatting van de ontvangen opmerkingen en ideeën wordt 
gemaakt en dat deze tijdens de besluitvormingsfase ter beschikking wordt 
gesteld en de nodige aandacht krijgt. Er moet ook gemotiveerd worden 
welke opmerkingen niet werden meegenomen en waarom. De 
samenvattingen van de commentaren en de individuele opmerkingen zelf 
moeten beschikbaar zijn voor inzage vanwege het publiek (OECD, 2001b). 
 
Naast het intensiever inzetten van bestaande consultatiearrangementen, 
worden ook meer direct-aggregatieve en integratieve 
participatiearrangementen ingezet om beter zicht te krijgen op het 
burgerperspectief: opiniepeilingen, surveys, online consultaties, burgerfora, 
online debatten met ministers op www.otakantaa.fi, etc. 
 

 ׀ 110 ׀

http://www.otakantaa.fi/
http://www.kansanvalta.fi/
http://www.otakantaa.fi/


>  3.7. Instellingen 

De nieuwe Democracy Unit, binnen het ministerie van Justitie (cfr.supra). 
 
 
>  3.8. Dominante actoren 

De leidinggevende ambtenaren spelen een zeer belangrijke rol in de 
besluitvorming in Finland (Raunio, 2004: 140). De voorbereiding van de 
meeste regelgeving wordt geïnitieerd door individuele ambtenaren die 
hebben ontdekt dat bepaalde regelgeving gedateerd is, inconsistenties 
vertoont of onvoldoende uitgewerkt is.  
 
Traditioneel gezien werd het beleid voorbereid in werkgroepen in de 
ministeries, waar zowel ambtenaren als politici aan deelnamen. Sinds de 
jaren ‘70 is het aantal van dergelijke werkgroepen echter sterk afgenomen. 
Dit heeft geleid tot een verminderde impact van de politieke partijen op de 
beleidsvorming en tot een versterking van de (reeds aanwezige) 
technocratische en legalistische aanpak. Deze aanpassingen kunnen ook 
gesitueerd worden in de doctrine van New Public Management (vooral vanaf 
het begin van de jaren 90) (Raunio, 2004: 140).  
 
 
>  3.9. Beleidsdomeinen  

Hier hebben we geen goed zicht op. 
 
 
>  3.10. Case Management Plan voor de lynx59 

Er is een sterke groei van de lynx populatie in Finland, waarbij in bepaalde 
gebieden er sprake is van concentraties van lynx. Er zijn conflicterende 
belangen tussen enerzijds burgers en lokale groepen die voorstander zijn 
van een intensievere jacht op grote carnivoren, en aan de ander kant 
milieubewegingen die ijveren voor een betere bescherming van deze dieren. 
Het Finse Ministerie van Land- en Bosbouw probeert die conflicterende 
perspectieven en belangen mee te nemen bij het opstellen van de plannen 
met betrekking tot het management van de lynx populatie. Naast 

                                                 
 
 
59  Informatie in belangrijke mate gebaseerd op het Management plan for the lynx population 

in Finland, 2007. 
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ecologische en economische informatie (bijvoorbeeld de kosten die lynx 
veroorzaken), relevante nationale en internationale wetgeving, en een 
overzicht van het beleid zoals het tot dan toe door de Finse overheid werd 
gevoerd, was het ook de bedoeling om het perspectief, de verwachtingen en 
behoeften van mensen met betrekking tot de lynx en het beleid ter zake, te 
onderzoeken. Hiervoor werden regionale hoorzittingen aangevuld met 
surveys bij nationale en regionale belangengroepen, onderhandelingen met 
belangengroepen, en interviews met experten. 
 
• Traditie, visie en cultuur beleidsveld 
 
Bij grote projecten met betrekking tot bosbeleid worden in Finland de 
volgende belangengroepen betrokken: boseigenaars, bosbouwindustrie, 
vakbonden, jagersorganisaties, toeristische diensten, milieubewegingen. 
 
• Wetgeving, beleid, en instellingen beleidsveld 
 
Zowel internationale conventies als Finse wetgeving benadrukken 
consultatie en participatie bij het bosbeleid. Volgens de Act on Equality, 
moeten minderheidsopinies en gender equality in rekening worden gebracht 
bij de besluitvorming.  Speciale aandacht gaat naar het beschermen van de 
rechten van de Saami. 
 
De belangrijkste elementen van het Finse bosbeleid zijn terug te vinden in 
het National Forest Programme 2010, de regionale doelstellingen in de 
Regional Forest Programmes. Het National Forest Programme werd 
opgesteld in een participatief proces waarbij de nadruk werd gelegd op 
transparantie en samenwerking. De verschillende werkgroepen 
consulteerden experten, er werden nationale publieke fora georganiseerd 
waaraan 3000 mensen deelnamen, en er was ook een online 
consultatiemogelijkheid. Het NFP is gebaseerd op de Regionale Forest 
Programmes, die worden uitgewerkt door de 13 Forest Centres. Volgens de 
Forest Act moet het Forest Centre bij het opstellen van het RFP de 
verschillende belangengroepen consulteren in een open planproces. Binnen 
het bosbeleid is men verder op zoek naar innovatieve manieren om de 
interactiviteit te bevorderen. Er wordt gebruik gemaakt van opiniepeilingen, 
surveys, regionale hoorzittingen, etc. (Ministry for Agriculture and Forestry, 
2000).  
 
• Dominante actoren beleidsveld 
 
Bepaalde belangenroepen zoals jagersorganisaties spelen een belangrijke 
(dominante?) rol. 
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• Typering probleem 
 
Er is een sterke groei van de lynx populatie in Finland, waarbij in bepaalde 
gebieden er sprake is van concentraties van lynx. Er zijn conflicterende 
belangen tussen enerzijds burgers en lokale groepen die voorstander zijn 
van een intensievere jacht, en aan de ander kant milieubewegingen. Een 
bijkomend feit is dat de status van de lynx veranderd is sinds Finland lid 
werd van de EU, waardoor de jacht op lynx strikt gelimiteerd is. De lynx valt 
nu onder Annex IV van de Habitatrichtlijn. In gebieden waar de lynx 
voorkomt hebben mensen het nogal eens moeilijk met de gevolgen van deze 
nieuwe regelgeving. Een complicerende factor is dat er geen 
wetenschappelijk uitsluitsel kan gegeven worden over de gevolgen van het 
toelaten van het elimineren van individuele dieren (bijvoorbeeld dieren die 
schade aanrichten in meer dichtbevolkte gebieden). Het betreft dus een 
relatief complex probleem, waarbij er sprake is van conflicterende 
meningen en belangen, en enige onzekerheid over de beschikbare 
wetenschappelijke kennis. Het probleem is ook gerelateerd aan enkele 
andere grote carnivoren, zoals wolf en beer. Ook voor deze dieren zijn er 
management plannen opgemaakt. Een belangrijk verschil met de lynx is dat 
deze dieren -nog meer dan de lynx- in de richting van een sociologisch 
eerder dan een biologisch- wetenschappelijk analysekader wijzen (angst 
voor roofdieren).  
 
• Initiatief interactief beleidsproces 
 
Het ministerie van land- en bosbouw als centrale verantwoordelijke voor het 
management van wild.  
 
• Formeel engagement van de overheid 
 
Dat is niet zo duidelijk. Het ministerie had in het verleden gesteld dat ze 
een leefbare lynx populatie wil behouden. Het management van de 
populatie moet zowel ecologisch, economisch als sociaal duurzaam zijn. Het 
ministerie heeft zich er herhaaldelijk over uitgesproken dat de lynx 
populatie in bepaalde daartoe geschikte gebieden met een lage 
bevolkingsgraad kan uitgebreid worden, maar dat grote carnivoren geen 
onredelijke belasting mogen meebrengen voor een bepaalde 
bevolkingsgroep, gebied of levenswijze. Het ministerie heeft met deze 
uitspraken een zeker kader geschetst waarbinnen de discussie zich kon 
afspelen. Er wordt echter ook gesteld dat er een groot draagvlak moet zijn 
voor het management plan, als voorwaarde voor een duurzaam management 
van de lynx populatie. Om dat draagvlak te bekomen, moet er “rekening 
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worden gehouden met meningen en ideeën van de lokale bevolking”.  
 
• Doelstellingen  
 
De doelstellingen van de consultatie betreffen in de eerste plaats het 
verwerven van draagvlak bij de lokale bevolking voor het management plan. 
Binnen het kader van de “leefbare lynx populatie” wil men rekening houden 
met de bekommernissen van de burger, in de eerste plaats van de lokale 
bevolking. Dat wordt ook duidelijk in de belangrijkste doelstellingen van het 
uiteindelijke management plan zelf: garanderen dat de Finse lynx populatie 
leefbaar blijft; tot een minimum beperken van de schade en het verlies 
veroorzaakt door een leefbare lynx populatie; en de kennis van de mensen 
over de lynx vergroten. 
 
• Dialoog 
 
Tijdens verschillende regionale en nationale hoorzittingen werd tijd 
uitgetrokken om in gesprek te gaan met de lokale bevolking, om in te gaan 
op de geformuleerde vragen en bekommernissen. In hoeverre er sprake was 
van dialoog of deliberatie is moeilijk na te gaan. 
 
• Inhoudelijke openheid, openheid van proces en openheid voor actoren 
 
De inhoudelijke openheid was beperkt, er was sprake van een afgebakend 
probleem en een vrij strak kader. Het proces was breed en open voor veel 
actoren. 
 
• Invloed en/of gedeelde macht 
 
Er was geen formele machtsdeling. Op basis van de beschikbare gegevens is 

het moeilijk om een goed zicht te krijgen op (de mate van) invloed. 
 
• Op welk moment in de beleidscyclus  
 
Tijdens de beleidsvoorbereiding. 
 
• Participatievorm  
 
De participatievorm is consulteren. Er was reeds sprake van een vrij strak 
afgebakend probleem en ook de oplossingsrichting lag reeds in belangrijke 
mate vast.  
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• Deelnemers  
 
Er zijn verschillende groepen betrokken bij de voorbereiding, 
besluitvoering, uivoering, en evaluatie van het management plan. Naast het 
ministerie van land- en bosbouw is ook het ministerie van milieu betrokken, 
dat beslist over het al dan niet toekennen van statuut van bedreigde 
diersoort. Er zijn enkele onderzoeksinstellingen betrokken. Op het lokaal 
vlak zijn de game management districts verantwoordelijk. Die districts zijn 
regionale administratieve eenheden van de Finse administratie voor 
wildbeheer, maar ze maken ook deel uit van de Finse vereniging van jagers. 
De jagersvereniging speelt een centrale rol in de uitvoering van het beleid, 
en is ook een centrale partner bij de beleidsvoorbereiding. 
Milieugroeperingen zijn niet opgenomen in de lijst van het management 
plan en hebben geen specifieke overheidsopdrachten met betrekking tot 
management van de lynx. Deze groepen werden echter wel betrokken bij de 
consultatie.  Een laatste doelgroep zijn de individuele burgers, die ook 
konden deelnemen aan de consultatieprocedures. Er werd daarbij gefocust 
op die groep die in hun dagelijkse leven geconfronteerd werden met lynx. 
 
Er is een duidelijk verschil tussen de verschillende groepen, zowel wat 
organisatieniveau, inbreng, belangen, taken, etc. betreft. Het is onduidelijk 
uit de beschikbare informatie in hoeverre die verschillende factoren hebben 
gespeeld in het participatieproces.  
 
• Procesleider 
 
Het voorbereidend proces werd uitbesteed aan Ruralia (Universiteit van 
Helsinki). 
 
• Procesdesign 
 
Binnen het kader geschetst door het ministerie (wetgeving, algemene 
uitgangspunten) kreeg Ruralia de opdracht om de ontwikkeling van het 
management plan te begeleiden, waarbij rekening moest gehouden worden 
met ecologische, economische en sociale factoren. Er werd door Ruralia een 
gedetailleerd procesdesign uitgewerkt. 
 
• Aansluiting met het formeel beleidsproces 
 
Er is een duidelijke koppeling met het formele beleidsproces. Na de eerste 
fase, begeleid door Ruralia, volgde de traditionele schriftelijke 
consultatieronde waarbij de voorsteltekst breed werd verspreid en nog 
commentaren werden ingewacht. 
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• Methoden en instrumenten  
 
Er werd juridische, ecologische en economische informatie en informatie 
over het huidige beleid verzameld en verspreid. Er werd nieuw onderzoek 
uitgevoerd naar de meningen over lynx bij de Finse bevolking en het imago 
van de lynx in de media. Daarnaast werden er doelgroepgerichte 
“hoorzittingen”, surveys bij nationale en regionale belangengroepen, en 
interviews met experten georganiseerd. 
 
• Verloop feitelijke proces 
 
Naast ecologische en economische informatie (bijvoorbeeld de kosten die 
lynx veroorzaken), relevante nationale en internationale wetgeving, en een 
overzicht van het beleid zoals het tot dan toe door de Finse overheid werd 
gevoerd, was het ook de bedoeling om het perspectief, de verwachtingen en 
behoeften van mensen met betrekking tot de lynx en het beleid ter zake, te 
onderzoeken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van surveys en hoorzittingen. 
 
De hoorzittingen werden georganiseerd op regionale basis en de specifieke 
doelgroep was burgers wiens dagelijkse leven beïnvloed werd door de 
aanwezigheid van de lynx. Een tweede doelgroep waren de organisaties en 
overheden die te maken hebben met natuurbehoud. De keuze voor een 
brede ‘hoorzitting’ procedure was ook ingegeven door het feit dat het 
management van lynx, net zoals dat van andere grote carnivoren, eerder 
een sociologische dan een biologische kwestie is.  
 
De belangrijkste resultaten werden gebundeld en geanalyseerd. In het 
management plan werd aangegeven dat er conflicterende perspectieven 
bestonden vanuit de stakeholder groepen, en vanuit de regio’s. De 
verschillen kunnen gesitueerd worden op verschillende niveaus: het betrof 
zowel de algemene houding ten aanzien van lynx, als de problemen die 
worden ervaren, als de voorgestelde oplossingen.  
 
Op 28 februari 2006 werd het voorstel van management plan door Ruralia 
overhandigd aan het ministerie. In een tweede fase werd, op basis van het 
voorstel, een geüpdate versie van het management plan door het ministerie 
uitgewerkt tegen 28 maart 2006. Op 29 maart werd het plan wijd verspreid 
voor commentaar en opmerkingen. In totaal werden 60 opmerkingen 
ingebracht. In de opmerkingen kwam onder meer naar voor dat het 
geapprecieerd werd dat het plan gebaseerd was op internationale 
verplichtingen, specifieke nationale aandachtspunten, en dat er consultaties 
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plaats hadden gevonden zowel met de lokale bevolking, regionale actoren 
als nationale belangenorganisaties. 
 
• Wat levert het op  
 
De verschillende opmerkingen en commentaren gegenereerd door het 
consultatieve proces kunnen in verschillende groepen worden 
ondergebracht. Enerzijds zijn er een aantal voorstellen en opmerkingen die 
niet haalbaar zijn omdat de wetgeving ze niet toestaan. Andere 
commentaren worden niet opgenomen omwille van eerder 
‘expertocratische’ redenen. Andere voorstellen worden wel meegenomen, 
omdat die bijvoorbeeld binnen de mogelijkheden vallen van het 
verantwoordelijke ministerie. Andere commentaren lijken bestaand beleid 
te steunen. Er wordt dan ook in het management plan aangegeven dat die 
aspecten van het beleid worden voortgezet en/of versterkt. 
 
Volgens sommigen die zich bezighouden met het management van de 
wolfpopulatie, is de beste manier om dergelijke conflicten aan te pakken, 
een “loud and messy democratic process”. Het besluitvormingsproces moet 
inclusief, participatief en representatief zijn (Nie, 2002). Net als bij het 
opstellen van het management plan voor de wolf in Finland, is ook in het 
geval van de lynx gebruik gemaakt van een dergelijk mechanisme.  
 
 
>  3.11. Case “Share your views with us” 

Het online discussieforum ‘share your views with us’ (www.otakantaa.fi) is 
een  kanaal dat beschikbaar wordt gesteld voor de verschillende ministeries. 
Het is de bedoeling op het forum beleidsthema’s aan te pakken, relevant 
voor de verschillende ministeries. Elke maand lopen er twee tot zes 
discussies op het forum. De discussies worden gemodereerd door de 
ambtenaren die het specifieke beleidsthema opvolgen. Twee tot vier keer 
per maand is er ook een chatsessie met de verantwoordelijke minister. 
 
• Typering probleem 
 
Het discussieforum is niet gericht op een specifiek beleidsprobleem. Het is 
de bedoeling op het forum beleidsthema’s aan te pakken, relevant voor de 
verschillende ministeries. Een belangrijk aspect is de beslissing welk thema 
wordt geselecteerd. Er moet een evenwicht zijn tussen de thema’s die door 
de overheid in de voorbereidende fase zitten, en thema’s die vanuit het 
perspectief van de burger het meest interessant zijn. Er worden in principe 
alleen thema’s aangepakt die in de beleidsvoorbereiding zitten, zodat de 
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opmerkingen van burgers mee in overweging genomen kunnen worden. Het 
discussieforum is gelinkt aan de website www.kansanvalta.fi (democracy.fi), 
een databank met informatie over de Finse democratie (info over 
burgerrechten, het verloop van de besluitvorming, politieke partijen, 
NGO’s, etc.) 
 
• Initiatief interactief beleidsproces 
 
Het departement overheidsmanagement van het ministerie van Financiën is 
de initiatiefnemer en coördinator van het discussieforum. Haar taken zijn: 
algemeen onderhoud, basisprincipes van het forum opzetten en bewaken, 
coördinatie en samenwerking met de andere ministeries die gebruik maken 
van het forum, en een link vormen tussen ministeries en de privé firma 
verantwoordelijk voor de technische aspecten. 
 
• Formeel engagement van de overheid 
 
Het forum is sterk ambtelijk en politiek ingebed. Bovendien worden de 
discussies op het forum gezien als een integraal deel van de 
beleidsvoorbereiding (input wordt meegenomen in verdere 
besluitvormingsproces). 
 
• Doelstellingen  
 
Het discussieforum past in het kader van het beleidsdocument “High-Quality 
Sevices, Good Governance and a Responsible Civic Society,” (1998) waar de 
Finse overheid zich engageerde om burgerparticipatie op alle 
overheidsniveaus te bevorderen. De algemene doelstelling van het forum is 
om de mogelijkheden van burgers om het beleid te beïnvloeden te 
versterken. Er werden de volgende subdoelstellingen geformuleerd: het 
verhogen van het aantal burgerdiscussies over (centrale) 
overheidsprojecten; strategische overheidsprojecten (“portfolio projecten”) 
worden via het forum bediscussieerd; discussiethema’s van alle centrale 
overheidsactoren; meer cross-sectorale voorbereidingen van thema’s; 
burgers interesseren in maatschappelijke ontwikkelingen; ambtenaren 
interesseren in het gebruik maken van de kennis die burgers hebben; 
discussiethema’s stimuleren het publieke debat; nagaan in welke mate het 
discussieforum invloed heeft op de besluitvorming; burgers kunnen op 
regelmatige basis de ministers bereiken. 
 
Het forum werd gelanceerd als modelproject, en zelfs nu het een 
permanente status heeft gekregen, blijft het achterliggende principe dat 
het een leerproces betreft waarbij lessons learned tot het aanpassen van 
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het forum leiden.  
 
• Dialoog 
 
Het is niet zo gemakkelijk om dit na te gaan. Wel worden er heel wat 
feedback boodschappen gegeven door de deelnemende ambtenaren op 
vragen en commentaren van deelnemers, wat toch een zekere mate van 
interactiviteit aangeeft. 
 
• Inhoudelijke openheid, openheid van proces en openheid voor actoren 
 
De mate van inhoudelijke openheid wordt bepaald door de 
verantwoordelijke ambtenaar. Algemeen gezien lijkt er vrij veel openheid 
te zijn. Er is ook een grote openheid naar actoren. Alle burgers kunnen 
deelnemen, er is zelfs geen registratie nodig. 
 
• Invloed en/of gedeelde macht 
 
Er is geen sprake van een formele machtsdeling. De mate van invloed is 

moeilijk op te maken uit de beschikbare informatie. 
 
• Op welk moment in de beleidscyclus  
 
Tijdens de beleidsvoorbereiding. 
 
• Participatievorm  
 
Het gaat om coproduceren, binnen een vastgesteld kader. 
 
• Deelnemers  
 
Alle burgers kunnen deelnemen, er is geen registratie nodig op de website. 
De verschillende ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het inhoudelijke 
luik van het forum. Ze beslissen welke thema’s er bediscussieerd zullen 
worden. De ambtenaren die het gekozen beleidsthema opvolgen zijn 
verantwoordelijk voor het modereren van de discussie. Zij zijn ook 
verantwoordelijk voor het voorzien van achtergrondmateriaal over het 
thema, het marketen van het forum bij hun stakeholders, het voorzien van 
online chatsessies met hun minister, het maken van een samenvatting, en 
het opvolgen van de commentaren bij het verdere beleidsproces. Het lijkt 
er op dat dezelfde ambtenaren zowel een procedurele rol spelen (als 
moderator), als een inhoudelijke rol. Uit de beschikbare documenten is niet 
helemaal duidelijk hoe ver deze inhoudelijke inbreng reikt. Twee tot vier 
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keer per maand zijn er ook chat sessies met de minister zelf, waar de 
minister vragen beantwoordt van burgers.  
 
• Procesleider 
 
Binnen de verschillende ministeries zijn er mensen verantwoordelijk voor de 
coördinatie, marketing en ontwikkeling van het forum, dit zijn meestal 
informatieambtenaren. De online discussies worden gemodereerd door de 
verantwoordelijke beleidsambtenaren. 
 
• Procesdesign 
 
Elke maand lopen er twee tot zes discussies op het forum. Op de 
homepagina wordt een korte inleiding gegeven, en je kan dan doorklikken 
naar het specifieke discussieforum. Op de website wordt ook 
achtergrondmateriaal aangeboden. Een gedeelte van het 
achtergrondmateriaal zijn vroegere discussies en samenvattingen van die 
discussies. Een voordeel was dat in Finland er een vrij uitgebreid register 
bestaat van de stand van zaken van overheidsprojecten, documenten en 
wetgeving. Via de website wordt gelinkt naar dit register. Twee tot vier 
keer per maand is er ook een chatsessie met de verantwoordelijke minister 
van een of twee uur. Geïnteresseerde burgers die niet aan de chat kunnen 
deelnemen, kunnen op voorhand vragen bezorgen aan de verantwoordelijke 
ambtenaar. Na de chat kunnen ze de antwoorden bekijken via de archieven. 
Er worden een aantal spelregels in acht genomen tijdens de discussies, in de 
eerste plaats “hoffelijkheidsregels”.  
 
• Aansluiting met het formeel beleidsproces 
 
Het forum wordt gezien als een “integraal deel van de 
beleidsvoorbereiding.” Een manier om aansluiting te vinden met het 
formeel beleidsproces is de voorwaarde dat een samenvatting van de 
discussie op het forum moet gemaakt worden en dat deze samenvatting het 
thema of project volgt in het verdere verloop van het beleidsproces.  
 
• Methoden en instrumenten  
 
Online forum en chat. 
 
• Wat levert het op  
 
Uit de beschikbare documenten is niet duidelijk op te maken wat de 
resultaten en effecten van het project zijn. Er wordt gerapporteerd dat 
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sinds de lancering de website 6000 unieke bezoekers heeft per maand. Het 
gemiddeld aantal bijdragen per discussiethema is 450. Er worden per thema 
meer dan 100 feedback boodschappen gegeven vanuit de administratie. Dat 
het forum zijn plaats wel “verdiend” heeft, mag blijken uit de beslissing in 
2002 om het forum een permanente status te geven. Aanpassingen betreffen 
onder meer een versterking van de coördinatie, via een verantwoordelijk 
uitgever en personeel. Op die manier moet er ook meer samenwerking 
tussen de ministeries mogelijk worden, en kunnen er vanaf 2003 meer cross-
sectorale thema’s aangepakt worden. In de documenten wordt ook 
aangegeven dat de website vrij bekend is bij de Finse bevolking. 
 
 
>  3.12. Resultaten 

>  3.12.1. Visie en beleid: samenvattend overzicht en bespreking 

Politiek-
bestuurlijk 
systeem 

Unitair, gedecentraliseerd 
Semi-presidentieel 
Proportioneel kiesstelsel 
Grondwet 

Type democratie 
en 
overlegsystemen 

Consensusdemocratie (“1966”); 
Van pluralisme naar neocorporatisme in jaren ’60; 
Traditioneel gesloten overleg –en adviessysteem 

Bestuurskundig 
perspectief  

Relatief gesloten overlegsysteem, deels afhankelijk 
van beleidssector; 
Dominante rol ambtenaren; 
Technocratische, expert gedomineerde 
beleidsvorming; 
Grondwettelijke basis voor vormen van directe 
democratie; 
Recente evolutie van vaste naar meer ad hoc 
adviesraden; 
Meer verspreiden van beleidsvoorstellen voor 
commentaar; 
Opvolging en ontwikkeling democratie volgens 
bestuurskundigen onvoldoende structureel ingebed; 
Bestuurskundigen pleiten voor het uitbreiden van 
inspraakkanalen en voor rol van civil society bij 
versterken relatie burger-bestuur 
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Politieke visie Bekommernis ivm dalend vertrouwen, dalende 

opkomst bij verkiezingen, zeker bij jongeren; 
Nadruk op transparantie, efficiënte 
beleidsontwikkeling; 
Nadruk op rol van het middenveld; 
Nadruk op rol van educatie; 
Nieuwe arrangementen als aanvulling op 
representatieve democratie 

Wetgeving Wob 
Grondwettelijke basis voor vormen van directe 
democratie 
Lokaal consultatief referendum 
Lokaal burgerinitiatief 
Nationaal consultatief referendum 
Administratieve procedures 
Sectorale wetgeving 

Beleid  Sterke stijging aantal schriftelijke consultaties sinds 
jaren ’80; 
Lokale en nationale experimenten; 
Stimuleren rol civil society; 
Belang van educatie wordt benadrukt; 
Bijdrage van IT –eDemocracy; 
Belang van transparantie, informatie, efficiënte 
besluitvorming; 
Burgerparticipatie als centrale beleidsprogramma 
(2003-2007): educatie, versterken middenveld, 
nieuwe arrangementen, versterken representatieve 
democratie; 
Ontwikkelingen mbt arrangementen: groei 
schriftelijke consultaties, meer ad hoc advisering, 
opiniepeilingen, hoorzittingen, online debatten,.. 
Consultatiecode; 
Register van geplande projecten en 
beleidsvoorstellen 

Instellingen  Democracy Unit 
Dominante 
actoren 

ambtenaren 

Ervaring in 
sectoren 
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Tot 1966 kon Finland als een meerderheidsdemocratie getypeerd worden, 
maar sindsdien is het land geëvolueerd richting consensusdemocratie. In de 
jaren zestig was er een evolutie van een pluralistisch naar een meer 
corporatistisch advies- en overlegsysteem. Dat comitésysteem bleek goede 
mogelijkheden te bieden voor belangenorganisaties om op een meer directe 
manier betrokken te zijn bij de totstandkoming van besluitvorming. Single-
issue bewegingen zijn er niet zo goed in geslaagd een plaats te verwerven in 
dit overlegstelsel. Het Finse systeem lijkt een eerder gesloten systeem. 
Terwijl er in de jaren zeventig een evolutie was van ad hoc adviesraden 
naar vaste adviesraden, lijkt het er op dat er tegenwoordig opnieuw een 
trend is naar meer ad hoc werkgroepen.  
 
Naast adviesraden zijn de belangrijkste manieren van consultatie in Finland 
schriftelijke consultaties en het organiseren van hoorzittingen. De aanpak 
en de reikwijdte van de consultatie kan sterk verschillen per ministerie. 
Adviesraden en hoorzittingen worden ingeschakeld bij de totstandkoming 
van wetgeving, terwijl bij lagere regelgeving voornamelijk wordt gewerkt 
met het laten circuleren van voorstellen in brede kring. Schriftelijke 
consultaties passen eerder in een pluralistische traditie, waarbij 
ambtenaren in belangrijke mate bepalen of en in welke mate ze rekening 
houden met de commentaren. Het aantal schriftelijke consultaties dat 
wordt georganiseerd is sinds de jaren tachtig sterk toegenomen. 
 
De beleidsvorming in Finland wordt in belangrijke mate gedomineerd door 
ambtenaren en is eerder  technocratisch georiënteerd. Het politiek systeem 
wordt door verschillende bestuurswetenschappers omschreven als vrij 
gesloten - burgers en NGO’s worden "ingepast" in het bestaande 
corporatistische model.  
 
Vanuit bestuurskundige hoek wordt gesignaleerd dat de opvolging en 
ontwikkeling van de Finse democratie onvoldoende institutioneel is ingebed.  
 
Anderzijds zijn transparantie en openheid centrale waarden in de Finse 
administratie en ook vertaald in heel wat wetgeving. Finland was een 
voorloper op dit vlak. Zo dateert de Wet op de openbaarheid van bestuur al 
van 1951. In Finland moeten de verschillende overheden een register 
bijhouden van geplande projecten en beleidsvoorstellen. Op die manier 
kunnen burgers opvolgen welke beleidsinitiatieven er op stapel staan, een 
voorwaarde opdat burgers het beleid ook kunnen trachten te beïnvloeden.  
 
De nieuwe grondwet stelt expliciet dat de overheid de mogelijkheden van 
burgers moet stimuleren om te participeren in de maatschappij en om 
beslissingen te beïnvloeden die hen aanbelangen. Zowel op lokaal als 
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sectoraal niveau is er heel wat wetgeving met betrekking tot 
burgerparticipatie uitgewerkt. De gemeente heeft heel wat vrijheid bij de 
vormgeving van de lokale burgerparticipatie. 
 
Tijdens de voorbije legislatuur was burgerparticipatie een van de vier 
centrale beleidsprogramma's. Op die manier kwam het beleid met 
betrekking tot de bevordering van de democratie voor de eerste keer 
‘center stage’. Er werd een heel gamma aan projecten regeringsbreed 
uitgevoerd. Doelstelling was ook om een zekere institutionele en kennisbasis 
te creëren waarop de komende jaren kan voortgebouwd worden. Een van de 
resultaten van het programma is dat er een Democracy Unit is opgericht die 
burgerparticipatie regeringsbreed moet stimuleren. De Democracy Unit is 
administratief dicht bij de Election Unit ondergebracht. De Election Unit 
houdt zich bezig met de meer traditionele “organisatie van de democratie” 
(verkiezingen, partijfinanciering). Binnen de verschillende 
overheidsprogramma’s wordt sterk de nadruk gelegd op educatie en het 
versterken van de rol van het middenveld. Anderzijds worden projecten 
uitgewerkt die het representatief stelsel moeten versterken en moeten 
nieuwe vormen van burgerparticipatie ingepast worden binnen het kader 
van de representatieve democratie. Participatie moet op een kwaliteitsvolle 
manier vorm krijgen, en dat vereist onder meer participatie tijdens een 
vroege fase van het planningsproces. Tenslotte wordt er sterk de nadruk 
gelegd op het verhogen van de transparantie en zorg dragen voor een 
efficiënt beleidsproces.  
 
In Finland is er geen algemene shift weg van de dominante 
consensusdemocratie. Op het vlak van participatiearrangementen kan 
geconcludeerd worden dat er meer schriftelijk geconsulteerd wordt sinds de 
jaren tachtig. Mogelijk is het schriftelijk consulteren, een instrument dat 
eerder past binnen de pluralistische traditie, nog een overblijfsel van de 
penduledemocratie. Opvallend is echter niet alleen dat dit atypisch element 
behouden blijft, maar ook dat het meer wordt ingezet. Verder verliezen 
vaste adviesraden, als typisch element van de consensusdemocratie, aan 
belang ten voordele van ad hoc adviesraden en werkgroepen. Ad hoc 
adviesraden passen eerder in een pluralistische traditie. Daarnaast wordt er 
ook meer en meer gebruik gemaakt van “nieuwe” direct -aggregatieve en 
integratieve arrangementen, zoals opiniepeilingen, hoorzittingen, online 
debatten, etc. 
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 Aggregatief Integratief 
Indirect  

Penduledemocratie 
 

 
Consensusdemocratie 

Direct  
Kiezersdemocratie 
 

 
Participatiedemocratie 

 
 
>  3.12.2. Praktijken: samenvattend overzicht en bespreking 

 
 Case 1: Management 

Plan Lynx 
Case 2: Share your views 
with us 

Beleidsveld Bosbeleid – Ministry of 
Agriculture & Forestry 

NVT 

Cultuur en traditie  Brede participatie 
belangengroepen 

NVT 

Wetgeving  Internationale 
conventies en 
nationale wetgeving 

NVT 

Beleid  Participatie bij 
National Forest 
Programme en 
Regional Forest 
Programs  
 

 NVT 

Instellingen   NVT 
Traditionele 
actoren 

Belangrijke rol 
belangengroepen, 
bijvoorbeeld 
jagersorganisaties 

NVT 

Traditionele 
gedragsregels, 
handelingspatronen, 
discours 

 NVT 
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Type probleem Complex, 

conflicterende 
belangen en meningen, 
geen 
wetenschappelijke 
zekerheid. 

Verschillende thema’s - 
selectiecriteria: burgers 
interesseren  + aansluiten 
bij thema’s in 
beleidsvoorbereiding 

   
Initiatiefnemer Ministerie van land- en 

bosbouw 
Departement 
overheidsmanagement 
(ministerie van Financiën) 

Formeel 
engagement 

Engagement om 
gewicht te geven aan 
verschillende 
perspectieven, binnen 
vastgesteld kader 

Ambtelijke en politieke 
inbedding 

Doelstellingen  1e Draagvlak/ 
verminderen kans op 
hindermacht 
2e rekening houden 
met bekommernissen 
lokale bevolking 
 

1e versterken 
mogelijkheden burger om 
beleid te beïnvloeden 
2e experiment 

Dialoog en 
deliberatie 

? Wel voldoende tijd 
uitgetrokken voor F2F 

Tweerichtingsverkeer via 
forum 

Openheid Inhoud: scherp 
afgebakend 
Proces:  
Actoren: open 

Inhoud: afhankelijk van 
thema, maar relatief open 
Proces:  
Actoren: open 

Gedeelde 
macht/invloed 

Geen formele 
machtsdeling 

Geen formele 
machtsdeling 

Stadium/a van 
beleidscyclus 

Beleidsvoorbereiding  Beleidsvoorbereiding 

Participatiestijl Consulteren Coproduceren 
Betrokken actoren Ministeries, lokale en 

nationale 
belangengroepen, 
lokale bevolking, 
experten 

Alle burgers kunnen 
deelnemen 
Ambtenaren van 
verschillende ministeries 

Procesleider Ruralia (Universiteit 
van Helsinki) 

Ambtenaren als 
moderatoren 
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Procesontwerp zwaar procesontwerp licht procesontwerp, 

spelregels voornamelijk 
hoffelijkheidsregels 
internet 

Koppeling met 
beleidsproces 

Duidelijke aansluiting 
met formele 
beleidsproces 

“integraal deel”  

Methoden en 
instrumenten 

Verzamelen juridische, 
economische en 
ecologische 
informatie; 
Meningspeilingen, 
imago-onderzoek 
Hoorzittingen, surveys, 
interviews  

Forum en chat 

Verloop feitelijk 
proces 

Volgens procesdesign  

Resultaten en 
effecten 

Sommige inhoudelijke 
voorstellen worden 
meegenomen, andere 
niet; 
Loud and messy 
democratic process? 
 

Vrij goed gebruikt, 
tweerichtingsverkeer van 
discussie; 
Forum krijgt permanente 
plaats 

Kostprijs   
Beoordeling   
 
 
In het geval van het management plan was er sprake van een beleidsveld 
waarin reeds een bepaalde traditie met betrekking tot participatie bestond. 
Die participatie beperkte zich echter in belangrijke mate tot 
belangengroepen. Doordat het probleem met de grote carnivoren echter 
eerder een sociologisch probleem is- mensen zijn bang van wolf, beer, en 
lynx- en een eerder standaard “rationeel beleidsproces” onvoldoende 
geacht werd, is er geopteerd om een speciaal traject uit te tekenen, 
waarbij geprobeerd is zoveel mogelijk relevante partners te betrekken, en 
ook de lokale bevolking. Een van de doelstellingen lijkt te zijn geweest om 
een “loud and messy democratic process” te hebben. Aangezien het succes 
van de uitvoering van het management plan ook in belangrijke mate afhangt 
van de goodwill en medewerking van de plaatselijke bevolking, werd dit 
cruciaal gevonden. In het geval van het discussieforum betreft het niet een 
bepaald probleem dat op een interactieve manier is aangepakt, maar het 
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instellen van een nieuw kanaal dat ter beschikking wordt gesteld van de 
verschillende ministeries. Op www.otakantaa.fi kunnen verschillende 
thema’s aangepakt worden, de belangrijkste criteria zijn dat het een thema 
moet zijn waarvoor interesse bestaat bij burgers en dat op de politieke-
ambtelijke agenda staat.  
 
Bij beide projecten is er sprake van een zekere mate van 
overheidsengagement, wat zich in het geval van het discussieforum vertaalt 
in een ambtelijke en politieke inbedding en in het feit dat de commentaren 
van burgers worden ‘meegenomen’ in het verdere beleidsproces. In het 
geval van het managementplan heeft de overheid aangegeven om het 
‘nodige gewicht ‘ te geven aan de commentaren, binnen het vastgelegde 
kader. De doelstellingen van beide projecten zijn anders. Het management 
plan is duidelijk gericht op het creëren van (meer) draagvlak, opdat de 
implementatie vlotter zou verlopen. Daarbij wil men wel bepaalde 
problemen gesignaleerd door burgers in de mate van het mogelijke 
accommoderen. In het geval van het discussieforum gaat het om een hele 
resem doelstellingen, onder meer het vormgeven van een nieuw kanaal 
waarlangs burgers het beleid kunnen beïnvloeden, het stimuleren van 
publiek debat, zorgen voor interdepartementale afstemming en 
samenwerking, motiveren van burgers en ambtenaren, etc. 
 
Het is in beide gevallen niet zo duidelijk in welke mate er sprake is van 
dialoog, openheid en/of gedeelde macht. In beide gevallen gaat er aandacht 
naar het scheppen van de nodige randvoorwaarden die moeten bijdragen 
aan het creëren van een omgeving waar dialoog en deliberatie mogelijk is: 
er wordt tijd uitgetrokken, informatie voorzien, communicatie in twee 
richtingen opgezet, etc. Het Lynx management plan is inhoudelijk vrij sterk 
afgebakend, terwijl “Share Your Views with us” eerder open is. Beide 
projecten staan open voor alle geïnteresseerden. Het discussieforum is 
daarbij zeer laagdrempelig, tijdens de ontwikkeling van het 
managementplan werden er lokaal hoorzittingen georganiseerd. Beide 
projecten moesten input leveren tijdens de fase van de 
beleidsvoorbereiding. Terwijl de dominante participatievorm consulteren 
was in het eerste project, was er in het tweede project eerder sprake van 
coproductie. 
 
In het geval van het management plan werd het procesmanagement 
uitbesteed, in het geval van het discussieforum nemen de ambtenaren van 
de betrokken diensten zelf een heel actieve rol op als moderatoren. Terwijl 
er bij het discussieforum sprake is van een licht procesontwerp met vooral 
de nadruk op enkele spelregels (hoffelijkheidsregels op internet), is er bij 
het management plan een zwaar procesdesign. In beide gevallen was er 
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aansluiting met het beleidsproces voorzien (als input in de fase van de 
beleidsvoorbereiding). In het geval van het plan werd gebruik gemaakt van 
veel verschillende methoden en instrumenten, een mix van regionale 
hoorzittingen, meningspeilingen, imagometingen, interviews met experten, 
etc. Op die manier kon een genuanceerd en gesegmenteerd beeld geschetst 
worden van de visies, meningen en oplossingsrichtingen van de verschillende 
deeldoelgroepen. Bij www.otakantaa.fi is er enkel sprake van forum en chat. 
 
Het is niet zo evident om een goed zicht te krijgen op resultaten en 
effecten. In ieder geval werd beslist dat het discussieforum een permanente 
plaats zou krijgen. We hebben ook geen informatie gevonden over de 
kostprijs van beide projecten, of over de beoordeling door beleidsmakers en 
deelnemers. 
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4. Interactief beleid in VK 

>  4.1. Politiek-bestuurlijk systeem  

Het Verenigd Koninkrijk heeft een bevolking van 60 miljoen inwoners en 
bestaat uit Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Noord-
Ierland. Het VK heeft een unitaire, gecentraliseerde staatsstructuur. Het VK 
is een parlementaire democratie. Het parlement bestaat uit het House of 
Commons (Lagerhuis) en het House of Lords (Hogerhuis). Het Lagerhuis is 
het belangrijkste, aangezien het Hogerhuis wetgeving enkel kan vertragen, 
niet tegenhouden. Het VK kent geen geschreven grondwet, het parlement is 
de hoogste wetgevende autoriteit en in principe soeverein. Er is geen 
constitutioneel vastgelegde verdeling van de staatsmacht - wat maakt dat 
de lokale overheid minder sterk beschermd is tegen inmenging van de 
centrale overheid dan in de meeste andere Europese landen. Er is geen 
regionaal bestuursniveau.  
 
Het Britse kiessysteem berust niet op proportionele vertegenwoordiging, 
maar op het meerderheidsstelsel. Parlementsleden worden verkozen in 
single-member districten, volgens het ‘first past the post’ systeem: de 
kandidaat met de meerderheid of, als er geen meerderheid is, de grootste 
minderheid, wint. Op nationaal niveau wordt de partij die de meeste zetels 
haalt, de regeringspartij. 
 
De Prime Minister staat aan het hoofd van de regering. De belangrijkste 
ministers zitten in het Cabinet, dat zo’n twintigtal leden telt. Het Cabinet 
wordt bijgestaan door het Cabinet Office, dat instaat voor de coördinatie 
van het beleid tussen de departementen. Regeringsleden zijn bijna altijd 
afkomstig uit het parlement en blijven ook lid van dat parlement. De 
uitvoerende macht is dominant in het VK, en dit wordt nog versterkt door 
een sterke partijdiscipline in het parlement. 
 
De overheidsdepartementen zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van 
het beleid. Tot de departementen behoren ook de verzelfstandigde 
uitvoeringsorganisaties, de Executive Agencies, ingevoerd eind jaren tachtig 
in het kader van het Next Steps programma. Doel van het programma was 
de dienstverlening aan de agentschappen over te laten zodat het centrale 
departement zich op haar hoofdtaken kan richten. De centrale administratie 
is uitgebreid en telt 48% van de ambtenaren, het lokale niveau 52%. 
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>  4.2. Type democratie 

Het Verenigd Koninkrijk is een majoritaire democratie, er is sprake van een 
‘bare majority’ waarbij een partij meer dan 50 procent van de zetels in het 
parlement controleert, en die regeert. In het Verenigd Koninkrijk is sprake 
van een aggregatief besluitvormingsproces, en van een 
indirect/representatief systeem (Hendriks 2006). Voor de belangrijkste 
kenmerken van het “Westminster” model verwijzen we naar de inleiding. 
 
Volgens Hendriks werkt de majoritair-indirecte logica van de 
Westminsterdemocratie door in de betrekkingen tussen staat en 
maatschappij. “Met tegenspelers in de maatschappelijke omgeving – 
belangengroepen en burgers-  hebben de machthebbers in de 
Westminsterdemocratie wat meer rekening te houden dan met tegenspelers 
in het politiek-bestuurlijke systeem, maar vergeleken met machthebbers in 
veel andere landen hebben ze toch betrekkelijk veel bewegingvrijheid” 
(Hendriks, 2006: 66). De vele, los van elkaar opererende belangengroepen in 
het pluralistische systeem kunnen wat makkelijker bespeeld worden dan de 
meer geclusterde en georganiseerde ‘sociale partners’ waarmee regeringen 
in een corporatistisch systeem te maken hebben (Hendriks, 2006: 66). 
Geïnstitutionaliseerd overleg met koepels van belangengroepen is volgens 
Hendriks onbekend. Het consultatie-instrument bij uitstek in het Verenigd 
Koninkrijk is daarentegen de “green paper”, waarbij een beleidsvoorstel 
voor schriftelijke commentaar in brede kring wordt verspreid.  
 
Toch ziet Hendriks een aantal ontwikkelingen die het ‘prototypische 
karakter’ van het Westminstermodel in het Verenigd Koninkrijk aantasten: 
de (lang uitgestelde) devolutie van bestuursmacht naar Schotland en Wales, 
de (schoorvoetende) regionalisering op Engels grondgebied, de 
(voorzichtige) groei van enkele kleinere partijen en de (weifelende) 
toetreding tot de Europese Unie, waarmee de Sovereignty of Parliament 
werd aangetast (Hendriks, 2006: 66-7).  
 
De ambtelijke cultuur in het VK valt volgens Pollitt en Bouckaert binnen het 
‘public interest’ model (Pollitt en Bouckaert, 2000: 53-4).  De overheid 
wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, die niet meer macht moet 
toegewezen worden dan strikt noodzakelijk. De wet is, net als in de 
‘rechtsstaat’, een belangrijke component van het overheidsoptreden, maar 
het afleggen van verantwoording staat centraal, waarbij ministers 
verantwoording moeten afleggen tegenover het parlement, en de 
parlementsleden tegenover het electoraat. Dit vertaalt zich ook in de 
ambtenarij. In het VK zijn heel wat ambtenaren immers generalisten, in 
tegenstelling met typische ‘rechtsstaat regimes’ die in de eerste plaats 
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ambtenaren met een juridische achtergrond aantrekken. Rechtsstaat 
regimes zouden volgens Pollitt en Bouckaert ‘stroperiger’ zijn dan public 
interest regimes omdat bestuurlijke hervormingen altijd veranderingen in de 
wetgeving met zich meebrengen en omdat juridisch geschoolde ambtenaren 
het moeilijker hebben dan generalisten om een performance-georiënteerd 
perspectief te hanteren  (Pollitt en Bouckaert 2000: 53-4). Het 
administratief systeem in het VK, het “Whitehall” model, fungeert echter 
ook ten dele als een correctief systeem ten aanzien van de 
penduledemocratie. Waar het Westminstermodel eerder neigt naar 
adverserial politics, daadkracht tonen, het roer omgooien, dan neigt 
Whitehall wat meer naar selectief interventionisme, incrementalisme en 
appeasement in de richting van machtige, gevestigde belangengroepen 
(Hendriks, 2006: 70). De continuïteit in de administratie lijkt op die manier 
de scherpe kantjes van de penduledemocratie te halen.  
 
De Britse burgercultuur wordt in The Civic Culture van Almond en Verba 
(1963) beschreven als een ‘eerbiedige burgercultuur’, die de basis vormde 
voor een stabiele democratie. Burgers weten dat ze actief kunnen zijn, 
maar beseffen tegelijkertijd dat ze niet altijd en overal bij betrokken 
moeten of kunnen zijn. Dat zou overigens leiden tot een overbelasting van 
het politieke systeem. Uit vertrouwen stelde de burger zich afwachtend en 
toekijkend op. De regering moet de vrijheid hebben om te kunnen regeren – 
en de verkiezingen waren de periode waarin de kiezer zijn vertrouwen in de 
regerende partij al dan niet kon bevestigen. De vraag is welke burgercultuur 
er momenteel heerst in het VK en of er nog altijd sprake is van een 
‘eerbiedige burgercultuur’?  
 
In eerste instantie kan vastgesteld worden dat er belangrijke verschuivingen 
zijn in het politieke engagement van de Britse burgers, maar dat er geen 
sprake is van een algemene terugval. Het ledenverlies van politieke partijen 
wordt gecompenseerd door lidmaatschap en betrokkenheid bij andere 
politieke organisaties, zoals pressiegroepen. In de Citizenship Survey60 
wordt gepeild naar ‘civil renewal’ activiteiten. Civil renewal wordt 
omschreven als “the development of strong, active, and empowered 
communities, in which people are able to do things for themselves, define 
the problems they face, and tackle them in partnership with public bodies.” 
Civil renewal wordt onderverdeeld in, ten eerste, civic activism, wat 

                                                 
 
 
60 De citizenship survey wordt uitgevoerd door de Britse overheid en peilt naar een brede 

waaier aan thema’s gerelateerd aan burgerschap en participatie, zoals vrijwilligerswerk, 
charitable giving, vertrouwen en het gevoel invloed te kunnen uitoefenen, etc. De survey 
werd uitgevoerd in 2001, 2003 en 2005.   
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verwijst naar betrokkenheid in directe besluitvorming met betrekking tot 
lokale diensten of thema’s, alsook naar het zelf aanbieden van dergelijke 
diensten door functies uit te oefenen zoals gemeenteraadslid of bestuurslid 
van een school; ten tweede, civic consultation, wat verwijst naar de actieve 
betrokkenheid bij consultaties rond lokale diensten of thema’s, door 
bijvoorbeeld deel te nemen aan een consultatieve werkgroep of het invullen 
van een vragenlijst; en ten derde, civic participation, wat verwijst naar 
bredere vormen van betrokkenheid bij democratische processen, zoals het 
contacteren van een verkozen vertegenwoordiger, deelnemen aan een 
demonstratie of actie, of het tekenen van een petitie. Opvallend is het 
verschil tussen de grote groep mensen die slechts 1 keer per jaar aan 
vormen van ‘civil renewal’ deelnemen, en de kleine groep die dat 
maandelijks doen: 4% heeft civic activist activiteiten uitgevoerd minstens 1 
keer per maand, en 9% minstens 1 keer in de 12 maanden voor de survey; 2% 
heeft minstens 1 keer per maand deel genomen aan civic consultation, en 
20% minstens 1 keer in de 12 maanden voor de survey; en 2% heeft minstens 
1 keer per maand deel genomen aan civic participation, en 38% minstens 1 
keer in de 12 maanden voor de survey. Heel wat meer mensen nemen deel 
aan eenzijdige vormen van communicatie zoals het invullen van een 
vragenlijst of onderschrijven van een petitie, terwijl toch ook een 
aanzienlijke groep actief is in (potentieel) meerzijdige vormen van 
communicatie, zoals het deelnemen aan een publieke bijeenkomst. 
 
Britse burgers lijken meerdere consultatie- en participatiekanalen te 
kennen, maar er slechts spaarzaam gebruik van te maken en het politieke 
systeem dus ook niet te overbelasten. Is dat omdat de burger vertrouwen 
heeft in het politieke systeem? Volgens de survey scoort het vertrouwen in 
vertegenwoordigende instellingen echter niet zo hoog. Respectievelijk 57% 
en 37% van de respondenten heeft veel of aanzienlijk vertrouwen in de 
gemeenteraad en in het parlement. Mogelijk gaat de theorie van de 
‘eerbiedige burgercultuur’ in het VK dan ook niet helemaal meer op. 
 
 
>  4.3. Traditie, visie en cultuur: bestuurskundig perspectief 

De opkomst bij de nationale verkiezingen van 2001 was 59% - de laagste 
sinds 1918. In 2005 steeg de opkomst tot 61%, maar bij jonge kiezers (18-24 
jaar) zakte de opkomst van 39% in 2001 naar 37%. Deze cijfers –en de nog 
lagere opkomst bij lokale verkiezingen -  hebben gezorgd voor een debat 
over een crisis in politieke betrokkenheid en participatie. De beperkte 
participatiemogelijkheden in de periode tussen de verkiezingen zouden een 
belangrijke oorzaak zijn voor die lage opkomst (Hansard Society, 2006). De 
Electorale Commissie en de Hansard Society houden sinds 2003 een ‘Audit of 

 ׀ 134 ׀



Political Engagement’. In 2006 zeiden 56% van de mensen dat ze (sterk) 
geïnteresseerd waren in politieke betrokkenheid. 80% van de ‘politieke 
activisten’ (gedefinieerd als betrokken zijn geweest in minstens drie 
politieke activiteiten –naast stemmen- in de voorbije drie jaar) zegden dat 
zeker waren dat ze zouden gaan stemmen, in vergelijking met 50% met niet-
activisten. Dit zou suggereren dat hoe vaker mensen betrokken zijn bij 
politieke activiteiten in de periode tussen verkiezingen, hoe hoger de kans 
dat ze zouden gaan stemmen. Bovendien zou er sprake zijn van een latent 
aanwezige interesse voor politiek, maar slagen de politieke instellingen er 
niet in om gebruik te maken van de mogelijkheden om het publiek te 
betrekken. In de Audit van 2007 zei 69% dat ze interesse hebben in 
betrokken worden bij politieke en beleidsprocessen in de periode tussen de 
verkiezingen, maar slechts 39% vond van zichzelf dat ze de nodige 
vaardigheden en kennis hadden om dat te doen, en slechts 33% geloofde dat 
‘people like them’ impact zouden kunnen hebben op het beleid. Volgens de 
Hansard Society gebruiken burgers petities en boycots als een manier om 
zich uit te spreken over politieke thema’s. In de Audit antwoordde 14% 
positief op de vraag of ze zouden overwegen om deel te nemen aan een 
lokale of nationale consultatie, maar slechts 4% had de voorbije drie jaren 
effectief deelgenomen.  
 
Andere onderzoeken geven aan dat het politiek wantrouwen groeit, 
voornamelijk bij jonge Britten. Volgens Richards en Smith (2002) is er sprake 
van een “profound disconnection from the political process among young 
people”. Anderzijds, terwijl jongeren aangeven niet geïnteresseerd te zijn 
in politiek en in politieke partijen, zijn ze wel betrokken bij thema’s die ze 
als apolitiek beschouwen, zoals racisme, sexisme, dierenrechten en milieu.  
 
De bekommernis over een verminderde politieke participatie en het verlies 
van vertrouwen in het politieke proces heeft in het VK een discussie op gang 
gebracht over participatie, sociaal kapitaal, en de rol van civic engagement 
in het opbouwen van dergelijk sociaal kapitaal. In de Verenigde Staten heeft 
Putnam (2000) een verlies van sociaal kapitaal vastgesteld in een 
samenleving waar minder en minder mensen hun tijd steken in vrijwilligers- 
en gemeenschapswerk. In het VK zou volgens Hall geen sprake zijn van een 
dergelijke neerwaartse trend, en is er zelfs een verhoging van het 
lidmaatschap van organisaties. Wel is er een groeiend wantrouwen naar 
politici toe en is er een verhoging van ‘direct action’ zoals demonstraties en 
het tekenen van petities (Hall, 1999).  
 
Jordan en Richardson (1982) identificeren vijf kenmerken van de Britse 
beleidsstijl: sectoralisering; cliëntelisme; consultatie; het institutionaliseren 
van compromissen; en de ontwikkeling van ruilrelaties. Consultatie is 
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gemotiveerd door ‘cultural bias’ en ‘functional logic’. ‘Cultural bias’ 
verwijst naar een normatieve houding waarbij aangenomen wordt dat 
consultatie wenselijk is, onder meer omdat het een grotere legitimiteit aan 
het beleid verleent. De tweede motivatie verwijst naar expertise en kennis 
die bepaalde belangengroepen bezitten en die de beleidsmakers nodig 
hebben. Deze vormen van consultatie werden geïnstitutionaliseerd in een 
systeem van comités en adviesraden. Een rapport van 1980 waarnaar Jordan 
en Richardson verwijzen, spreekt van 1500 adviesraden in de Britse 
overheid. Ook Dorey (2005) geeft aan dat pressiegroepen een centrale 
plaats innemen in het beleidsvormingsproces in het VK. Volgens Middlemas 
(1979; geciteerd in Dorey, 2005) konden in de periode tot 1979 twee trends 
onderscheiden worden in het VK, enerzijds de ontwikkeling van grote en 
sterke belangengroepen, specifiek in de industriële en economische 
sectoren van het VK, en anderzijds een groeiende overheidsinterventie in de 
economie en in de samenleving (civil society) waarbij de traditionele 
(liberale) scheiding tussen de publieke en private sfeer, tussen de overheid 
en de markt, vager werd. Een symbiotische relatie van wederzijdse 
afhankelijkheid tussen overheid en belangengroepen ontwikkelde zich. 
Vooral in de sociaal-economische sector was er sprake van een intensief 
partnership tussen de vakbonden, werkgeversorganisaties en hogere 
ambtenaren. Dit systeem kreeg zijn institutionele vertaling in de National 
Economic Development Council (NEDC), die in 1962 door een Conservatieve 
regering werd opgericht, en waar overlegd werd over het verhogen van de 
Britse industriële productiviteit. Onder de vleugels van de NEDC werden een 
aantal subsidiaire organen opgericht, die zich bezighielden met specifieke 
sectoren of industrieën (Dorey, 2005: 125). Ook werden instellingen 
ingericht met het oog op het loonbeleid zoals de National Board for Prices 
and Incomes (Richards & Smith, 2002: 175). Toch was er volgens Richards en 
Smith niet echt sprake van een corporatistisch systeem: de instellingen die 
het loonbeleid moesten vormgeven was geen lang leven beschoren en in de 
NEDC werd er gepraat over het beleid, maar ook niet meer dan dat. De 
relaties tussen de verschillende actoren waren hoogst onstabiel, 
verschillende groepen konden geen vertegenwoordigingsmonopolie 
verwerven, waren intern verdeeld, etc. (Richards & Smith, 2002: 175). 
Volgens Dorey is er in het VK sprake van ‘insiders’ en ‘outsiders’ onder de 
belangengroepen. Diegenen die een insider status hebben, hebben de 
grootste potentiële invloed op het beleid, zoals uitgetekend door de ‘core 
executive’. Die insiders kenmerken zich door het feit dat ze professionele of 
technische expertise hebben die beleidsmakers nodig hebben; ze hebben 
een structureel belangrijke sociaal-economische positie die hen grote 
hindermacht geeft; ze zijn representatief voor een belangrijke groep in de 
Britse samenleving; ze worden door beleidsmakers gezien als 
‘verantwoordelijk’ en gematigd, in hun eisen en methoden (Dorey, 2005: 
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126-7). Terwijl het VK vaak beschreven wordt als een unitaire staat, wordt 
het ook gekarakteriseerd door een aantal relatief autonome 
beleidsnetwerken. Volgens Jordan en Richardson (1982) is die 
sectoralisering van het beleid zelfs een van de centrale kenmerken van de 
Britse beleidsstijl. Het gaat daarbij om relatief stabiele policy communities. 
Policy communities worden omschreven als ‘networks characterised by 
stability of relationships, continuity of a highly restrictive membership, 
vertical interdependence based upon shared delivery responsibilities and 
insulation from other networks and invariably from the general public’. 
Policy communities worden geplaatst tegenover issue networks, die een 
breed en divers lidmaatschap kennen van al dan niet sterk georganiseerde 
belangengroepen en meerdere overheidsdepartementen.  
 
In de jaren ’70 waarschuwen een aantal academici dat het VK in de richting 
van het corporatisme evolueerde en dat er sprake is van een ‘overload of 
government’ omwille van het groot aantal pressiegroepen die lobbyen bij 
ministers en ambtenaren. Deze waarschuwingen werden door de politiek 
opgepikt eind jaren zeventig. Richardson (2000) stelt dat post-war politics in 
het VK gekenmerkt werd door een consensuele bestuursstijl, maar dat met 
de komst van Margaret Thatcher in 1979 de beleidsvorming radicaal 
wijzigde. Bepaalde (traditionele) vormen van consultatie werden nog wel 
gebruikt, maar vaak pas in een laat stadium van het beleidsproces, volgens 
het kader en de spelregels zoals bepaald door de centrale overheid. 
Thatcher destabiliseerde bestaande policy communities met als gevolg dat 
tegen midden jaren tachtig de machtsbalans duidelijk overhelde naar de 
kant van de centrale overheid wat het vaststellen van de beleidsagenda en 
het initiëren van beleidsveranderingen betreft (Richardson, 2000: 1010). 
Volgens Richardson had het beleidsproces in de periode van Thatcher een 
episodisch karakter waarbij een dominante (impositional) bestuursstijl werd 
opgevolgd door “old style” consultatie langs (vaak opnieuw gevormde) 
beleidsnetwerken. Een voorbeeld is de British Medicial Association, die een 
dominante rol speelde met betrekking tot het gezondheidsbeleid. In de 
jaren tachtig en negentig werd de BMA echter tijdelijk “gemarginaliseerd” 
in de periode dat de conservatieve regeringen onder Thatcher en Major de 
National Health Service (NHS) wilden hervormen, tegen de BMA in (Dorey, 
2005: 126). Dorey stelt ook dat reeds onder Major er een terugkeer is naar 
een meer consultatieve beleidsstijl (Dorey, 2005: 267).  
 
In de periode van de conservatieve regeringen onder Thatcher en Major was 
de ambitie in het kader van de New Right filosofie het terugdringen van de 
‘vested interests’.  Volgens deze filosofie zouden pressiegroepen hun 
particuliere belangen beschermen tegen die van cliënten en consumenten, 
of tegen die van de maatschappij in het algemeen.  Gevestigde ‘policy 
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communities’ zouden weerstand bieden aan beleidshervormingen die impact 
hadden op hun belangen en machtsbasis. Thatcher wenste dan ook deze 
netwerken uit balans brengen. Zo werden de vakbonden gemarginaliseerd 
ten aanzien van het economisch beleid, en werden heel wat bestaande 
netwerken ‘uit evenwicht gebracht’. De staatssecretaris voor onderwijs 
Kenneth Baker in 1988 over de bestaande policy communities in het 
onderwijsbeleid: “the DES represented perfectly the theory of ‘producer 
capture’, whereby the interests of the producer prevail over the interests of 
the consumer (…) the Departement (was) in league with the teacher unions, 
university departements of education, and local authorities (geciteerd in 
Dorey 2005: 141). Het inzicht was dat “changing policy often required 
changing the role of groups in the policy process, and therefore the 
government explicitly attempted to break up policy networks in education, 
health, local government and energy which were seen as major conservative 
forces stalling attempts to change policy” (Richards & Smith, 2002: 180).  
 
Een issue network heeft een veel minder vaste vorm van netwerk dan een 
policy community. Issue networks kenmerken zich volgens Dorey (2005: 150-
153) door: open lidmaatschap; sociale of morele basis voor lidmaatschap; 
het feitelijke lidmaatschap tegenover het potentiële lidmaatschap is laag; 
losse en sporadische contacten met beleidsmakers; flexibiliteit en fluctuatie 
van lidmaatschap; beperkte hulpbronnen; een minder belangrijke sociaal-
economische rol en een consultatieve relatie met de overheid. Aangezien 
issue networks niet beschikken over hulpbronnen die essentieel zijn voor (de 
uitvoering van) het beleid, kunnen ze wel geconsulteerd worden, maar geen 
relatie opbouwen op basis van onderhandelen en bargaining, zoals de policy 
communities61. Volgens Dorey kunnen (leden van) issue networks wel 
gecontacteerd worden door de overheid, maar gebeurt dat “at the 
discretion of policy makers, who may also decide to disregard the views or 
arguments advanced by representatives of the organized interest(s) 
involved.” Hij voegt er aan toe dat “while this will not always be the case, 
the process of consultation might be pursued by policy makers primarily as a 
means of legitimizing a preferred policy initiative, for it can subsequently 
be claimed that ‘interested parties’ were consulted, and had the 
opportunity to express their views, even if they did not approve of the 
policy outcome.” Als voorbeeld van een issue network in het VK wordt de 
‘poverty lobby’ genoemd, waarbij een grote diversiteit aan organisaties 
betrokken is, met verschillende doelstellingen, activiteiten en belangen. 
Bovendien moet de ‘poverty lobby’ met een veelheid aan overheidspartners 

                                                 
 
 
61  Voor een alternatieve classificatie, zie (Howlett et al., 1995) 
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overleggen om de oorzaken en gevolgen van armoede aan te pakken. Onder 
Blair werd trouwens een Social Exclusion Unit opgericht, die –in het kader 
van een meer ‘joined-up government’ een interdepartementale strategie 
moest uitwerken voor armoede en sociale uitsluiting. Op die manier werd er 
dus ook een duidelijker aanspreekpunt/kanaal voor de ‘poverty lobby’ 
gecreeërd.  
 
Vivien Lowndes en David Wilson stellen dat New Labour eerder de 
betrokkenheid van individuele burgers dan die van organisaties stimuleert. 
Volgens de auteurs zou dit te maken hebben met enerzijds de behoefte om 
onevenwichten uit het verleden aan te pakken en meer inclusief te werken, 
en anderzijds uit wantrouwen tegenover ‘narrowly focused interest groups’ 
(Lowndes & Wilson, 2001). De nieuwe institutionele arrangementen die 
worden aangewend in het kader van de ‘democratic renewal’ agenda zoals 
citizens’ juries, citizens’ panels, focusgroepen, deliberative opinion polls, 
lokale referenda, etc. zijn eerder gericht op het verhogen van de 
betrokkenheid van individuele burgers. Volgens de auteurs wordt de 
dienstverlenende meer dan de democratiserende rol van 
vrijwilligersorganisaties benadrukt. Deze organisaties worden benaderd “as 
a contractor in the process of securing the ‘best value’ (..) and as a’partner’ 
in tackling (..) the ‘wicked issue’ of local governance: that is multi-faceted 
issues which defy simple solutions, and cannot be solved in traditional 
ways” (Lowndes & Wilson, 2001: 635). Coleman (2004) stelt dat in een 
‘consumerist age’ voor New Labour responsiviteit ten aanzien van de 
wensen en noden van de burger belangrijker wordt dan ideologische 
positionering. Politieke instellingen hebben een andere rol gekregen omdat 
vertegenwoordiging minder een contractuele overeenkomst is waarbij 
beloftes gemaakt en al dan niet ingevuld worden, maar een “ongoing 
process of performance assessment, with citizens as permanent jurors 
rather than occasional voters.” (Coleman, 2004: 3)  
 
Het consulteren van externe actoren in het Verenigd Koninkrijk behoort in 
de eerste plaats tot het ambtelijk takenpakket. Britse ambtenaren hebben 
intense contacten met diverse externe actoren, en hebben zelfs een soort 
lijst ter beschikking per onderwerp met te consulteren actoren 
(Vancoppenolle & Brans, 2003: 44-5). Ambtenaren gaan ‘strategisch’ te 
werk op consultatiegebied: ze consulteren groepen wanneer ze (voor hen) 
nuttig zijn, maar negeren ze wanneer ze dat niet zijn. Consultatie zou zich 
in het VK trouwens traditioneel op een lager ambtelijk echelon bevinden, en 
de mate en bereidheid tot consulteren zou afhangen van de visie van het 
departement op het beleidsprobleem (Vancoppenolle & Brans, 2003).  
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Er zijn ook heel wat kritische stemmen te horen vanuit bestuurskundige 
hoek. Volgens Dee Cook is in de officiële overheidsvisie het ‘oude’ model 
van consultatie (dat als tokenistic, unrepresentative en not engaging wordt 
afgedaan) vervangen door een nieuw model, waar de gebruiker centraal 
staat, er sprake is van echte invloed en waar ook minder evidente groepen 
betrokken worden. Maar, ten eerste, hebben nieuwe oplossingen de oude 
niet vervangen, maar bestaan ze (in de marge) naast de oude mechanismen. 
Ten tweede, blijkt volgens Cook uit onderzoek dat gebruikersconsultatie in 
domeinen zoals huisvesting, gezondheidszorg en lokaal veiligheidsbeleid 
verre van een succes is (Cook, 2002). Er zijn dus nogal wat verschillen 
tussen de politieke retoriek en de praktijk. 
 
Margetts merkt op dat overheidsinitiatieven zoals de People’s Panel en 
citizens’ juries onder de paradox lijden dat het moeilijk is om participatie 
van de burger op een top-down manier te genereren. Grass-roots 
participatie heeft in het Verenigd Koninkrijk in de eerste plaats de vorm 
aangenomen van protest en demonstraties, zoals bijvoorbeeld in het kader 
van de BSE-crisis, GGO’s, en milieuconflicten (Margetts, 2002). Het lijkt er 
op dat de burger naar andere middelen grijpt om het beleid te beïnvloeden, 
dan de instrumenten die worden ingesteld door de overheid, en dat er dus 
geen ‘match’ is tussen de kanalen die de voorkeur wegdragen vanwege de 
overheid en de kanalen die burgers verkiezen. 
 
Frewer en Salter (2002) stellen dat het Britse systeem van beleidsadvisering 
nog altijd gedomineerd wordt door een elitair model waarbij de wetenschap 
als enige autoritaire bron geldt bij de besluitvorming, ook in een context 
van onduidelijkheid, ‘wicked issues’ en dies meer. Terwijl de BSE crisis 
begin jaren negentig duidelijk aangaf dat de burger de legitimiteit van 
wetenschappelijke kennis  en de status van de ‘expert’ in vraag stelt, en 
zelf op zoek gaat naar –breed beschikbare- kennis en informatie, blijft de 
Britse politieke cultuur er een waarbij overheid en wetenschap in afgesloten 
policy communities beleid maken, zonder bijdrage van burgers, 
belangengroepen, consumenten(organisaties), etc. Als voorbeeld wordt de 
expertengroep over stamcelonderzoek gegeven, waar geen burgers in 
zitten, en die ook geen systematische consultatie van burgers organiseren. 
Volgens Frewer en Salter werden de aanbevelingen van de Philips Report, 
naar aanleiding van de BSE-crisis, niet geïmplementeerd en is men 
teruggevallen op de traditionele rol van de wetenschap als enige 
beleidsadviseur. Frewer en Salter pleiten voor een verschuiving van elitaire 
policy communities waar wetenschappelijk advies de dominante bron van 
informatie is, naar meer open netwerken, waar een open debat gevoerd kan 
worden met belangengroepen, het brede publiek en de media. Alleen al 
vanuit het perspectief van risicomanagement is het terugvallen op 
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expertadvies als enige bron van informatie volgens hen geen sluitend 
antwoord op het huidige maatschappelijke bestel. 
 
Er is in het VK ook heel wat literatuur met een normatieve invalshoek met 
betrekking tot edemocracy62. In Realising Democracy online. A Civic 
Commons in Cyberspace (Blumler & Coleman, 2001) wordt gepleit voor het 
instellen door de overheid van een deliberatieve ruimte op internet. Volgens 
de auteurs is politieke communicatie een geprofessionaliseerde 
aangelegenheid geworden in functie van electorale winst in een systeem 
waar vlottende kiezers regeringen maken of breken. Het belang van 
opiniepeilingen overheerst de politieke agenda en versterkt het belang van 
persoonlijkheden. Er bestaat een groot gevaar dat opiniepeilingen 
verzanden in populistisch gedrag van politici en dat het lange termijn 
perspectief uit de politiek verdwijnt. Omdat er in de klassieke media geen 
ruimte meer is voor een echt inhoudelijk debat, moet er gezocht worden 
naar een alternatief forum. Het internet kan dat bieden, al kan het ook aan 
commercialisering ten prooi vallen. De auteurs stellen voor dat de overheid 
een nieuwe (onafhankelijke) organisatie oprichten die een institutionele 
basis moet creëren voor een vertrouwde plek op het internet waar burgers 
genuanceerd geïnformeerd kunnen worden en waar en echte publieke 
discussie kan plaatsvinden. De organisatie die de site beheert zou voor een 
goede regulatie en moderatie van het debat zorgen en de uitkomsten ervan 
samenvatten en op een genuanceerde manier aan het parlement voorleggen 
zodat er een terugkoppeling is naar het institutionele democratische proces 
(Kampen, Janssen, Rotthier, & Snijkers, 2003). In Bowling Together: online 
public engagement in policy deliberation, (2001) bespreken Coleman en 
Gǿtze vier mogelijke modellen van edemocracy. Het direct democracy 
model wordt afgekeurd, omdat edemocracy volgens de auteurs moet dienen 
om te representatieve democratie te versterken, niet als alternatief. Het 
model van de online communities wordt gezien als een gezonde 
ontwikkeling maar vormt geen structurele basis voor echte edemocracy, 
omdat het de overheid is die initiatieven moet initiëren om de vele 
stemmen in die communities bij het democratische proces te betrekken. 
Het derde model is er een waarbij de overheid online technieken gebruikt 
om naar publieke opinie te peilen. De auteurs pleiten voor het vierde 
model. Hierbij gaat het –in tegenstelling met het vorige model- om het 
vormen van een mening in de plaats van enkel het registreren ervan. De 
auteurs staan een shift voor van een indirecte, aggregatieve democratie 
naar vormen van deliberatieve democratie. Die deliberatieve vormen 
                                                 
 
 
62 Zie de bespreking van D. Janssen over edemocracy in het Verenigd Koninkrijk in Kampen  et 

al., 2003,  De praktijk van eGovernment in zeven landen van de OECD. 
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worden niet als alternatief gepresenteerd, maar als een verrijking van het 
bestaande model, dat nood heeft aan een verjongingskuur (Kampen et al., 
2003: 99). 
 
 
>  4.4. Traditie, visie en cultuur: politiek perspectief 

Vanaf 1979 stond met de komst van Margaret Thatcher het reduceren van de 
overheidsuitgaven voorop. Dat resulteerde in downsizing, privatiseringen, 
het invoeren van marktmechanismen in de overheidssector,  etc. Omwille 
van het majoritaire karakter van het politiek-bestuurlijke systeem hebben 
regeringen in het VK de mogelijkheid om hervormingen door te drukken, 
zelfs indien deze weinig populair zijn bij de bevolking, of controversieel 
bevonden worden in het parlement. In de jaren negentig zijn er in het kader 
van het New Public Management elementen van competitie ingebracht in de 
dienstverlening. Zo was er het regime van de Compulsive Competitive 
Tendering –nu vervangen door het ‘Best Value’ systeem- dat moest leiden 
tot het zo efficiënt mogelijk inzetten van middelen en dat tot heel wat 
uitbesteding heeft geleid. Opvallend is ook dat lokale besturen heel wat 
performantie-informatie moeten vrijgeven zodat burgers een vergelijking 
kunnen maken met andere besturen. In hun zoektocht naar alternatieve 
manieren om  publieke diensten vorm te geven, werd ook de sector van het 
vrijwilligerswerk door de Conservatieve regeringen ingeschakeld om 
overheidsfuncties op te nemen. Met de Community Care Act (1990) en de 
NHS werd de rol van de sector van het vrijwilligerswerk aanzienlijk 
vergroot. De Community Care Act voorzag in een rol van de lokale overheid 
als regisseur en regulator van het beleid, eerder dan als rechtstreeks 
dienstverlener. Het inkomen van vrijwilligersorganisaties steeg tussen 1989-
90 en 1993-4 met 74% (Richards & Smith, 2002: 193). Ook op andere vlakken 
werd de burger als vrijwilliger ingeschakeld in het overheidsbeleid. Zo 
introduceerde Douglas Hurd als Home Secretary de term ‘active citizens’ in 
het kader van Neighbourhood Watch. In 1997 waren er groepen actief in 
161.000 wijken. Op het lokale niveau kende het VK enerzijds een erosie van 
de verantwoordelijkheden en taken van de rechtstreeks verkozen lokale 
overheid en anderzijds een groei in niet-verkozen organen en nieuwe taken 
en rollen voor de private sector en de sector van het vrijwilligerswerk 
(Lowndes et al., 2001). 
 
New Labour heeft de onderliggende waarden en visie op de overheid in 
belangrijke mate overgenomen van de Conservatieve regeringen. Een aantal 
initiatieven werden zelfs geïntensifieerd, bijvoorbeeld de ‘league tables’, 
het ‘Best Value’ model, etc.  Naast het stimuleren van competitie werd 
onder Tony Blair (1997) meer de nadruk gelegd op een ‘joined-up’ overheid, 
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waarbij een horizontale coördinatie centraal stond. De Next Steps 
hervormingen, waardoor heel wat verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties 
werden gecreëerd, zorgden immers voor een versterking van de verkokering 
van de verschillende departementen. De nadruk lag bij New Labour minder 
op besparingen of efficiëntie, en meer op het verhogen van de effectiviteit 
van de dienstverlening. In dit kader moet de overheid voldoende 
‘responsief’ zijn tegenover de echte noden van de bevolking. Binnen het 
Cabinet Office zijn ook een aantal cross-cutting eenheden opgericht, zoals 
de Social Exclusion Unit en de Women Unit, wat ook paste binnen het 
‘inclusief beleid’ dat men wilde voeren.  
 
Het verkiezingsmanifest van 1997 stelde dat Labour een referendum zou 
organiseren over het kiessysteem voor de House of Commons. De Jenkins 
Commissie suggereerde in 1998 een meer proportioneel kiessysteem, maar 
deze ideeën werden niet opgepikt en de plannen om hierover een 
referendum te organiseren zijn blijkbaar opgeborgen.63 Wel zijn een aantal 
andere hervormingen van het electoraal systeem doorgevoerd: zo wordt er 
gebruik gemaakt van proportionele representatie voor de verkiezing van de 
parlementen van Schotland en Wales, het Europees parlement en de 
Londense gemeenteraad. Er is een onafhankelijke Electoral Commission 
gecreëerd die een kader heeft uitgewerkt voor de regulering van de 
registratie en financiering van politieke partijen, en een kader voor het 
organiseren van referenda. Er werden in de periode 2000-2003 op lokaal 
niveau pilootprojecten opgestart die ervoor moesten zorgen dat de opkomst 
bij verkiezingen zou verhogen (postal voting, e-voting, vergemakkelijken 
van registratie als kiezer). Het project werd in 2004 voortgezet en heeft in 
de pilootregio’s geleid tot een hogere opkomst bij de verkiezingen in 2004. 
De projecten van de Electoral Commission pasten ook in de ‘democratic 
renewal’ agenda van New Labour, waarbij de overheid de problemen wilde 
aanpakken van lage opkomst bij de lokale verkiezingen en de verminderde 
publieke interesse voor en betrokkenheid bij de lokale overheid.  
 
Voor New Labour moet het beleid meer vraaggestuurd worden, waarbij de 
noden van de gebruiker centraal staan. Beleidsmakers moeten de gebruikers 
consulteren over welke diensten ze wensen, in plaats van hierover zelf 
veronderstellingen te maken; moeten erkennen dat het publiek meer eisen 
en hogere verwachtingen stelt; en geloven in de meerwaarde van het naar 
ervaringen peilen in directe communicatie (Modernising Government 1999). 
Er werden ook nieuwe Service Standards per departement uitgewerkt, 

                                                 
 
 
63 Wikipedia, “Jenkins commission” op 16/11/07. 
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waarbij regelmatig gebruikers moeten geconsulteerd worden64. Terwijl 
brede consultatie – zeker met betrekking tot wetgeving- geen sterke traditie 
heeft in het Verenigd Koninkrijk, ambieert men dat, onder meer via de 
mogelijkheden die internet biedt, centrale overheden het publiek vroeger 
en intensiever betrekken. Het consultatieproces dat de Modernising 
Government White paper en de Freedom of Information Bill eind jaren 
negentig doorliepen, moest een voorbeeldfunctie hebben65. In het kader 
van de moderniseringsagenda moest beleid ook meer ‘evidence-based’ 
worden. Evidence wordt daarbij breed opgevat. Het Cabinet Office Strategic 
Policy Making Team (SPMT) omschreef in 1999 evidence als: “expert 
knowledge; published research; existing statistics; stakeholder 
consultations; previous policy evaluations; the Internet; outcomes from 
consultations; costings of policy options; output from economic and 
statistical modelling” (Strategic Policy making Team, 1999). Ook 
consultaties worden op die manier als ‘bewijs’ voor te voeren beleid gezien. 

                                                

 
Onder New Labour kreeg de ‘third sector’ ook een meer centrale beleidsrol, 
van een “shadowy enclave” tot “centre stage”. Deze evolutie werd echter 
reeds ingezet ten tijde van de conservatieve regeringen in de jaren tachtig 
en negentig (Fyfe, 2005). New Labour zorgde voor een verdere 
repositionering van de sector. De ideologische en politieke bronnen hiervoor 
zijn terug te vinden in een interactie van neo-liberalisme en neo-
communautarisme (539). De ‘third sector’ begint een steeds grotere rol te 
spelen in sectoren zoals de gezondheidszorg, sociaal beleid en lokale 
gemeenschapsvorming. Dit gebeurt echter volgens sommigen op zo’n manier 
dat de ‘third sector’ wordt gemainstreamd in het overheidsbeleid, waarbij 
er een soort ‘shadow state’ ontstaat in de ‘third sector’ (Morison 2000, in 
Fyfe, 2005: 543), met onder andere als gevolg ook een tweedeling in de 
sector tussen ‘grassroots’ vrijwilligersorganisaties en veel grotere 
‘corporatistische’ organisaties. 
 

 
 
 
64 Elke publieke organisatie moet een charter uitwerken dat de standaard dienstverlening 

aangeeft waar gebruikers op kunnen rekenen.  Gebruikers en front-line staff moeten 
betrokken worden bij het opstellen van het charter; charters moeten de dienstverlening 
bekijken vanuit het oogpunt van de gebruiker; performance moet opgevolgd worden, etc.. 

65 In december 1997 werd een White Paper on Freedom of Information uitgebracht, waarna een 
uitgebreide consultatie volgde, een publiek en een parlementair debat.  In mei 1999 werd 
een draft Freedom of Information Bill gepubliceerd, waarna opnieuw een proces van 
publieke consultatie en parlementaire hoorzittingen volgde. Er werd heel wat 
achtergrondinformatie verspreid, en reacties van het publiek werden verspreid. De 
Freedom of information Act werd van kracht op 30/11/2000.  
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Een andere visie die New Labour heeft geërfd van voorgaande conservatieve 
regeringen is de vrees voor ‘capture’ van een beleidsdomein vanuit een 
bepaalde belangengroep. Volgens Dorey kan de vervanging van de Ministry 
of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) door het nieuwe Department of 
the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) in 2001 gezien worden als 
een verdere destabilisering van de rol van de National Farmers Union (NFU). 
Terwijl de NFU een bijna exclusieve relatie onderhield met het MAFF, heeft 
het ten aanzien van DEFRA een veel minder prominente rol (Dorey 2005: 
142). Op die manier doet New Labour ook aan ‘netwerk constituering’, net 
als de Conservatieve regeringen. 
 
Toch wordt er sinds 1997 aanzienlijk meer geconsulteerd, en is de houding 
van de overheid ten aanzien van de geconsulteerde(n) sterk gewijzigd. 
Terwijl het consulteren van burgers en groepen niet nieuw is, zou het nu 
gaan om ‘unprecedented volumes’. Volgens sommige schattingen zou er 
jaarlijks ₤ 100 miljoen aan consultatie door de overheid worden uitgegeven 
en zouden tot 10.000 ambtenaren een belangrijk gedeelte van hun tijd 
steken in het organiseren van consultaties (Consultation Institute, 2004).66 
Relaties met belangengroepen zijn meer intensief en tweezijdig. Er is 
sprake van een cultuurverandering (Richards & Smith, 2002: 182). Echter, 
terwijl Labour zeer open was ten opzichte van belangengroepen tijdens hun 
eerste term, verminderde de invloed van deze groepen wel vanaf de tweede 
term. Zeker ten aanzien van vakbonden was New Labour beducht om terug 
te keren naar de situatie tijdens de jaren zestig en zeventig (182). Ook de 
Advisory Group on Campaigning and the Voluntary Sector geeft aan dat 
recente wetten zoals de Charities Act 2006, de Serious Organised Crime and 
Police Act 2005, en de Communications Act 2003, het beleidsbeïnvloedend 
werk van third sector organisaties serieus inperken, onder andere op het 
vlak van adverteren, campagne voeren en demonstreren (2007). 
 
Tot slot willen we nog signaleren dat het vroeger, intensiever en breder 
consulteren van burgers en organisaties wordt doorgetrokken naar de 
werking van het parlement. De Blair regering heeft zich in het kader van 
haar moderniseringsvoorstellen in 2002 geëngageerd om meer van haar Bills 
langs een parlementaire commissie te laten passeren voor ‘pre-legislative 
scrutiny’, zodat er een parlementaire discussie kan zijn, ‘before the ink is 
dry on the final Bill’. Tegelijkertijd wordt er verwacht van de 

                                                 
 
 
66 Terwijl ₤ 100 miljoen aan consultatie door de overheid wordt uitgegeven, zou tot een 

tienvoud daarvan worden uitgegeven door de geconsulteerden die tijd en geld steken in 
het deelnemen aan de consultaties. De auteur geeft wel aan dat het gaat om preliminary 
research en dat verder onderzoek nodig is.  
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departementen dat ze hun eigen consultatieprocessen opzetten. Deze 
consultaties kunnen plaatsvinden voor of tegelijkertijd met het 
parlementaire onderzoek. Er moet over gewaakt worden dat beide 
processen goed op elkaar afgestemd zijn. Deze aanpassingen vallen 
enerzijds binnen de ambities om meer inclusief te werken, en meer groepen 
en individuen aan het woord te laten, en anderzijds binnen ideeën omtrent 
‘evidence-based’ policy en reguleringsmatiging. Een van de redenen om 
meer bills in een vroege beleidsfase langs een commissie te laten passeren 
is dat “once ministers have brought bills before Parliament, they tend to 
adopt a proprietary attitude toward them”. Het moment dat bills worden 
geïntroduceerd in het parlement, worden ze immers slechts uiterst zelden 
afgewezen.  
 
Recent presenteerde Gordon Brown nog een aantal voorstellen aan het 
parlement die tot een versterking van de Britse democratie moeten leiden, 
The Governance of Britain Green Paper (2007). Deze voorstellen waren ten 
dele een reactie op het rapport Power to the People, waarin een aantal 
voorstellen geformuleerd werden zoals het decentraliseren van 
bevoegdheden naar het lokale niveau, het invoeren van een meer 
proportioneel systeem als alternatief voor het first-past-the-post systeem, 
het verlagen van stemrecht naar 16 jaar, en het instellen van initiatiefrecht 
(Parliament and constitution centre, 2006). Naast het inperken van de 
bevoegdheden van de executieve macht ten voordele van het parlement, 
het versterken van de mechanismen om de uitvoerende macht ter 
verantwoording te roepen, worden ook een aantal voorstellen gelanceerd 
die moeten bijdragen aan het versterken van de relatie tussen de burger en 
de politieke instellingen. Er zal nagedacht worden over het verplaatsen van 
de verkiezingen van een weekdag naar het weekend, het faciliteren van e-
voting, het verlagen van de stemleeftijd, maar ook over het formaliseren 
van het systeem van parlementaire petities. Ook zou er een regelgevend 
kader worden uitgewerkt voor de third sector, opdat ze beter hun rol 
kunnen spelen als kanaal om de meningen en bekommernissen van de 
mensen bij de overheid bekend te maken.67 Over het verbeteren van 
consultatie- en participatiearrangementen op centraal niveau wordt weinig 
gezegd. Wel worden een aantal voorstellen gedaan om de lokale democratie 
te stimuleren. Er wordt verder bekeken of bepaalde initiatieven wenselijk 
en haalbaar zijn, zoals het voorzien van ‘local real-time data’ aan de 

                                                 
 
 
67 Er zou hierbij rekening worden gehouden met de kritische commentaren in het rapport van 

de Advisory Group on Campaigning and the Voluntary Sector (2007). Recente wijzigingen in 
de Charity Law, de Protest Law en de Broadcast Law zouden de mogelijkheden om 
campagne te voeren voor NGO’s immers sterk inperken. 
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gemeenschap, ‘community call for action’ – een soort initiatiefrecht, een 
meer formeel systeem van petities, de verplichting om gebruik te maken 
van mechanismen zoals citizens’ juries bij belangrijke beslissingen, ‘powers 
of redress’, en bevoegdheden op het vlak van begroting (participatory 
budgeting op wijkniveau). Hierbij wordt de link gelegd met Strong and 
Prosperous Communities – The Local Government White Paper (2006), die 
een aantal voorstellen lanceerde die moeten bijdragen aan de 
empowerment van de lokale gemeenschappen. Ook zou er meer 
ondersteuning voorzien worden voor burgers die vrijwillig lokale 
bestuurstaken op zich nemen (leden van schoolbestuur, health trusts, 
huurdersvertegenwoordigers). Tenslotte bevat The Governance of Britain 
nog een aantal voorstellen die het Britse burgerschap moeten versterken en 
waarbij de nadruk wordt gelegd op educatie. Naast het versterken van de in 
2002 geïntroduceerde Citizenship Studies als verplicht deel van het 
schoolcurriculum, wordt een Youth Citizenship Commission opgericht om 
o.a. te onderzoeken hoe de participatie van jongeren in de politieke sfeer 
kan gestimuleerd worden, en wordt er een ‘British Statement of values’ 
uitgewerkt. Die Statement zou via een nationaal debat vorm moeten krijgen 
(met behulp van citizens’ juries, deliberative polling, etc..). Verder zal ook 
nagedacht worden over nut en noodzaak van een schriftelijke grondwet. 
 
 
>  4.5. Wetgeving 

Sinds 1994 bestond er een Code of Practice on Access to Government 
information, die burgers geen daadwerkelijke rechten verschafte, maar te 
beschouwen was als een interne richtlijn. Volgens de code moesten burgers 
binnen de 20 dagen de gevraagde informatie krijgen. De opvolging van de 
code gebeurde door de Parliamentary Ombudsman. Openbaarheid van 
informatie kreeg haar wettelijke grond pas in 2000 met de Freedom of 
Information Act. Deze wetgeving is van toepassing op een breed scala aan 
(semi-) overheidsorganen. In deze wet wordt het ambt van  
informatiecommissaris ingericht, en wordt een Information Tribunal 
ingericht. Overheden moeten ook een schema opstellen voor de publicatie 
van informatie. De bedoeling was dat deze wet ook de toegang tot milieu-
informatie zou regelen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd (Goeteyn, 
2005). Het recht op toegang tot milieu-informatie is voorzien in 
uiteenlopende regelgeving zoals wetgeving ter implementatie van het 
Europees recht (Environmental Informations Regulations, 1992) en algemene 
wetgeving inzake het lokale beleid (The Local Government, Access to 
Information Act, 1985).  Volgens Dorey werd de Freedom of Information Act 
sterk bekritiseerd, omdat de wet de gewekte verwachtingen niet waar 
maakte om ‘”Britain’s culture of official secrecy” aan te pakken. 
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Verschillende staatssecretarissen vreesden immers de gevolgen voor hun 
departement, en daardoor zou de wet minder verregaand zijn dan eerst 
gepland (2005: 109). 
 
Wanneer een burger informatie over zichzelf wenst, dan zal de aanvraag 
behandeld worden in het kader van de Data Protection Act (1998), en 
gelden er andere rechten en regels. 
 
Er zijn op centraal niveau negen niet-bindende referenda georganiseerd, 
onder meer over de EEC, de devolutie van Schotland en Wales en het 
statuut van Ierland.  De manier waarop referenda georganiseerd moeten 
worden is vastgelegd in de Political Parties, Elections and Referendums Act 
(2000). 
 
De Local Government Act (2000) stelt dat in het kader van Best Value de 
belastingbetaler, de gebruikers en andere belanghebbenden geconsulteerd 
moeten worden “for the purpose of deciding how to fulfil the duty of 
making arrangements to secure continuous improvement”. Deze meer 
algemene verplichting komt bovenop meer specifieke verplichtingen om het 
publiek te consulteren over, onder meer, de sluiting van scholen, lokale 
structuurplannen, ontwikkelingsplannen, onderwijsplannen, etc. De lokale 
overheid krijgt relatief veel vrijheid met betrekking to het vormgeven van 
die consultaties. Op lokaal niveau kunnen ook niet-bindende referenda 
georganiseerd worden. Er hebben tot nog toe 35 lokale referenda 
plaatsgevonden in het VK.68 Wat de gezondheidszorg betreft is de Health 
and Social Care Act (2001) van belang, die een aantal verplichtingen oplegt 
met betrekking tot het betrekken van patiënten en het brede publiek. Ook 
wordt er een Commission for Patient and Public Involvement in Health 
(CPPIH) ingericht, die rapporteert aan het parlement. Op lokaal niveau stelt 
de Community Health Council Regulation (1996) dat lokale health 
authorities het publiek moet consulteren over ‘significant changes’ met 
betrekking tot de dienstverlening, en waarbij de community health councils 
(CHCs) geconsulteerd moeten worden bij any substantial developments of 
the health service in the Council’s district and on any proposals to make any 
substantial variation in the provision of such service”. De health authority 
kan de CHC passeren en rechtstreeks het publiek consulteren, maar in dat 
geval kan de CHC beroep aantekenen bij de Secretary of State. De Local 
Government and Public Involvement in Health Act (2007), heeft een aantal 

                                                 
 
 
68 Wikipedia, “referendums in the UK” op 16/11/07 

 ׀ 148 ׀



aanpassingen met betrekking tot burgerbetrokkenheid ingevoerd. Zo zullen 
Local Involvement Networks (LINks) de bestaande patiëntenfora vervangen. 
 
De Police en Criminal Evidence Act (1984) stelt dat  ‘arrangements shall be 
made in each police area for obtaining the views of people in that area 
about matters concerning the policing of the area and for obtaining their 
co-operation with the police in preventing crime in that area’.  De Crime 
and Disorder Act (1998) geeft aan dat de gemeente en de politieoverheid 
het publiek moeten consulteren bij gemeenschappelijke lokale plannen. 
 
De huidige wetgeving inzake de opmaak van ruimtelijke plannen in Engeland 
en Wales ligt vast in de Town and Country Planning Act (1990) en drie 
andere specifieke wetten met betrekking tot ruimtelijke planning. Grote 
delen van deze wetgeving werden gewijzigd of vervangen door de Planning 
and Compulsory Purchase Act 2004, die onder meer tot doel heeft de 
doeltreffendheid en kwaliteit van de publieke participatie bij opmaak van 
regionale en lokale plannen te verhogen.69  
 
In het VK is er geen apart systeem van administratieve rechtbanken. 
Overheidsbeslissingen kunnen enkel betwist worden bij de gewone 
rechtbank (judicial review). Sinds 1998 zijn de Civil Procedure Rules (CPR) 
ingevoerd. De bedoeling van de CPR was om juridische procedures 
goedkoper, sneller, en eenvoudiger te maken. Toestemming voor judicial 
review kan geweigerd worden indien de aanvraag niet werd ingediend 
binnen de drie maanden nadat het nadeel werd ondervonden en wanneer de 
aanvrager onvoldoende belang heeft (“standing”). 
 
 
>  4.6. Beleid 

Met de Modernising Government White paper (1999) maakte New Labour 
van een verbetering en professionalisering van het beleidsproces een 
speerpunt van het beleid. Er worden algemene principes vooropgesteld met 
betrekking tot het luisteren naar en reageren op vragen van burgers. 
Consultatie moet een centrale rol spelen bij de beleidsvoorbereiding, al 
doet dit geen afbreuk aan het politieke primaat. Enerzijds is de white paper 
een voortzetting van de traditie van white of green papers, anderzijds 
wordt er de nadruk op gelegd dat beleid meer outward looking en inclusief 
moet worden. Bij “inclusiveness” gaat het om het voeren van een 

                                                 
 
 
69  Voor een bespreking, zie Lambrecht en Dekimpe (2007). 
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rechtvaardig beleid ten opzichte van al diegenen waarop het beleid een 
invloed heeft, en om het toetsen van de aanvaardbaarheid van gepland 
beleid. Bij “outward looking” gaat het er om dat beleidsmakers bij de 
beleidsvorming oog moeten hebben voor externe (regionale, nationale, 
Europese en internationale) ontwikkelingen en voor beleidsvoorbeelden uit 
het buitenland. De overheid moet extern gericht zijn en al van bij het begin 
van de beleidsontwikkeling extern gaan communiceren, zodat een brede 
input kan gemobiliseerd worden (Vancoppenolle & Brans, 2003: 46). De 
overheid moet luisteren (naar de noden van mensen), hen betrekken (bij 
beslissingen), gevoelig zijn (voor de noden van specifieke doelgroepen), en 
het gemakkelijk maken om te klagen wanneer bepaalde zaken verkeerd 
lopen. In het kader van ‘inclusiveness’ richten heel wat consultaties zich 
specifiek op die doelgroepen die direct of indirect beïnvloed worden door 
het te voeren beleid70.  Bovendien worden er extra inspanningen gedaan om 
bepaalde groepen te bereiken.71 Dit alles past ook binnen een beleid van 
‘evidence-based policy’. 
 
In het kader van een verdere professonalisering van het beleidsproces wordt 
sinds 2004 de reguleringsimpactanalyse (RIA) ook gekoppeld aan het 
consultatieproces. RIA wordt gezien als tegelijkertijd een proces en een 
instrument. Een proces dat beleidsmakers moet helpen om alle 
consequenties van gepland beleid te bekijken en begrijpen; en een 
instrument waarmee de overheid het relevante bewijsmateriaal met 
betrekking tot de positieve en negatieve effecten kan afwegen. Ook RIA 
moet gezien worden binnen ‘evidence-based policy making’. RIA heeft 
tegelijkertijd een belangrijke functie als communicatiemiddel, aangezien 
het ten aanzien van de betrokken partijen aangeeft waarom de overheid 
nieuw beleid voorstaat, op welke manier en in hoeverre nieuw beleid 
impact op hen heeft, en wat de ingeschatte kosten en baten van de 
geplande beleidmaatregels zijn. Sinds mei 2007 vervangt in het VK een 
Impact Assessment (IA) de RIA72. De ambitie is om een eenvoudiger en meer 
transparant proces te hebben dat plaatsvindt in de vroegste fasen van de 
beleidsontwikkeling. Alle IA’s zullen ook te consulteren zijn via een online 
database, wat de mogelijkheid voor ‘public scrutiny’ moet verhogen. 
Terwijl het de bedoeling is dat beleidsmakers regelmatig de IA updaten, 
                                                 
 
 
70 Voorbeelden zijn ‘Better Government for Older people programme’; de ‘Listening to women’ 

exercise; de Home Secretary Race Relations Forum; New Deal for disabled people, etc. 
71 Een voorbeeld is de Excellence in Schools White paper die een helplijn inrichtte, gratis 

informatie via supermarkten en lokale winkels verspreidde, een 4-pagina bijlage via de 
Sun verspreidde, .. met als doel een breder publiek te bereiken. In totaal werden 10.000 
reacties verkregen, waaronder 3500 van individuele ouders. 

72 http://bre.berr.gov.uk/regulation/ria/ia_guidance/types.asp op 5/11/07 
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wanneer nieuwe kennis en bewijsmateriaal hen bereikt, zijn er ook een 
aantal momenten in het proces wanneer de IA verplicht moet 
ge(re)publiceerd worden.  
 
Een tweede speerpunt in het beleid van New Labour ten aanzien van 
consultatie en participatie is het stimuleren van burgerparticipatie op lokaal 
niveau, in het kader van haar ‘democratic renewal’ programma. In Modern 
Local Government: in touch with the people (1998), stelt de overheid de 
relatie met de burger en organisaties op twee manier aan te willen pakken, 
door middel van consultatie en betrokkenheid van de burgers bij het 
overheidsbeleid, en door een “Multi-agency”-partnership om lokale noden 
aan te pakken. Nieuwe deliberatieve technieken worden daarbij ingericht, 
naast de reeds aanwezige traditionele methoden zoals hoorzittingen, en 
technieken die ingevoerd zijn in het begin van de jaren negentig die de 
nadruk leggen op de burger als klant, zoals tevredenheidsenquêtes en 
klachtenprocedures. In 2001 zou bijna de helft van alle lokale overheden 
experimenteren met innovatieve methoden met het oog op het stimuleren 
van burgerparticipatie (citizen juries’, focusgroepen, community planning, 
etc.) (Lowndes, Pratchett, & Stoker, 2001). De Audit Commission 
concludeerde echter in een survey van ‘best practices’ dat drie op vier van 
dergelijke processen er niet in slaagden de resultaten in te brengen in het 
politieke besluitvormingsproces.73 
 
Best Value is een andere manier geweest waarop de regering op lokaal 
niveau de consultatie van burgers heeft willen stimuleren. Gemeenten, 
politie, brandweer, autoriteiten verantwoordelijk voor de lokale 
gezondheidszorg worden verplicht meer en intensiever de burger te 
consulteren. Die burger wordt aangesproken als gebruiker, als 
belastingbetaler en als citizen, al lijkt de nadruk te liggen op de burger in 
zijn rol als consument. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer gesproken wordt 
over de potentiële voordelen van consultatie: o.a. het afstemmen van het 
aanbod op de vraag; zorgen voor een grotere take-up met een lagere 
eenheidskost als gevolg; het monitoren van gebruikerstevredenheid,..  De 
centrale overheid heeft de lagere overheden via Best value, maar ook o.a. 
National Service Frameworks (NSFs) en Community Safety Strategies 
verplicht om gebruikers, organisaties, lokale gemeenschappen, etc. te 
consulteren bij het plannen, uitvoeren en evalueren van beleid. Ook allerlei 
strategieën die sociale uitsluiting moeten aanpakken vereisen het betrekken 
van burgers en gemeenschappen bij het beleid. Bij heel wat lokale 
                                                 
 
 
73 http://www.audit-commission.gov.uk/Products/NATIONAL-REPORT/EA01768C-AA8E-4a2f-

99DB-83BB58790E34/archive_mpeffect.pdf op 7/11/07 
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overheden lijkt dit echter tot een ‘consultation overload’ te leiden (Cook, 
2002: 517). 
 
Een derde speerpunt van het beleid met belangrijke implicaties op vlak van 
consultatie en participatie is eGovernment. De UK Online Strategy, het 
eGovernment programma van het VK, had als doel  ‘to ensure the UK is a 
World leader in the knowledge economy revolution’. De strategie werd 
gecoördineerd door de e-Minister en de e-Envoy, die rechtstreeks aan de 
eerste minister rapporteren. In de Cabinet Office werd de Office of the E-
envoy opgericht, een dienst bestaande uit zo’n 250 medewerkers. De e-
envoy, een vrij ‘politiek’ ambtenaar beheert de eGovernment strategie 
(Kampen et al., 2003: 74-76). De strategie werd geconcretiseerd in 
actieplannen, en activiteiten zoals een vertrouwenslabel voor eCommerce 
sites, de Government Gateway, Citizen Space, de ontwikkeling van het 
Knowledge network, etc.  
 
In the Service of democracy (2002), opgesteld door de Office of the E-
envoy, was de start van een online consultatieproces rond edemocratie. Het 
initiatief paste in een bredere context van politieke hervormingen die een 
verdere decentralisatie van bevoegdheden beoogt, burgers meer rechten wil 
geven en de transparantie en verantwoording van de overheid en politiek 
wil verhogen (Kampen et al., 2003: 95). Het edemocratie beleid wordt 
gerechtvaardigd vanuit drie vaststellingen. Ten eerste merkt men een 
achteruitgang van burgerparticipatie in de formele instituties van de 
democratie, wat vooral duidelijk wordt door de lage opkomst bij 
verkiezingen. Ten  tweede toont onderzoek aan dat veel burgers wel 
degelijk bereid zijn om tijd en energie te besteden aan politieke thema’s 
die hen interesseren. Dat wordt onder meer afgeleid uit het hoge 
lidmaatschap van single-issue groups en uit onderzoek naar de mate van 
politieke interesse van mensen die niet gaan stemmen. Ten derde biedt ICT 
meer kansen voor communicatie en netwerken dan ooit tevoren. De 
uitdaging voor de overheid is om de ervaring en expertise die blijkbaar bij 
het publiek bestaat opnieuw aan te wenden om de traditionele 
democratische instituties te versterken (Kampen et al., 2003: 95-6).  
 
Enkele jaren later werd in Digital Dialogues (2006), een onafhankelijke 
review van de manier waarop de overheid gebruik maakt van ICT om de 
dialoog met de burger aan te gaan, vastgesteld dat de ambities van In the 
Service of Democracy niet zijn waargemaakt. Een verschuiving van de 
prioriteiten binnen het Cabinet Office hebben ervoor gezorgd dat er weinig 
crossdepartementale coördinatie was. De weinige gerealiseerde 
eParticipatie projecten zouden bovendien te veel gebruikt zijn als 
marketinginstrumenten, terwijl er structurele kanalen van tweezijdige 
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communicatie uitgebouwd hadden moeten worden. Gevolg was dat 
dergelijke projecten geen lang leven beschoren was. Ook de Office van de 
E-envoy is sinds 2003 opgeheven. 
 
“Putting the customer first”, is een vierde beleidslijn die kan onderscheiden 
worden. Die gebruiker moet niet alleen ‘choice’ hebben zodat hij kan 
‘kiezen met zijn voeten’, maar ook ‘voice’. In het Verenigd Koninkrijk is er 
de laatste jaren veel aandacht voor het vermogen van de burger om als 
consument impact te hebben op het beleid74. In Building on Progress: Public 
Services (2007)75, in het luik ‘Empowering all citizens’ wordt verder de 
kaart getrokken van het ‘personaliseren’ van de dienstverlening, van 
dienstverlening op maat76. Er wordt teruggeblikt op een aantal succesvolle 
ontwikkelingen, zoals het gebruik van tevredenheidsenquêtes als indicator 
voor performantie, citizens’ juries als methode om het publiek de 
gelegenheid geven om in discussie te gaan over belangrijke issues, en het 
verlenen van het recht aan patiënten om zelf te kiezen waar ze bepaalde 
medische hulpverlening krijgen of aan aanvragers van sociale woningen om 
meer inspraak te hebben in de locatie van die woning . Er wordt sterk de 
nadruk gelegd op het ‘stemmen met de voeten’, burgers die niet tevreden 
zijn - ‘take their business elsewhere’. Zo stelt het rapport dat het London 
Patient Choice Project wachtlijsten heeft gereduceerd aangezien patiënten 
ervoor kozen om behandeld te worden in ziekenhuizen met kortere 
wachtlijsten (33). De ambitie is om op dit pad voort te gaan. Een eerste 
ambitie is, “empowering citizens to shape their lives and services”, 

                                                 
 
 
74 Margetts verwijst naar de ervaringen met genetisch gemanipuleerd voedsel in het VK. In een 

context van publiek argwaan ten aanzien van GGO’s besliste Sainsbury’s dat het huismerk 
van de keten GGO-vrij zou worden. MORI polls hadden immers gesuggereerd dat 73% van 
de bevolking geen genetisch gemanipuleerd voedsel wenste. In die context reageerden de 
supermarktketens sneller dan de overheid. (Margetts, 2002: 190).  

 
75 http://archive.cabinetoffice.gov.uk/policy_review/documents/building_on_progress.pdf 
Op 31/10/07. 
76  Building on Progress was een onderdeel van een ambitieus project van de Prime Minister: 

een algemene Policy Review. Bedoeling was voor alle domeinen beleidsdoelstellingen voor 
de volgende tien jaar te formuleren. Zowel het Cabinet als ministers buiten het Cabinet 
werden betrokken. De bedoeling was dat er ‘out of the box’ werd gedacht, en er werd 
gebruik gemaakt van deliberatieve fora, waarbij een representatief staal van de bevolking 
werd betrokken. Zo werden 5 regionale burgerfora georganiseerd, en een Summit waaraan 
60 burgers een dag konden deelnemen in Downing Street. Bedoeling was “to take us 
beyond ‘opinion polling’ and use deliberative techniques to get to real engagement and 
insight on the issues.” Het leerproces van de burgers stond voorop, “asking participants 
not just to act as citizens but to put themselves in the shoes of Ministers faced with tough 
choices.”  
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voornamelijk door gebruikers nog meer de keuzevrijheid te geven waar ze 
bepaalde diensten gebruiken (‘choice based reforms’). Ten tweede wil men 
er voor zorgen dat voorzieningen meer responsief zijn ten aanzien van de 
noden van de gebruiker. Wanneer gebruikers onvoldoende impact hebben, 
kan de centrale overheid een stimulerende rol spelen. Ten derde, wil men 
‘user voice’ versterken en zorgen dat er met die mening ook rekening wordt 
gehouden. ‘User voice’ wordt gezien als een aspect dat hand in hand gaat 
met ‘user choice’. Dit kan bijvoorbeeld vorm gegeven worden door citizens’ 
juries, door ‘community champions’ in de gemeente, die knelpunten 
meteen kunnen signaleren aan de betrokken diensten (bijvoorbeeld het 
identificeren van ‘grot spots’ met wegwerpcamera’s); het stimuleren van 
wijkprogramma’s (‘double devolution’ waarbij de lokale overheid meer 
autonomie geeft aan de wijken, en in ruil zelf meer autonomie krijgt van de 
centrale overheid); ‘Community call for debate’, waarbij burgers het 
initiatief kunnen nemen om een publiek debat over een bepaald thema te 
initiëren. Anderzijds wordt er ook gestreefd naar lokale overheden die meer 
verantwoording moeten afleggen aan de lokale burgers (scholen, 
ziekenhuizen, etc. moeten sterke community links hebben). Naast user 
satisfaction surveys, wordt er ook nagedacht over instrumenten die een 
snellere feedback van de gebruiker mogelijk maken, en meer deliberatieve 
instrumenten zoals discussiefora. 
 
Een vijfde beleidslijn betreft de relatie van de overheid met de third sector. 
In 1998 is een convenant tussen overheid en “middenveld” gesloten77. De 
overheid engageert zich daarbij om de onafhankelijkheid van de sector te 
respecteren, en om betrokkenen vroeg te consulteren bij beleidsvoorstellen 
die potentieel impact op de sector hebben. De middenveldorganisaties 
engageren zich om te werken als open organisaties die verantwoording 
afleggen, alle stakeholders betrekken en naar diversiteit streven. Op lokaal 
vlak zijn gelijkaardige compacts afgesloten tussen gemeenten en het lokale 
middenveld. In 2005 werd een Compact Plus afgesloten (Strenthening 
Partnerships. Next steps for Compact). In het kader van het charter tussen 
overheid en middenveld is er ook een code ontwikkeld met betrekking tot 
consultatie in het kader van het beleid dat de overheid voert ten aanzien 
van dat middenveld78.  

                                                 
 
 
77 http://www.activecitizenship.net/documenti/citizen_politics/UK%20Compact.pdf op 

2/11/07. 
78 

http://www.activecitizenship.net/documenti/citizen_politics/UK%20Compact%20consulta
tion.pdf op 2/11/07. 
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In The future role of the third sector (2007)79, -een beleidsdocument 
waarbij 1000 organisaties via schriftelijke consultatie betrokken werden en 
93 lokale consultatie-events werden georganiseerd- worden vier terreinen 
geïdentificeerd waar overheid en third sector een gezamenlijk belang 
hebben: enabling greater voice and campaigning, strengthening 
communities, transforming public services, encouraging social enterprise. In 
het kader van de wetenschap dat in het VK slechts een derde van de 
bevolking aangeeft het gevoel te hebben invloed te kunnen uitoefenen op 
het beleid, wordt participatie van burgers in de third sector gezien als een 
belangrijk kanaal om burgers meer invloed te geven. Bovendien zou deze 
sector ook zelf aangeven deze rol van campaigning en advocacy te willen 
versterken. De overheid wil er toe bijdragen dat third sector organisaties 
een grotere rol kunnen spelen in civic society, dat ze beleidsmakers kunnen 
aanspreken, en hun rol als vertegenwoordiger van leden, gebruikers en 
gemeenschappen kunnen spelen. Partnership met de third sector wordt ook 
ingevuld als de mogelijkheid voor die sector om in bepaalde gevallen 
diensten aan burgers te leveren.  
 
De belangrijkste participatiearrangementen in het Verenigd Koninkrijk zijn 
het rondsturen van beleidsvoorstellen voor schriftelijke commentaar 
(hiervoor wordt de term “consultations” meestal gebruikt) en het 
adviesstelsel. Recentere ontwikkelingen betreffen het gebruik van opinie- 
en marktonderzoek, consumentenfora, etc. waarbij de burger in zijn rol van 
consument wordt benaderd, en meer deliberatieve beleidsarrangementen 
zoals citizens’ juries.  
 
Typisch is het gebruik van schriftelijke consultaties. Zoals gezegd is het 
aantal consultaties sinds 1997 exponentieel gestegen. Ook is er een 
consultatiecode ontwikkeld en zijn er per departement 
consultatiecoördinatoren aangesteld. 
 
In 2000 is door het Cabinet Office de Code of practice on written 
consultation80 uitgebracht. Deze code werd ook vertaald in een praktische 
handleiding (consultation guidance). De code “is aimed at better 

                                                 
 
 
79 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/
the_future_role_of_the_third_sector_in_economic_and_social_regeneration.pdf op 
30/10/07 

80 Voor een gedetailleerde bespreking van deze consultatiecode, zie Vancoppenolle en Brans, 
2003. 
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consultation, resulting in better policy-making and service provision, 
ensuring that people feel their interest have been taken into account, and 
safeguarding the openness and accountability of the decision-making 
process.” In de handleiding worden de doelstellingen van consultatie op 
twee niveaus gesitueerd. In de eerste plaats kan consultatie ertoe bijdragen 
dat beleidsmakers beter geïnformeerde beslissingen nemen omdat, ten 
eerste, belanghebbenden en het brede publiek extra informatie en een 
breder perspectief kunnen aanbrengen, en uitgangspunten van de overheid 
in vraag kunnen stellen, ten tweede, het consultatieproces een goede 
projectplanning met zich meebrengt, met vroege input van 
belanghebbenden, en een zorgvuldige consideratie van alle mogelijke 
pistes, en, ten derde, consultatie potentiële problemen vroeg aan het licht 
brengt zodat je de kans krijgt nog veranderingen aan te brengen vooraleer 
het beleid in wetgeving wordt vastgelegd. In tweede instantie wordt 
consultatie gezien als effectief in het verhogen van vertrouwen en 
betrokkenheid, omdat consultatie bijdraagt aan transparantie en het 
afleggen van verantwoording door de overheid, de bekendheid met en 
begrip van het beleidsdomein van belanghebbenden en publiek kan 
vergroten, en public ownership van het beleid stimuleert om op die manier 
ook publieke betrokkenheid en engagement ten aanzien van het beleid te 
verhogen. 
 
Belangrijke consultatiecriteria zijn, onder meer, het opnemen van 
consultatie in de planning, het aanvullen van schriftelijke consultaties met 
alternatieve vormen, voldoende tijd voorzien om te reageren, consultaties 
zo vroeg mogelijk in het beleidsproces laten beginnen,  etc.81 
 
De departementen moeten de consultaties zelf opvolgen en evalueren. 
Daartoe stellen ze best een consultatiecoördinator aan. Deze persoon moet 
erover waken dat de code toegepast wordt, dat de departementen 
meewerken aan het centrale consultatieregister en aan de good-practice 
website. 
 
In hun bespreking van de consultatiecode in het Verenigd Koninkrijk, 
concluderen Vancoppenolle en Brans (2003: 56-8) dat het opvallend is dat er 
voor alle centrale beleidsactoren –niet alleen de ambtenaren, maar ook de 
special advisers- in de uitvoerende macht gedragscodes zijn uitgewerkt. 
Deze regels zijn echter niet –in tegenstelling met Nederland- in een 
juridische vorm gegoten. De nadruk in de code wordt gelegd op contacten 

                                                 
 
 
81 zie Vancoppenolle en Brans, 2003: 47 
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en communicatie met het parlement, veel minder met externe actoren 
zoals belangengroepen, lobbyisten, etc.  
 
Een aangepaste consultatiecode werd van kracht op 1 januari 2004. De code 
werd uitgebracht door de Better Regulation Executive van de Cabinet 
Office. De code is in de eerste plaats een bevestiging van de aandacht die 
de overheid wil besteden aan het consultatieproces. Volgens de inleiding 
wordt er sinds 2000 veel meer geconsulteerd, en wordt in de grote 
meerderheid van de gevallen een periode van minstens 12 weken voorzien, 
zodat meer mensen een bijdrage kunnen leveren. Er wordt gesteld dat een 
aantal criteria verder uitgewerkt zijn dan in de vorige code. Zo wordt 
aangegeven dat er voldoende feedback gegeven moet worden met 
betrekking tot de ontvangen commentaren. Indien mogelijk moet een 
samenvatting van de ontvangen opmerkingen binnen de drie maanden na de 
afsluiting van de consultatie gepubliceerd worden. Waar mogelijk moet 
aangegeven worden hoe het beleidsproces beïnvloed is geweest door de 
consultaties, moet aangeven worden wat de volgende stappen in het 
beleidsproces zijn, en moet een motivering gegeven worden van de 
genomen beslissingen. Deze criteria worden echter vrij voorzichtig en in de 
voorwaardelijke vorm geformuleerd. In de aangepaste code wordt ook 
aangegeven dat er tijdens elke formele consultatie een schriftelijke 
consultatie moet plaatsvinden, maar dat er best een informele consultatie 
van belangrijke stakeholdergroepen aan vooraf gaat. Bovendien zijn 
sommige groepen, zoals KMO’s, kinderen, gebruikers, en leden van 
minderheden moeilijk te bereiken. Schriftelijke consultatie is niet de enige, 
noch altijd de meest efficiënte consultatievorm. Er worden een aantal 
voorbeelden van andere consultatievormen gegeven (stakeholder meetings, 
web forums, public surveys, etc..). Eigenlijk is er met de nieuwe code niet 
zoveel veranderd, behalve dat consultatie en impact assessment worden 
geïntegreerd.  
 
In de handleiding (consultation guidance) wordt verder ingegaan op de 
concrete vormgeving van het consultatieproces, en wordt aandacht 
gevraagd voor –onder meer- verwachtingenmanagement, de mogelijkheden 
op pre-consultatie, joint consultaties met andere ministeries, aangepast 
taalgebruik, inclusiviteit, praktische zaken in verband met de organisatie 
van de consultatie zoals plaats en tijdstip, links naar specifieke richtlijnen 
voor communicatie/consultatie met specifieke stakeholdergroepen zoals 
kinderen, ethnic minorities, KMO’s, etc. Volgens de richtlijnen moet 
voldoende tijd worden uitgetrokken om het akkoord van de minister te 
krijgen (ministerial clearance) op twee tijdstippen: de eerste keer, 
vooraleer je het schriftelijke consultatieproces lanceert, en de tweede keer 
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nadat de commentaren uit de consultatie in het beleidsvoorstel zijn 
verwerkt.  
 
Via jaarlijkse rapporten volgt het Cabinet Office de implementatie van de 
Code op. Het Cabinet office heeft daarbij de doelstelling gehanteerd dat er 
bij minstens 75% van de consultaties een consultatieperiode van 12 weken 
moet zijn tegen 2004-2005. Opvallend is echter dat dit de enige indicator is 
die gebruikt wordt om de toepassing van de code op te volgen. 
 
Ongeveer tegelijkertijd met de lancering van de eerste code (2000), werd er 
een nieuw register voor lopende en afgewerkte consultatieprocessen online 
geplaatst, de Consultation Index, met een samenvatting van de reacties, en 
links naar departementale pagina’s. Ook werd de mogelijkheid tot 
mailnotificatie uitgewerkt, zodat je op de hoogte kon blijven van 
consultaties in een specifiek beleidsdomein.  
 
Momenteel loopt er een consultatieprocedure door de Department of 
Enterprise, Business en Regulatory Reform over het consultatiebeleid van de 
regering, Effective Consultation. In de inleiding wordt het consultatiebeleid 
gekaderd. Zo wordt aangegeven dat de overheid soms beslissingen moet 
kunnen nemen zonder te consulteren. Als voorbeeld wordt gegeven, “one 
would not expect the Government to launch a consultation on a policy that 
had been a manifesto commitment.” Er wordt hier dus van uitgegaan dat 
consultatie niet nodig is wanneer de kiezer zich reeds heeft kunnen 
uitspreken over bepaalde beleidsambities uit het verkiezingsprogramma. 
Consultatie kan dan weer wel over aspecten van implementatie gaan. 
Consultatie wordt omschreven als “a form of engagement that is 
appropriate when the policy process is already underway and there is an 
intention to make changes or deliver specific outcomes. It therefore does 
not invite an open debate on very broad areas of public policy, nor does it 
empower those who participate with the final decision”. In de annex wordt 
verder toegelicht dat dergelijke consultatie wordt toegepast wanneer de 
overheid reeds een preliminaire beleidsanalyse heeft gemaakt én aantal 
oplossingsrichtingen heeft aangegeven die verder onderzocht moeten 
worden: “here the objective is to listen fully and carefully so the 
Government can build up a broad evidence-base which allows for effective 
and efficiënt policymaking before decisions are made” (p30). Het doel van 
consultatie is het realiseren van beter beleid en dienstverlening, en wordt 
ingeschakeld in evidence-based policy making: “seek evidence, validate 
existing evidence and expose preliminary policy analysis to scrutiny”. 
Consultatie wordt afgezet tegen het bredere concept public engagement, 
wat tijdens de verschillende fasen van het beleidsproces kan plaatsvinden, 
en bredere doelstellingen heeft: bijdragen aan governance en 
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verantwoording, sociaal kapitaal opbouwen, netwerken, inclusie, gedeeld 
eigenaarschap van issues en kennis over de werking van de publieke sfeer.  
 
In Effective Consultation worden enkele problemen en mogelijke 
oplossingen gesignaleerd met betrekking tot de huidige consultaties. Het 
betreft onder meer de afstemming van de consultaties en impact 
assesments op elkaar; de tick box mentaliteit met betrekking tot de 
uitvoering van consultaties, het feit dat consultaties soms laat in het 
beleidsproces plaatsvinden; mogelijke consultation fatigue bij organisaties 
(er worden gemiddeld 600 consultaties per jaar georganiseerd door de 
centrale overheid en de agentschappen); het feit dat er te weinig gebruik 
gemaakt wordt van meer innovatieve methoden van consultatie. In haar 
reactie op Effective Consultation trekt het Consultation Institute (2007) een 
aantal uitgangspunten van het beleid in twijfel. De visie dat het 
consultatieve proces fundamenteel goed loopt en enkel enkele beperkte 
bijsturingen vereist, wordt niet gedeeld. Ten eerste moet consultatie in een 
bredere context worden gezien, en geïntegreerd worden met algemene 
hervormingen die burgerbetrokkenheid, vertrouwen, en participatie beogen. 
Ten tweede is het uitvoering geven door de verschillende diensten aan de 
Code niet goed opgevolgd. De enige regel die is gemonitored betreft de 
tijdsspanne van consultatie (12-weken regel), maar andere –belangrijker- 
regels werden niet opgevolgd, zoals het geven van feedback of 
verduidelijken op hoe het consultatieproces het beleid heeft beïnvloed. 
Bovendien blijkt dat de jaarlijkse rapporten met betrekking tot die 12-
weken regel enkel gevoed werden door data aangebracht op vrijwillige 
basis. Het Institute heeft verder vastgesteld in haar audits dat er sprake is 
van weinig impact van de consultatie op het beleidsproces. Het Institute 
merkt verder op dat de Consultation Index (waar alle lopende en afgelopen 
consultaties werden samengebracht) werd afgevoerd, vermoedelijk als 
besparingsmaatregel en vraagt dat deze index opnieuw wordt ingericht. In 
een ander document van het Institute, A consultation Agenda for a new 
government (2005), worden de volgende knelpunten met betrekking tot 
consultatie genoemd: weinig of geen coördinatie tussen consultatie-
initiatieven op verschillende niveaus tussen de verschillende 
beleidsdomeinen; slechte planning; het identificeren van stakeholders 
gebeurt te veel hit-and-miss; sommige groepen worden over-geconsulteerd  
en andere te weinig; de consultatiecoördinatoren zijn vaak te onervaren en 
hebben moeite om invloed uit te oefenen op beleidsmakers; feedback van 
consultatieresultaten en effecten op het beleid zijn sporadisch en komen 
niet tegemoet aan de verwachtingen van de deelnemers. Het Institute stelt 
voor om een onderscheid te maken tussen algemene en specifieke 
consultaties, waarbij de eerste vroeg in het beleidsproces zouden moeten 
plaatsvinden en het thema in de breedte exploreren, terwijl de tweede kan 
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gebeuren nadat beleidsopties ontwikkeld zijn en zou gericht moeten zijn op 
die betrokkenen die het meeste belang hebben bij de geplande maatregel. 
 
Een tweede traditioneel kanaal van beleidsparticipatie naast schriftelijke 
consultaties is het adviesstelsel. Naar aanleiding van de BSE-crisis begin 
jaren 90 werd door de House of Commons Science and Technology 
Committee een reeks inquiries georganiseerd naar het wetenschappelijke 
adviesstelsel van de centrale overheid. De commissie stelde vast dat “public 
confidence in the efficacy, and even the integrity, of the scientific advisory 
system has been sadly eroded” en dat de overheid “in its use of the 
scientific advisory system, has to recognize this social change and respond 
to it” (geciteerd in Frewer & Salter 2002: 141). In 2000 werd een Code of 
Practice for Scientific Advisory Committees82 uitgewerkt, en Guidelines 
2000: Scientific Advice and Policy Making83. In de documenten wordt 
aangegeven dat de verminderde autoriteit van wetenschappelijke kennis tot 
gevolg hebben dat andere bronnen van legitimiteit gezocht moeten worden. 
Vooral in de volgende gevallen is het heel belangrijk dat de richtlijnen 
worden opgevolgd: wanneer er belangrijke wetenschappelijke onzekerheid 
bestaat; wanneer er verschillende wetenschappelijke meningen bestaan; en 
wanneer er potentieel aanzienlijke impact is op gevoelige beleidsdomeinen. 
Volgens de Guidelines moet de definitie van ‘expert sources’ uitgebreid 
worden tot “professional bodies, public-sector research establishments, lay 
members of advisory groups, consumer groups and other stakeholder 
bodies”. Volgens een evaluatie van de Guidelines in 200184 zouden in de 
meeste wetenschappelijke adviesraden nu minstens een of meer niet-
wetenschappers zitten, alsook “members from non-scientific disciplines 
such as ethics or social science”.  
 
Volgens Dorey zou er sinds de verkiezing van de eerste regering onder Blair 
een massieve expansie hebben plaatsgevonden van task forces, werkgroepen 
en ad hoc adviesorganen. In 2001-2002 werden bijvoorbeeld 133 ad hoc 
adviesraden opgericht (Dorey, 2005: 241). In een aantal van die adviesraden 
wordt –in het kader van een inclusief beleid- sterk de nadruk gelegd op het 
betrekken van ‘niet-experten’, bijvoorbeeld in de “Advisory Group on 
Openness in the Public sector”, de “Listening to women advisory Group”, de 
Ouderenadviesraad, etc.  
 

                                                 
 
 
82 http://www.berr.gov.uk/files/file9769.pdf op 9/11/07 
83 http://www.dti.gov.uk/science/page15432.html op 9/11/07 
84 http://www.berr.gov.uk/files/file14479.pdf (p.10) op 9/11/07. 
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Naast schriftelijke consultaties en adviesraden, zijn publieke en 
parlementaire onderzoeken twee andere vormen van het betrekken van het 
publiek bij het beleid. Ook het parlement toont zich actiever in het 
betrekken van de burger. Zo organiseerde de Select Committee on Public 
Administration een consultatie rond de draft Freedom of Information Bill. 
De voorsteltekst werd, samen met achtergrondinformatie en een 
vragenlijst, aangeboden via Internet en op papier. Er werden ook 
samenvattingen van de Bill, en de belangrijkste adviezen en rapporten van 
de Advisory Group on Openness, aangeboden. Volgens Dorey 2005 (177) 
leveren belangenorganisaties een zeer grote bijdrage aan dergelijke 
parlementaire onderzoeken.85 Publieke onderzoeken worden georganiseerd 
over thema’s die de publieke opinie beroeren. Zo was er bijvoorbeeld de 
BSE inquiry (1998) waarbij niet alleen de overheid en experten bijdragen 
leverden, maar ook ‘the public at large’. De BSE inquiry was een erg publiek 
proces waarbij via een centrale website dagelijks nieuwe verslagen van de 
hoorzittingen, getuigenverklaringen, en achtergrondinformatie werd 
verspreid. De BSE pagina’s werden intensief geconsulteerd door het publiek 
(53.000 hits in maart 1998). 
 
Een aantal beleidsarrangementen die meer gericht zijn op het betrekken 
van de burger in zijn rol als consument zijn opinie- en marktonderzoek, 
consumentenfora, etc. Een interessant experiment in dit kader was de 
People’s Panel, waarbij een representatief staal van 5000 burgers 
informatie moest opleveren in verband met het burgerperspectief ten 
aanzien van publieke dienstverlening. Het project werd in 1998 opgezet 
door het Cabinet Office (Modernizing Public Services Group) en uitbesteed 
aan MORI en Birmingham University. Het panel moest een afspiegeling zijn 
van de Britse samenleving, waarbij ook groepen die in het verleden vaak 
niet betrokken werden in de vormgeving van de diensten waarvan zij 
belangrijke afnemers zijn. Het panel bekijkt een brede waaier aan thema’s, 
en er worden verschillende soorten technieken aangewend – surveys, 
workshops, citizens’ juries. Naast een zicht krijgen op het 
burgerperspectief, was het ook belangrijk om tekorten in informatie en 
dienstverlening op te sporen, en om na te denken hoe diensten naadloos 
voor de gebruiker kunnen aangeboden worden. Het panel wordt in de eerste 
plaats ook gezien als een kanaal dat wordt aangeboden aan de verschillende 

                                                 
 
 
85 Volgens een onderzoek van Rush zouden 65.6 % van de belangenorganisaties een schriftelijke 

bijdrage hebben geleverd aan parlementaire onderzoeken, en zou 69.2% daarvan geloven 
dat hun bijdrage enige impact had gehad op het rapport van het select committee, terwijl 
16.3% geloofde een belangrijke impact te hebben gehad (Rush, 1990, in Dorey, 2005: 177). 
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departementen en agentschappen, als supplement voor de bestaande 
manieren van research.  
 
Binnen verschillende agentschappen, die instaan voor de 
beleidsimplementatie bestaan allerlei customer liaison groups, bijvoorbeeld 
in het benefits agency (enkele voorbeelden: refugee and asylum seekers 
forum; homeless customers forum; disability forum; ethnic minority 
forum;..), het child support agency, het war pensions agency, etc.  
 
Tenslotte wordt er in het Verenigd Koninkrijk ook geëxperimenteerd met 
meer deliberatieve vormen zoals citizens’ juries. Bij citizen juries’ is er 
sprake van een face-to-face interactie en participatie van een staal van de 
bevolking, waarbij het resultaat een indicatie moet geven van hoe de rest 
van de bevolking zou handelen indien ze zouden participeren. Een groep van 
12-16 mensen worden random geselecteerd om een brede doorsnede van de 
bevolking te representeren. Ze worden gevraagd om te delibereren over een 
specifiek thema, met de hulp van expertgetuigen die bewijs moeten 
aanbrengen. In de jaren negentig zijn een reeks van dergelijke citizens’ 
juries georganiseerd door het Institute of Public Policy Research, the King’s 
Fund, the Women’s Unit (overheidsdienst) en de Local Government 
management Board (Margetts, 2002: 195). 
 
 
>  4.7. Instellingen 

De Better Regulation Executive maakt deel uit van het Department for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform, en ontplooit een horizontale 
werking. De instelling coördineert onder andere de impact assessments en 
consultaties. Er is een netwerk van consultatiecoördinatoren. De rol van de 
consultatiecoördinator is ervoor zorgen dat de consultaties uitgevoerd in 
hun departement in regel zijn met de criteria van de code.  
 
Het Consultation Institute86, verzorgt publicaties, trainingen en events in 
het kader van burgerparticipatie in het algemeen en het vormgeven van 
consultaties in het bijzonder. Het instituut telt 185 leden, waarvan 
ongeveer 50% lokale autoriteiten en de overige 50% uit centrale 
departementen, agentschappen, politie, National Health Service, en 
consultants. Het instituut neemt een onafhankelijke en vrij kritische rol op. 

                                                 
 
 
86 www.consultationinstitute.org 
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De Electorale Commissie werd opgericht in 2001. Transparantie, de 
modernisering van het electorale proces, en het stimuleren van burgerschap 
staat op het programma. De nadruk ligt in belangrijke mate op, enerzijds, 
informatie en educatie, en anderzijds op het wegwerken van drempels die 
deelname aan verkiezingen belemmeren en minder op burgerconsultatie en 
-participatie.  
 
 
>  4.8. Dominante actoren 

In het VK speelt de executieve een zeer belangrijke rol, zeker wat 
wetgeving betreft. Het overgrote merendeel van wetgevende initiatieven  
worden geïnitieerd en opgesteld door de uitvoerende macht, en zonder al te 
veel problemen door het parlement gesluisd. Ambtenaren blijven een 
centrale beleidsrol spelen. Volgens een studie van Page en Jenkins (2005) 
zouden heel wat beleidsvoorstellen die hun weg vinden in manifesten van 
politieke partijen, hun origine hebben bij ambtenaren. Whitehall blijft dan 
ook een meer invloedrijke rol spelen in het beleidsproces dan soms wordt 
gedacht. 87 
 
 
>  4.9. Beleidsdomeinen  

Volgens het Consultation Institute (2004) zouden de volgende 
departementen het meeste te maken krijgen met consultaties: Housing, 
Highways & Transport, Social Services, Planning en Environmental Services.  
 
>  4.10. Case Womenspeak88 

Het doel van Womenspeak was ‘giving direct evidence’ aan een 
parlementaire commissie die zich boog over huiselijk geweld. Daarbij werd 
via een online discussieforum gepeild naar de ervaringen van vrouwen die 
onder huiselijk geweld lijden. Andere doelen waren om deelnemers de 
mogelijkheid te geven om te interageren en van elkaar te leren, en om 
parlementsleden de kans te geven om te participeren in een online discussie 
met burgers.  
 

                                                 
 
 
87 http://www.hansardsociety.org.uk/assets/Nuffield_Report_Complete.pdf op 16/11/07. 
88  Gebaseerd op OECD, 2003 en (Coleman, 2004) 
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• Traditie, visie en cultuur beleidsveld 
 
Huiselijk geweld is een beleidsdomeinoverschrijdend thema. Volgens Abrar 
et al. (2000) is er sprake van twee advocacy coalitions die strijd leveren om 
het thema te ‘framen’: feministen en traditionalisten. De visie van de 
traditionalisten kwam er onder meer op neer dat huiselijk geweld als een 
privé zaak werd aanzien en niet in de publieke sfeer thuishoorde. Vanaf de 
jaren zeventig slaagden de feministen erin om het discours te beïnvloeden 
zodat huiselijk geweld als een publiek probleem werd beschouwd. Dit heeft 
onder meer ook als gevolg gehad dat feministische organisaties zoals 
Women’s Aid, en de vrouwen die zelf te maken krijgen met huiselijk 
geweld, een plaats hebben verkregen in de beleidsontwikkeling. 
 
• Wetgeving, beleid, en instellingen beleidsveld 
 
Er bestaat een Women’s National Commission (WNC), een 
overheidsadviesraad waarvan verschillende vrouwenbewegingen lid zijn. 
Deze raad speelt een niet onbelangrijke rol bij de totstandkoming van nieuw 
beleid.  
 
• Dominante actoren beleidsveld 
 
Op nationaal niveau worden het parlement, de Home Office, de Department 
of Health and Social Services (DHSS), het cabinet sub committee on 
women’s issues, en de “schaduwminister voor vrouwen” gezien als centrale 
beleidsmakers met betrekking tot het thema. Deze mensen en groepen 
staan onder druk van (groepen van) experten, professionelen en 
belangengroepen. Ook op lokaal niveau zijn er heel wat organisaties 
betrokken bij (de implementatie van) het beleid. Daarbij is duidelijk dat 
binnen bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de politie, meer traditionele 
opvattingen bestaan dan in andere sectoren.  
 
• Typering probleem 
 
Het gaat om een complex en gevoelig onderwerp. Bovendien zijn 
verschillende actoren op verschillende niveaus betrokken met verschillende 
taken, prioriteiten, visies, professionele waarden en organisatieculturen.  
 
Er zijn reeds heel wat initiatieven gelanceerd om huiselijk geweld aan te 
pakken, maar die hadden niet de beoogde of voldoende resultaten 
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opgeleverd.89 
 
• Initiatief interactief beleidsproces 
 
Het initiatief kwam van de All Party Parliamentary Group on Domestic 
Violence. 
 
• Formeel engagement van de overheid 
 
Zes parlementsleden engageerden zich om deel te nemen aan de online 
discussies. Het is onduidelijk hoe ver dat initieel engagement ging. Wel zijn 
er indicaties dat de MPs in tijdnood zaten en minder tijd in de consultaties 
staken als eerst was gepland. 
 
• Doelstellingen  
 
Het doel was ‘giving direct evidence’ aan de parlementaire commissie die 
zich boog over huiselijk geweld. Daarbij werd gepeild naar de ervaringen 
van vrouwen die onder huiselijk geweld lijden, een groep die zelden 
gehoord wordt. Andere doelen waren om deelnemers de mogelijkheid te 
geven om op elkaars opmerkingen en vragen te reageren, van elkaar te 
leren, en om parlementsleden de kans te geven om te participeren in een 
online discussie met burgers. 
 
Een doelstelling op langere termijn is dat een dergelijk initiatief past in het 
beleid van het Britse parlement om meer transparant en responsief over te 
komen bij de burger. Op die manier zou ook tegemoet gekomen kunnen 
worden aan het dalend vertrouwen van de Britse burger in parlementsleden. 
 
• Dialoog 
 
Coleman (2004) heeft geprobeerd de (deliberatieve) kwaliteit van 
Womenspeak te evalueren. Volgens de auteur zou het forum een relatief 
hoge mate van deliberatie kennen. Als argument geeft hij onder andere aan 
dat 82% van de boodschappen een reactie waren op een vorige boodschap.  
 
De interactie vond in eerste instantie plaats tussen de deelnemers en 
slechts in mindere mate met de beleidsmakers. De deelnemers zelf gaven 
trouwens achteraf aan niet zo tevreden te zijn over de bijdragen van de MPs 

                                                 
 
 
89 http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/hors193.pdf op 12/11/07. 
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(slechts 39% was tevreden), en stelden dat de MPs niet geïnteresseerd 
waren in wat de deelnemers te zeggen hadden (68%).  
 
• Inhoudelijke openheid, openheid van proces en openheid voor actoren 
 
Er was sprake van enige inhoudelijke openheid. Nieuwe subthema’s werden 
gelanceerd door de deelnemers, en er ontstond ook heel wat communicatie 
tussen de deelnemers onderling met het oog op sociale ondersteuning. Het 
proces was open en transparant. Er was geen grote openheid van actoren 
aangezien de doelgroep sterk was afgebakend. 
 
• Invloed en/of gedeelde macht 
 
Er was in dit project niet echt sprake van het delen van macht. Doordat de 
deelnemers wel een uniek perspectief en inzicht konden aanleveren aan de 
betrokken beleidsmakers, was er wel sprake van communicatieve macht en 
van invloed. 
 
• Op welk moment in de beleidscyclus  
 
Het betreft de agendasetting/beleidsvoorbereidende fase. Deelnemers 
getuigden over hun ervaringen en deze getuigenissen zorgden voor input bij 
het parlementair onderzoek. 
 
• Participatievorm  
 
Er was sprake van een coproducerende participatievorm. De deelnemers 
konden mee het probleem omschrijven, reflecteren over het probleem en 
oplossingsrichtingen aangeven. 
 
• Deelnemers  
 
De doelgroep was heel afgelijnd, het ging om vrouwelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld. Er werden vrouwen met verschillende socio-economische 
achtergrond betrokken. De belangrijkste reden om deel te nemen vanwege 
de vrouwen was de mogelijkheid om in dialoog te gaan met MPs. De 
deelnemers gaven ook aan dat ze bij een klassieke hoorzitting niet zouden 
deelnemen, omdat het parlement wordt gezien als een intimiderende plaats 
en omdat de meeste vrouwen niet zouden willen naar buiten komen als 
getuigen. Bovendien zouden vele vrouwen niet de mogelijkheid hebben om 
zich naar het parlement te verplaatsen. 
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• Procesleider 
 
De Hansard Society werd als onafhankelijke organisatie aangesproken om 
Womenspeak in goede banen te leiden. Medewerkers van Hansard 
modereerden ook de debatten.  
 
• Procesdesign 
 
Er was sprake van een beperkt procesdesign. Naast het organiseren van de 
online discussies, zorgde Hansard voor een adviesgroep, die de vragen voor 
de discussie voorbereiden, voor de samenwerking met enkele 
vrouwengroepen om deelnemers te mobiliseren en te ondersteunen, en voor 
de samenwerking met de MPs. 
 
• Aansluiting met het formeel beleidsproces 
 
De resultaten van Womenspeak werden gebruikt als input voor de All Party 
Parliamentary Group On Domestic Violence, in een agenda-
setting/beleidsvoorbereidende fase. In volgende fasen werd onder meer 
feedback gevraagd van de Women’s National Commission (WNC). In 2002 
werd de White Paper “Justice for All” uitgebracht, waarna een 
consultatieronde volgde die leidde tot “Safety and Justice” in 2003. In 2003 
kreeg WNC de nodige financiële ondersteuning om een consultatieronde te 
organiseren met 200 vrouwen in een situatie van huiselijk geweld. In 2004 
werd de Domestic Violence, Crime and Victims Bill goedgekeurd in het 
parlement. 
 
• Methoden en instrumenten  
 
Het online forum. Er was aanzienlijke aandacht voor toegang en veiligheid. 
Toegang tot het internetforum werd voorzien door de opvangtehuizen en de 
vrouwencentra. Veiligheid werd gegarandeerd door het gebruik van 
paswoorden en gebruikersnamen. Ook tijdens de discussie zorgden de 
moderatoren voor een veilige sfeer. De website werd zeer 
gebruiksvriendelijk ontworpen aangezien het merendeel van de deelnemers 
geen ervaring hadden met internet.  
 
• Verloop feitelijke proces 
 
De online discussie zelf liep van 1 maart tot 1 april 2000. In de vijf maanden 
voorafgaand aan de discussie zorgden vrouwengroepen en refuge centres 
voor het ronselen en begeleiden van deelnemers. In die periode konden 
deelnemers zich registeren, kregen ze een gebruikersnaam en een paswoord 
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die hen toeliet op een veilige manier deel te nemen aan het discussieforum. 
In dezelfde periode kregen MPs toegang tot het forum. De discussie werd 
opgestart met een aantal openingsvragen, voorbereid door de adviesgroep. 
Deze vragen gaven richting aan de discussie, maar belemmerde de 
deelnemers niet in het zelf aanbrengen van andere vragen en opmerkingen. 
 
In totaal namen 199 vrouwen deel, en werden 960 boodschappen gepost. 
Gemiddeld bezochten 78 bezoekers het forum op weekdagen en 111 tijdens 
het weekend. 73% bezocht de website minstens zes keer, 18% minstens tien 
keer. De gemiddelde duur van een bezoek aan het forum was zestien 
minuten. Zes MPs namen deel aan het forum. Zij postten 31 boodschappen. 
 
Naarmate het project vorderde, werd het forum meer en meer gebruikt als 
een online community waarbij er veel interactie was tussen de deelnemers 
onderling, naast de interactie met de beleidsmakers. Die interactie was er 
in de eerste plaats een van wederzijdse steun en advies tussen de 
deelnemers. Een van de resultaten van het proces was die online 
community. Na het stopzetten van het Womenspeak forum werd op 
initiatief van een van de deelnemers een ander forum opgericht, zodat de 
deelnemers in contact konden blijven. 
 
De resultaten werden samengevat door de Hansard Society en 
gepresenteerd aan de “Minister voor Vrouwen”, Tessa Jowell.  
 
 
• Wat levert het op  
 
Beleidsmakers signaleerden dat Womenspeak hen een aantal inzichten gaf, 
die ze niet via de klassieke vorm van consultatie zouden verkrijgen. Het is 
onduidelijk of en in hoeverre dergelijke inzichten werden gebruikt in het 
verdere beleidsproces. Wel werd in 2003 een nieuwe consultatieronde 
opgezet met vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. 
 
Een van de effecten was dat er een online community van vrouwen in 
gelijkaardige situatie ontstond, een gemeenschap die naast het afleggen van 
getuigenissen ook raad en advies aan elkaar gaf. Het project lijkt niet te 
resulteren in een groter vertrouwen tussen deelnemers en parlementsleden. 
 
 
• Beoordeling 
 
De MPs vonden het een waardevol initiatief. Het leverde hen een uniek 
inzicht in de problematiek en diepte-informatie op, die ze anders niet 
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zouden verworven hebben. Het project werd gezien als een nieuwe en 
effectieve manier om “evidence” te verzamelen van een groep die 
traditioneel gemarginaliseerd wordt.  
 
Van de deelnemers vond 94% het een nuttige oefening; 92% stelt dat ze iets 
hebben geleerd van bijdragen van anderen; 60% stelde dat de consultatie 
hen heeft geholpen met het aanpakken en verwerken van hun eigen 
ervaringen en 78% zei dat het volgen van de discussie gemakkelijk was. 
Slechts 39% was echter tevreden over de bijdragen van de MPs, en 68% 
stelde dat de MPs niet geïnteresseerd waren in wat de deelnemers te 
zeggen hadden. 
 
 
>  4.11. Case “Your health, your care, your say”90 

Het Departement of Health wenste gebruikers en het brede publiek te 
betrekken bij de beleidsvoorbereiding van een white paper over 
“community health and social care services”. Er werd gemikt op het 
algemene publiek, met de nadruk op die groepen die tijdens klassieke 
consultaties weinig gehoord worden en die groepen die de grootste gevolgen 
zouden dragen van veranderingen in het beleid. Daarnaast wilde men de 
professionals uit de sector bereiken. Met deliberatieve debatten werden in 
totaal 1350 mensen bereikt. Er was heel wat aandacht voor demografische 
representativiteit, zodat ook de 'seldom heard' werden bereikt. Lokale 
partners organiseerden 161 events, waarmee 8560 mensen werden bereikt, 
waaronder heel wat asielzoekers, daklozen, jonge zorgbehoevenden, 
vluchtelingen, etc. Bijkomend werd een vragenlijst online en op papier 
verspreid. Bijna 30.000 werden ingevuld terugbezorgd. 
 

• traditie, visie en cultuur beleidsveld 
 
Het Department of Health betrekt op regelmatige basis stakeholders en het 
brede publiek. Wat de klassieke schriftelijke consultaties betreft 
organiseerde het departement in 2006 de derde meeste consultaties (48), 
na het Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), en het 
Department for Trade and Industry (DTI). Het departement heeft relatief 
veel ervaring op vlak van consultatie en participatie. Enerzijds stimuleert 

                                                 
 
 
90 Informatie op basis van 

http://www.dh.gov.uk/en/News/Yourhealthyourcareyoursay/DH_079547 op 11/11/07. 
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het departement de lokale diensten om burgers te betrekken, anderzijds 
heeft het zelf ook een aantal initiatieven genomen om het centrale beleid 
op een meer interactieve wijze vorm te geven. Naast consultaties, worden 
meer interactieve listening exercises opgezet. 
 
• wetgeving, beleid, en instellingen beleidsveld 
 
Afdeling 11 van de Health and Social Care Act (2001) verplicht NHS om 
patiënten en het brede publiek te betrekken en te consulteren bij het 
plannen en ontwikkelen van haar dienstverlening en bij besluitvorming die 
invloed heeft op hoe haar diensten functioneren.  
 
Beleidsdocumenten zoals de NHS Plan (2000) en Shifting the balance of 
power leggen de nadruk op een centrale rol voor de patiënt in het 
(vormgeven van) gezondheidsbeleid. Ook andere beleidsdocumenten zoals 
de NHS Improvement Plan: Putting People at the Heart of Public Services 
(2004) leggen de nadruk op burgerbetrokkenheid. 
 
• Dominante actoren beleidsveld 
 
Traditioneel wordt via (schriftelijke) consultaties gewerkt. Hier worden in 
de eerste plaats de professionele groepen mee bereikt. Meer en meer 
worden ook patiënten betrokken. 
 
• Typering probleem 
 
Het probleem betreft in de eerste plaats het feit dat de verschillende 
diensten niet altijd afgestemd zijn op de individuele noden van de patiënt. 
Op die manier vallen mensen soms ‘tussen de mazen van het net’. De 
bedoeling was om zicht te krijgen op de noden van de patiënt, en op de 
dienstverlening vanuit burgerperspectief.  
 
• Initiatief interactief beleidsproces 
 
In juni 2005 kondigde het Department of Health aan dat het een white 
paper zou publiceren over “community health and social care services”, 
waarbij de nadruk werd gelegd op dienstverlening buiten de ziekenhuizen. 
Het departement wenste gebruikers en het brede publiek te betrekken bij 
de beleidsvoorbereiding. Bedoeling was ook “to move away from the 
conventional consultation characterised by the publication of a set of draft 
proposals, gaining comments from active stakeholders, reflection on those 
comments by the Department leading to published proposals.” Specifiek 
wenste het department ook dat het publiek betrokken zou worden bij 
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discussies in verband met conflicterende noden en prioriteiten, waarbij er 
sprake is van ‘trade-offs’.  
 
De Secretary of State, Patricia Hewitt, was een sterke voorstander van het 
project. 
 
• Formeel engagement van de overheid 
 
Er was een sterk gevoel van engagement bij de beleidsmakers om de input 
van het publiek serieus te nemen en ervoor te zorgen dat er doorwerking 
was naar het uiteindelijke beleid. De (onafhankelijke) evaluatie geeft aan 
dat het project ver af ligt van  “the 'tick box' mentality of many 
consultations”. Deelnemers hadden ook het gevoel dat het project 
belangrijk en 'high status' was, specifiek omwille van de rechtstreekse 
betrokkenheid van ministers en hogere beleidsambtenaren. 
 
• Doelstellingen  
 
Er worden verschillende sets van doelstellingen gebruikt, wat de nodige 
onduidelijkheid creëert. Op een plaats wordt verwezen naar de volgende 
doelstellingen: zorgen dat het publiek (en specifiek groepen die zelden 
gehoord worden) actief betrokken wordt in deliberatieve debatten over 
moeilijke thema's, met inbegrip van het afwegen van prioriteiten met 
betrekking tot verschillende types van gezondheids- en sociale 
beleidsmaatregels; en brede ruchtbaarheid geven aan het project opdat een 
brede publieke betrokkenheid en een professionele stakeholder 
betrokkenheid kan gestimuleerd worden. Elders worden deze doelstellingen 
anders verwoord en een nieuwe doelstelling toegevoegd: het realiseren van 
een partnership tussen het brede publiek, professionelen uit de sector en de 
overheid met het oog op het bepalen van beleidsprioriteiten en het 
ontwikkelen van een nieuwe aanpak ten aanzien van gezondheidszorg. 
 
Volgens de evaluator van het project was er ook sprake van impliciete 
doelstellingen. Enerzijds het verhogen van vertrouwen in de overheid, door 
het publiek debat te stimuleren, en anderzijds het realiseren van een 
betere dienstverlening, door tegemoet te komen aan de noden en 
bekommernissen van gebruikers en leveranciers van diensten. 
 
• Dialoog 
 
Er was tijdens de deliberatieve events sprake van intensieve communicatie. 
Een mogelijke indicator voor de kwaliteit van de communicatie zijn de 
leereffecten. 78% van de deelnemers stelt dat ze geleerd hebben als gevolg 
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van hun betrokkenheid, in de eerste plaats van de inzichten en ervaringen 
van anderen, over gezondheidszorg en -dienstverlening alsook in bepaalde 
mate over beleidsontwikkeling en besluitvorming. 28% geeft aan dat hun 
inzichten met betrekking tot gezondheidsthema's veranderd zijn en 37% met 
betrekking tot publieke betrokkenheid. 37% stelde dat hun betrokkenheid 
bij het project een impact had gehad op hoe ze hun eigen rol als burger 
zagen, en 45% dat ze anders dachten en dingen anders aanpakten. 
 
• Inhoudelijke openheid, openheid van proces en openheid voor actoren 
 
Er is sprake van een belangrijke inhoudelijke openheid, reeds voorzien in 
het procesdesign. De mogelijkheid om ‘citizens’ options’ tijdens het proces 
te ontwikkelen was voorzien. Bepaalde voorstellen vanuit de overheid die 
geen steun kregen vanuit de deelnemers, werden afgevoerd. De openheid 
van proces was laag aangezien de deelnemers weinig zicht hadden op het 
verloop van het proces en er een lage continuïteit van deelnemers was. Er 
was een grote openheid voor actoren. 
 
• Invloed en/of gedeelde macht 
 
92% van de deelnemers aan het finale event vonden dat de voorstellen uit 
de White Paper een weergave waren van de input die werd gegenereerd 
door het project, en 93% vond dat het departement had geluisterd naar wat 
hen verteld werd tijdens de events. 72% vond dat de resultaten van de 
events invloedrijk waren geweest. Deze resultaten werden verkregen uit 
vragenlijsten verspreid op het einde van de events en polling tijdens de 
events. Deze resultaten contrasteren echter sterk met de feedback uit de 
interviews, die enige tijd na het finale event werden georganiseerd. Uit de 
interviews bleek dat slechts 14% het gevoel had dat het event waar zij 
aanwezig waren geweest de inhoud van de White Paper veel had beïnvloed. 
Volgens de evaluatoren kunnen mogelijke redenen voor dit cijfer zijn dat er 
tijdens de interviews meer werd gepeild naar het gevoel van persoonlijke 
invloed dat ze hadden gehad en het feit dat op het moment dat de 
interviews werden afgenomen de euforie van de events niet meer aanwezig 
was. 
 
Feedback van beleidsmakers van het departement suggereert volgens de 
evaluator dat de feitelijke invloed van de publieke events veel groter was 
dan door het publiek werd aangevoeld. Vanuit hun perspectief was het 
proces een authentiek open proces waarbij beleidsmakers, met inbegrip van 
ministers, echt geluisterd hebben naar de meningen uitgebracht in het 
publieke debat. Nieuwe thema's kwamen vervolgens op de beleidsagenda, 
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andere thema's kregen een hogere prioriteit, en sommige voorstellen 
werden geschrapt omwille van het gebrek aan publieke steun.  
 
• Op welk moment in de beleidscyclus  
 
Tijdens de agendering en beleidsvoorbereiding. 
 
• Participatievorm 
 
De participatievorm was coproductie. Binnen het kader konden de 
deelnemers problemen mee omschrijven en oplossingen voorstellen. 
 
• Deelnemers  
 
Er werd gemikt op het bereiken van het algemene publiek, met de nadruk 
op die groepen die tijdens klassiek consultaties weinig gehoord worden en 
die groepen die de grootste gevolgen zouden dragen van veranderingen in 
het beleid. Daarnaast wilde men specifiek de professionals uit de sector 
bereiken.  
 
• Procesleider 
 
Het Departement of Health was verantwoordelijk voor het project, waarbij 
de communicatieafdeling verantwoordelijk was voor de communicatie. 
Opinion Leader Research (OLR) en America Speaks werden aangetrokken om 
het deliberatieve proces mee vorm te geven. 
 
• Procesdesign 
 
De voorbereiding en procesplanning gebeurde door het departement. Er was 
sprake van een zwaar procesontwerp. 
 
Er werd een citizens’ advisory panel opgezet, met 10 leden die de 
diversiteit van de publiekdoelgroepen moesten representeren. 
 
Er werden 6 deliberatieve debatten opgezet door het departement zelf, 
waarvan 5 lokaal (in totaal 250 deelnemers) en een nationaal (bijna 1000 
deelnemers). 110 mensen die ook hadden deelgenomen aan vroegere 
bijeenkomsten, namen deel aan het feedback event in Londen in maart 
2006. Tijdens dit event werd meegedeeld wat er meegenomen werd uit de 
publieksconsultatie en werd gepeild naar de tevredenheid van de 
deelnemers over wat gedaan werd met hun input. Er waren ministers 
aanwezig op al deze evenementen, in één geval was alleen een hogere 
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ambtenaar aanwezig. Er was sprake van een goede demografische 
representativiteit, zodat ook de 'seldom heard' goed werden bereikt - er 
werd gewerkt met quota's voor deze groepen.  
 
Daarnaast werden 161 evenementen ingericht door partnerorganisaties zoals 
Primary Care Trusts, Strategic Health Authorities en nationale en lokale 
vrijwilligers- en gemeenschapsorganisaties. Een belangrijke doelstelling was 
het bereiken van meer mensen, specifiek de 'seldom heard', door 
partnerships met organisaties die reeds samenwerkten met die groepen. Met 
deze evenementen werden 8560 mensen bereikt, waaronder heel wat 
asielzoekers, daklozen, jonge zorgbehoevenden, vluchtelingen, etc. 
 
Er werd een vragenlijst verspreid online en op papier. 29,808 werden 
ingevuld terugbezorgd, waarvan 9000 op papier. In 4 tijdschriften werden 
vragenlijsten verspreid, daarvan werden er 4857 ingevuld terugbezorgd. 
 
Stakeholder input werd bereikt via vijf task forces die bijeengebracht 
werden door het departement. 60 organisaties namen deel, en 86 
organisaties bezorgden schriftelijke input. Leden van task forces waren 
onder andere vakbonden, lokale overheidsdiensten, onderzoeksinstellingen, 
professionele organisaties, etc.. 
 
Voor en na de Citizens'  Summit in Birmingham werd een opiniepeiling bij 
869 mensen uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het project bekend was 
bij de brede bevolking. 
 
• Aansluiting met het formeel beleidsproces 
 
Er was een duidelijke aansluiting met het formeel beleidsproces aangezien 
de consultatie duidelijk gelinkt was met de White Paper.   
 
• Methoden en instrumenten  
 
Tijdens de voorbereiding zorgde het departement voor het verzamelen van 
informatie ('evidence-based') als input voor het proces. 
 
Er werd gebruik gemaakt van deliberatieve debatten, een adviesraad, 
opiniepeilingen, vragenlijsten, etc. 
 
• Verloop feitelijke proces 
 
Met bepaalde kanalen werden meer of minder mensen bereikt dan gepland. 
Er werden drie keer zoveel reacties gekregen op de vragenlijsten, maar er 
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werden slechts een derde van het aantal geplande evenementen in 
samenwerking met partnerorganisaties opgezet.  
 
Het integreren van tussentijdse resultaten in het proces was complex 
aangezien er data van verschillende bronnen moest verwerkt worden. 
Volgens de evaluatie gebeurde dit op een effectieve wijze door de input van 
specifieke subdoelgroepen apart te analyseren en te verwerken zodat ze 
niet verloren gingen in de massa aan gegenereerde data; door de input van 
de deliberatieve events te gebruiken om de discussie van de stakeholder 
task forces te kaderen; en door een verkeerslichtsysteem om te 
dubbelchecken of de White Paper de publieke input voldoende meenam. In 
de evaluatie wordt gesteld dat het proces zeer flexibel verliep, wat ervoor 
zorgde dat nieuwe oplossingsrichtingen gegenereerd tijdens de debatten 
werden meegenomen en voorstellen die geen publieke steun kregen, 
werden verwijderd. Een belangrijk probleem was echter dat de deelnemers 
niet de mogelijkheid hadden om data zoals die werd neergeschreven door 
de facilitatoren te controleren, geen mogelijkheid hadden om data te zien 
van voorgaande events, en doordat er geen continuïteit was onder de 
deelnemers (behalve tijdens de feedback sessie op het einde). Dit 
veroorzaakte problemen o.a. met betrekking tot de transparantie van het 
proces doordat de deelnemers geen zicht hadden op het geplande of 
feitelijke procesverloop.  
 
De ambitie om het project in partnership met het publiek uit te werken was 
waarschijnlijk, gezien de magnitude en de krappe timing, te hoog gegrepen. 
Door de krappe timing werd er bijvoorbeeld ook onvoldoende feedback 
voorzien naar de deelnemers toe.  
 
Er was sprake van enige dossierinterferentie. Tegelijkertijd met het project 
liep nog een andere grote nationale consultatie in verband met 
gezondheidszorg, waarbij heel wat van dezelfde organisaties betrokken 
waren. Deze consultatie ging over het herstructureren van de Primary Care 
Trust, een thema dat impact had op individuele jobs van personeel in de 
NHS. Gevolg was dat dit thema soms prioriteit kreeg. 
 
• Wat levert het op  
 
Volgens de beleidsmakers werden een aantal nieuwe inzichten en 
oplossingen gegenereerd, werden bepaalde zaken geprioriteerd, en 
verdwenen andere voorstellen van de beleidsagenda door de 
publieksdiscussie. 
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De publieke betrokkenheid bij de thema’s steeg sterk na deelname. 33% van 
de deelnemers voelde zich sterk of vrij sterk betrokken voor de Citizens’ 
Summit, tegenover 85% na de Summit. Dit kan vergeleken worden met de 
telefonische survey bij niet-deelnemers: slechts 16% voelt zich (vrij) sterk 
betrokken. Volgens de evaluatie zou de deelname aan het project 
bijgedragen hebben aan het vertrouwen in de overheid bij de deelnemers. 
De interviews geven echter aan dat dat vertrouwen pas echt zal groeien 
indien de overheid ook zorgt voor een goede uitvoering van het proces, en 
dat vertrouwen in de overheid met veel meer samenhangt dan enkel dit 
project.  
 
• Wat kost het 
 
De vier regionale en het nationale evenement, alsook de ontwikkeling van 
de vragenlijsten kostten ₤ 900.000. De volledige kost is onbekend. In de 
evaluatie wordt niet gesproken over de minder zichtbare kostenposten. In 
eerste instantie de personeelskosten van de organisatoren, maar ook die van 
de partnerorganisaties, en in tweede instantie de tijd die deelnemers in het 
project investeerden. Anderzijds is dit de enige van de onderzochte cases 
waar enige indicatie werd gegeven van de kostprijs. 
 
• Beoordeling 
 
De beleidsmakers zeggen dat het project veel invloed heeft gehad op de 
beleidsvorming. Ook geven ze aan meer enthousiast te zijn over de 
mogelijkheden van publieke betrokkenheid.  
 
We zijn reeds ingegaan op het perspectief van de deelnemers op de mate 
van invloed dat ze hebben gehad op het beleidsproces, en op de mate 
waarin de deelnemers het gevoel hadden nieuwe dingen geleerd te hebben. 
Andere relevante indicatoren betreffen de tevredenheid met betrekking tot 
het proces: 96% geeft aan tevreden te zijn met het proces -waarvan 67% 
stelt zeer tevreden te zijn; 89% zei dat ze de kans hadden gekregen hun 
mening te uiten; en 98% gaf aan dat de events op een zeer goede (67%) of 
goede manier (31%) georganiseerd waren. Bijna twee derde gaf verder aan 
dat alle belangrijke thema's aangepakt waren, en 83% stelden dat de 
resultaten van het debat op de deliberatieve events de resultaten van de 
discussies weergaven. 
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>  4.12. Resultaten 

>  4.12.1. Visie en beleid: samenvattend overzicht en bespreking 

Politiek-
bestuurlijk 
systeem 

Unitair, gecentraliseerd 
Constitutionele monarchie 
Meerderheidsstelsel 
Geen geschreven grondwet 

Type democratie 
en 
overlegsystemen 

Penduledemocratie, beperkte evolutie richting 
consensusdemocratie 
Pluralisme 
Geen institutioneel overlegsysteem 

Bestuurskundig 
perspectief  

Vormen van semi-corporatisme, met insiders en 
outsiders (1945 tot 1979); destabilisering 
beleidsnetwerken ikv terugdringen ‘vested interests’ 
onder Conservatives (1979-1997); stimuleren 
participatie van individuele burgers, third sector in 
de eerste plaats als dienstverlener (1997- ); 
Geen match tussen nieuwe vormen van 
burgerengagement en bestuurlijk systeem; 
Nieuwe naast traditionele overlegarrangementen; 
Elitair-rationeel model van beleidsadvisering, geen 
of beperkte rol voor burgers; 
Zowel hoge ambities als scepticisme mbt 
eDemocracy  

Politieke visie Bekommernis om dalend vertrouwen en 
verkiezingsopkomst; 
Competitie, coördinatie, inclusief beleid; 
Consultaties ikv ‘evidence-based’ beleid en een 
efficiënte besluitvorming; 
Beperkte hervormingen electoraal systeem, weinig 
animo voor meer directe democratie op nationaal 
niveau, wel op lokaal niveau; 
Belang van educatie; 
Ook parlement moet vroeg consulteren (pre-
legislative scrutiny); 
Belang van third sector wordt benadrukt, maar vrees 
voor ‘capture’ blijft 

Wetgeving Wob  
Lokaal consultatief referendum 
Nationaal consultatief referendum 
Sectorale wetgeving 
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Beleid  Professionaliseren beleidsproces, evidence-based, 

outward looking en inclusief; 
Aandacht voor lokale niveau, via o.a. Best Value; 
Ambities eDemocracy; 
Consument centraal in het beleid: user choice en 
user voice; 
Nadruk op consultatie in vroege fase; 
Rol voor civil society eerder als dienstverlener ; 
Ontwikkelingen mbt arrangementen: exponentiële 
groei schriftelijke consultaties, meer inclusieve (?) 
adviesraden,  consumentenonderzoek, people’s 
panel, citizens’ juries,..; 
“Consultatiecode”; 
Register van consultaties en impact assessments 

Instellingen  BRE, consultatiecoördinatoren, Consultation 
Institute, Electoral Commission 

Dominante 
actoren 

ambtenaren 

Ervaring in 
sectoren 

Housing, Highways & Transport, Social Services, 
Planning and Environmental Services 

 
 
Het VK wordt getypeerd als een penduledemocratie, toch zijn er een aantal 
ontwikkelingen die het prototypische karakter van het Westminstermodel 
aantasten, wat maakt dat het VK in beperkte mate richting 
consensusdemocratie evolueert. Enkele elementen van consensusdemocratie 
(decentralisatie, regionalisering, proportionele vertegenwoordiging in 
Schotland en Wales,..) worden vermengd met het nog steeds dominante 
model van de penduledemocratie.  
 
Het VK heeft geen geïnstitutionaliseerd overlegsysteem maar een eerder 
pluralistisch systeem van advies en overleg. In de periode tussen 1945 en 
1979 was er een bepaalde tendens tot semi- corporatistisch verhoudingen, 
maar met de komst van Thatcher werd deze evolutie een halt toe geroepen. 
Vormen van overleg en consultatie werden nog wel gebruikt, maar vaak pas 
in een laat stadium van de beleidsontwikkeling. Vanuit een vrees voor 
‘producer capture’ ontwikkelde Thatcher een beleid gericht op het 
destabiliseren en reconstitueren van bestaande beleidsnetwerken. New 
Labour neemt een aantal onderliggende waarden en ideeën over van de 
Conservatieve regeringen, zoals de argwaan tegen de invloed van 
belangengroepen, het invoeren van competitie in de dienstverlening, en het 
inschakelen van het middenveld bij de beleidsuitvoering. De nadruk wordt 
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gelegd op een ‘joined-up’ overheid waarbij horizontale coördinatie centraal 
staat. De overheid moet ook meer ‘outward looking’ en ‘inclusief’ zijn. Het 
beleidsproces moet geprofessionaliseerd worden en dus ook meer 
“evidence-based”.  
 
In het Verenigd Koninkrijk  wordt vanuit politieke hoek sterk de nadruk 
gelegd op het versterken van de democratie op lokaal vlak. De recente 
green paper van Gordon Brown spreekt over het invoeren van het 
burgerinitiatief, citizens’ juries, participatieve budgettering, etc. Ook wordt 
het belang van educatie benadrukt. Er wordt voortgebouwd op het invoeren 
van Citizenship studies als verplicht deel van het schoolcurriculum in 2002. 
Op centraal niveau is er minder politieke wil om vormen van directe 
democratie te introduceren. 
 
Er is in het VK slechts in 2000 een wettelijke verankering gekomen van het 
recht op openbaarheid van overheidsinformatie, wat laat is in vergelijking 
met andere landen. Sinds 1994 bestond er wel al een Code of Practice on 
Access to Government Information.  Er zijn in de eerste plaats op lokaal 
niveau wettelijke verplichtingen tot consultatie en participatie. 
 
Er wordt in het VK meer gebruik gemaakt van de reeds bestaande 
participatiearrangementen. Zo is er de exponentiële groei van schriftelijke 
consultaties. Dergelijke consultatievorm past binnen een traditie van 
aggregatie en is  in de eerste plaats gericht op het verzamelen van 
informatie en kennis. Er is weinig of geen sprake van het delen van macht. 
Ambtenaren nemen een centrale beleidsrol in en maken strategisch gebruik 
van de aangeleverde kennis. Er is geen interactie of overleg tussen de 
verschillende geconsulteerden onderling. Terwijl ook het adviesstelsel onder 
New Labour sterk is uitgebreid, blijft het merendeel sterk ‘expert-
gedomineerd’ en worden belangengroepen of het brede publiek zelden 
betrokken. Anderzijds zijn er wel een aantal nieuwe adviesraden opgericht 
met een meer categoriale benadering (ouderen, vrouwen, etc.) met als doel 
tot een meer inclusief en ‘joined-up’ beleid te komen. Ook in het VK valt de 
tendens op om participatie en consultatie vorm te geven in een vroege fase 
van de beleidsontwikkeling. Zelfs het parlement consulteert vroeg in het 
kader van ‘prelegislative scrutiny’.  
 
De Code of practice on written consultation heeft een belangrijke impact 
gehad op het consultatiebeleid van de verschillende centrale diensten. Toch 
worden ook knelpunten gesignaleerd, zoals (een gevoel van) 
consultatieoverload bij organisaties, de tick box mentaliteit bij overheden 
ten aanzien van consultaties, het feit dat consultaties vaak laat in het 
proces plaatsvinden en dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van 
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innovatieve methoden, etc. Bovendien is er ook de nodige terminologische 
onduidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van consultaties en de 
afbakening ten aanzien van andere begrippen. Het Consultation Institute 
pleit ervoor schriftelijke consultaties niet te eng te bekijken binnen het 
kader van een professionalisering van het beleidsproces, maar binnen een 
breder debat over democratisering en burgerbetrokkenheid. Ook moeten 
volgens het Institute verschillende participatiearrangementen ontwikkeld 
worden, afhankelijk van de doelstellingen, waarbij algemene consultaties 
plaatsvinden vroeg in het beleidsproces, en consultaties gericht op de 
directe belanghebbenden nadat de algemene beleidsopties ontwikkeld zijn. 
 
In het VK is er sprake van een beperkte maar niet onbelangrijke algemene 
shift van penduledemocratie naar consensusdemocratie. Enkele elementen 
van consensusdemocratie (decentralisatie, regionalisering, proportionele 
vertegenwoordiging in Schotland en Wales,..) worden vermengd met het nog 
steeds dominante model van de penduledemocratie. Op het vlak van 
participatiearrangementen is er de exponentiële groei van schriftelijke 
consultaties. Er is een groei van het aantal adviesraden, waarvan een aantal 
specifiek gericht op een meer inclusief en ‘joined-up’ beleid. De 
meerderheid van de adviesraden blijven ‘expert-gedomineerd’, en passen 
eerder in de pluralistische traditie. Vooral in de periode onder Thatcher zijn 
een aantal arrangementen ontwikkeld waarbij de burger in de eerste plaats 
wordt benaderd in zijn rol als consument en die passen binnen de 
kiezersdemocratie (consumentenonderzoek, tevredenheidpanels, etc.). 
Deze ontwikkelingen hebben zich voortgezet onder New Labour. Tenslotte 
wordt meer recent geëxperimenteerd met vormen van 
participatiedemocratie (citizens’ juries, citizens’ panels, etc.). Terwijl er 
algemeen gezien een beperkte shift is van penduledemocratie richting 
consensusdemocratie, is het niet zo dat participatiearrangementen die 
typisch zijn voor de consensusdemocratie, zoals een vast advies- en/of 
overlegstelsel, zijn ingevoerd. 
 
 
 Aggregatief Integratief 
Indirect  

Penduledemocratie 
 

 
Consensusdemocratie 

Direct  
Kiezersdemocratie 
 

 
Participatiedemocratie 
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>  4.12.2. Praktijken: samenvattend overzicht en bespreking 

 Case 1: Womenspeak Case 2: YHYCYS 
Beleidsveld Huiselijk geweld - 

Beleidsdomeinoverschrijdend 
 
 

Gezondheid – 
Department of 
Health - NHS 

Cultuur en traditie  Traditioneel vs feministisch 
discours. Belang van 
rechtstreekse getuigenissen 
van vrouwen in feministisch 
discours 

Vrij veel ervaring 

Wetgeving  Geen informatie Health and Social 
Care Act 

Beleid  WNC Verschillende 
plannen 
benadrukken 
burgerbetrokkenheid 

Instellingen  Geen informatie Geen informatie 
Traditionele 
actoren 

Parlement, Home Office, 
Department of Health and 
Social Services (DHSS), en 
‘schaduwminister voor 
vrouwen’  

Professionelen 

Traditionele 
gedragsregels, 
handelingspatronen, 
discours 

Traditioneel vs feministisch 
discours 

Geen informatie 

Type probleem Complex en gevoelig 
onderwerp. Betrokken 
partijen van verschillende 
beleidsniveaus en –domeinen 
 
 

Diversiteit in 
patiëntenperspectief 

Initiatiefnemer All Party Parliamentary 
Group on Domestic Violence 

Department of 
Health, steun van 
Secretary of State 
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Formeel 
engagement 

Engagement 6 MPs; 
Resultaten als input voor 
agenda 

Politiek-bestuurlijke 
engagement, high 
status door 
rechtstreekse 
betrokkenheid 
ministers en hoge 
ambtenaren 
 
 

Doelstellingen  1e Inhoudelijke verrijking 
(direct evidence) 
2e interactie tussen 
deelnemers 
3e imago parlement 
 

1e publieke 
betrokkenheid  
2e publiek debat 
3e organisatie in 
partnership/copro-
ductie 
4e vertrouwen in de 
overheid 
5e betere 
dienstverlening 

Dialoog en 
deliberatie 

In de eerste plaats tussen 
deelnemers, minder met 
beleidsmakers 

ja 

Openheid Inhoud: scherp afgebakend 
Proces: transparant 
Actoren: gesloten 

Inhoud: open binnen 
kader 
Proces: niet 
transparant 
Actoren: open 

Gedeelde 
macht/invloed 

Beperkt, wel 
communicatieve macht door 
uniek inzicht 

Geen formele macht, 
wel invloed volgens 
beleidmakers 
 

Stadium/a van 
beleidscyclus 

Beleidsagendering en-
voorbereiding  

Beleidsagendering –
en voorbereiding 

Participatievorm Coproduceren Coproduceren 
Betrokken actoren Slachtoffers huiselijk geweld 

MPs  
Demografische mix 
met quota voor 
specifieke 
doelgroepen 

Procesleider Hansard Society Department of 
Health, Opinion 
Leader Research, 
America Speaks 
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Procesontwerp Licht procesontwerp Zwaar 
procesontwerp 

Koppeling met 
beleidsproces 

Duidelijke koppeling  Duidelijke koppeling  

Methoden en 
instrumenten 

Online forum Informatie 
verzamelen als input  
Deliberatieve 
debatten, 
adviesraad, 
opiniepeilingen, 
surveys 
 

Verloop feitelijk 
proces 

Nadruk kwam meer te liggen 
op interactie tussen 
deelnemers dan met 
beleidsmakers 

Dossier –en media-
interferentie; 
Grote inhoudelijke 
flexibiliteit 

Resultaten en 
effecten 

Inhoudelijke verrijking –
uniek perspectief 

Inhoudelijke 
verrijking, 
prioritering; 
Stijging publieke 
betrokkenheid 

Kostprijs  Hoog 
Beoordeling Beleidsmakers positief, 

deelnemers positief over 
interactie onderling, minder 
over bijdragen MPs 

Beleidsmakers 
positief; 
Cijfers geven geen 
uitsluitsel mbt 
beoordeling door 
deelnemers 

Problemen Verwachtingenmanagement 
Kennis en toegang internet 

Integratie en 
communicatie van 
data; geen 
continuïteit onder 
deelnemers; 
coproductie te hoog 
gegrepen gezien 
krappe timing; geen 
goede follow-up 
deelnemers 

 
 
In het geval van Womenspeak betrof het een beleidsdomeinoverschrijdend 
thema, wat met zich meebrengt dat er niet altijd een duidelijk ambtelijk 
aanspreekpunt was. Bovendien was er sprake van twee tegengestelde 
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advocacy coalitions die elk het thema wilde ‘framen’. Vanaf de jaren 
zeventig heeft het feministisch discours de overhand gehaald, wat onder 
meer met zich meebracht dat vrouwen die zelf lijden onder huiselijk geweld 
meer en meer een ‘stem’ kregen in de beleidsdiscussies. In het geval van 
Your Health, Your Care, Your Say (YHYCYS) was er slechts sprake van één 
bevoegd departement, het Department of Health, dat heel wat ervaring en 
traditie heeft opgebouwd met betrekking tot participatie van burgers in het 
beleid. Burgers worden in eerste instantie benaderd als ‘consumenten van 
zorg’. 
 
Beide problemen hebben een zekere complexiteit. Het betreft geen 
wetenschappelijke complexiteit, maar in het geval van Womenspeak gaat 
het om een erg gevoelig onderwerp, waar ook heel wat verschillende 
partijen op verschillende beleidsniveaus en –domeinen zijn betrokken. In 
het geval van YHYCYS is het probleem complex in de zin dat men een beeld 
wil krijgen op het patiëntenperspectief. In beide gevallen was er sprake van 
een belangrijk politiek engagement. In het geval van YHYCYS was er ook 
sprake van een sterke ambtelijke inbedding. De doelstellingen van 
Womenspeak waren beperkter, maar ook strakker afgelijnd. Het ging in 
eerste instantie om het verzamelen van ‘evidence’ van ‘ervaringsgetuigen’. 
In het geval van YHYCYS was er sprake van een zeer brede mix van 
doelstellingen op korte en lange termijn, eerder instrumentele doelen en 
procesgerichte doelen. 
 
In beide gevallen was er een belangrijke mate van dialoog en 
tweerichtingscommunicatie, al was in het geval van Womenspeak de 
communicatie tussen deelnemers onderling heel wat intensiever dan met 
beleidsmakers. Womenspeak kenmerkte zich door een vrij scherp 
afgebakende inhoud en deelnemersveld, en een transparant proces, terwijl 
in het geval van YHYCYS de openheid van inhoud en actoren groot was, met 
een minder transparant proces. In beide gevallen was er geen sprake van 
formeel gedeelde macht, maar wel de nodige invloed. Beide projecten 
vonden plaats in een beleidsagenderende/beleidsvoorbereidende fase en 
kenmerken zich door een eerder coproducerende vorm van participatie. De 
actoren die werden betrokken waren zeer verschillend: in het eerste geval 
betrof het sterk afgebakende groep “ervaringsdeskundigen” en in het 
tweede geval een demografische mix waarbij gebruik werd gemaakt van 
quota voor specifieke doelgroepen. 
 
In beide projecten werden externen betrokken bij design en uitvoering. Bij 
Womenspeak was er sprake van een licht procesontwerp, bij YHYCYS een 
zwaar procesontwerp. In beide gevallen was er een duidelijke koppeling 
voorzien met het beleidsproces. Het feitelijk proces in het geval van 
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Womenspeak zag een duidelijke verschuiving naar communicatie tussen de 
deelnemers onderling, in het geval van YHYCYS was er sprake van dossier –
en media-interferentie die het proces enigszins bemoeilijkte. In het geval 
van Womenspeak werden de doelstellingen in belangrijke mate bereikt, 
toch waren de deelnemers niet zo positief over de bijdragen van de MPs. In 
het geval van YHYCYS werden een aantal doelstellingen bereikt, andere 
niet, en over een aantal andere doelstellingen kan geen uitsluitsel worden 
gegeven.  
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5. Resultaten en conclusies 

>  5.1. Gelijkenissen en verschillen, ontwikkelingen en trends 

 NEDERLAND FINLAND VERENIGD KONIKRIJK 
Politiek-
bestuurlijk 
systeem 

Unitair, 
gedecentraliseerd; 
Constitutionele 
monarchie; 
Proportioneel 
kiesstelsel; 
Grondwet 

Unitair, 
gedecentraliseerd; 
Semi-presidentieel; 
Proportioneel 
kiesstelsel; 
Grondwet 

Unitair, gecentraliseerd; 
Constitutionele 
monarchie; 
Meerderheidsstelsel; 
Geen geschreven 
grondwet 

Type 
democratie en 
overlegsystemen 

Consensusdemocratie 
(“1917”) 
Neocorporatisme; 
Traditioneel gesloten 
overleg –en 
adviessysteem 

Consensusdemocratie 
(“1966”) 
Van pluralisme naar 
neocorporatisme in 
jaren ’60; 
Traditioneel gesloten 
overleg –en 
adviessysteem 

Penduledemocratie, 
beperkte evolutie 
richting 
consensusdemocratie; 
Pluralisme; 
Geen institutioneel 
overlegsysteem 

Bestuurskundig 
perspectief  

Vorm van 
beleidsparticipatie 
sterk afhankelijk van 
beleidssector – 
‘oudere’ sectoren 
meer gesloten; 
Overlegsysteem 
relatief open voor 
nieuwkomers; 
IB als voortzetting van 
schikken en plooien; 
Nieuwe naast 
traditionele 
overlegarrangementen, 
soms in zelfde 
beleidsdomein; 
Geen samenhangend 
beleid op vlak van 
burgerparticipatie, IB 
als containerbegrip, 
weinig lering 
getrokken uit 
ervaringen; 
Geen eensgezindheid 
onder 
bestuurskundigen ivm 

Relatief gesloten 
overlegsysteem, 
deels afhankelijk van 
beleidssector; 
Dominante rol 
ambtenaren; 
Technocratische, 
expert gedomineerde 
beleidsvorming; 
Grondwettelijke 
basis voor vormen 
van directe 
democratie; 
Recente evolutie van 
vaste naar meer ad 
hoc adviesraden; 
Meer verspreiden van 
beleidsvoorstellen 
voor commentaar; 
Opvolging en 
ontwikkeling 
democratie volgens 
bestuurskundigen 
onvoldoende 
structureel ingebed; 
Bestuurskundigen 

Vormen van semi-
corporatisme, met 
insiders en outsiders 
(1945 tot 1979); 
destabilisering 
beleidsnetwerken ikv 
terugdringen ‘vested 
interests’ onder 
Conservatives (1979-
1997); 
stimuleren participatie 
van individuele burgers, 
third sector in de eerste 
plaats als dienstverlener 
(1997- ); 
Geen match tussen 
nieuwe vormen van 
burgerengagement en 
bestuurlijk systeem; 
Nieuwe naast traditionele 
overlegarrangementen; 
Elitair-rationeel model 
van beleidsadvisering, 
geen of beperkte rol voor 
burgers; 
Zowel hoge ambities als 
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wenselijke richting van 
verdere ontwikkeling 

pleiten voor het 
uitbreiden van 
inspraakkanalen en 
voor rol van civil 
society bij 
versterken relatie 
burger-bestuur 

scepticisme mbt 
eDemocracy  

Politieke visie Bekommernis om 
dalend vertrouwen en 
verkiezingsopkomst; 
Grootse plannen 
bestuurlijke 
vernieuwing ikv 
versterking democratie 
niet gerealiseerd; 
Dominante visie: 
stroperige staat; 
Geen meerderheid 
voor sterke vormen 
van directe democratie 
op centraal niveau, 
wel zwakkere vormen 
zoals burgerinitiatief 
en consultatief 
referendum; 
Nadruk op efficiënte 
beleidsvorming; 
IB als aanvulling op 
representatieve 
democratie 

Bekommernis ivm 
dalend vertrouwen, 
dalende opkomst bij 
verkiezingen, zeker 
bij jongeren; 
Nadruk op 
transparantie, 
efficiënte 
beleidsontwikkeling; 
Nadruk op rol van 
het middenveld; 
Nadruk op rol van 
educatie; 
Nieuwe 
arrangementen als 
aanvulling op 
representatieve 
democratie 

Bekommernis om dalend 
vertrouwen en 
verkiezingsopkomst; 
Competitie, coördinatie, 
inclusief beleid; 
Consultaties ikv 
‘evidence-based’ beleid 
en een efficiënte 
besluitvorming; 
Beperkte hervormingen 
electoraal systeem, 
weinig animo voor meer 
directe democratie op 
nationaal niveau, wel op 
lokaal niveau; 
Belang van educatie; 
Ook parlement moet 
vroeg consulteren (pre-
legislative scrutiny); 
Belang van third sector 
wordt benadrukt, maar 
vrees voor ‘capture’ 
blijft 

Wetgeving Wob 
Lokaal consultatief 
referendum 
Nationaal consultatief 
referendum 
Nationaal 
burgerinitiatief 
Petitie en 
verzoekschrift 
Awb 
Sectorale wetgeving 
Kaderwet 
adviescolleges 

Wob 
Grondwettelijke 
basis voor vormen 
van directe 
democratie 
Lokaal consultatief 
referendum 
Lokaal 
burgerinitiatief 
Nationaal 
consultatief 
referendum 
Administratieve 
procedures 
Sectorale wetgeving 

Wob  
Lokaal consultatief 
referendum 
Nationaal consultatief 
referendum 
Sectorale wetgeving 
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Beleid  Lokale en nationale 

experimenten ; 
Aandacht voor 
perspectief burger –
burgerbril; 
Stroomlijnen 
besluitvorming; 
Stroomlijnen advies en 
overleg; 
Inspraak Nieuwe Stijl: 
brede consultatie in 
vroege fase en 
belangentoets latere 
fase; 
Rol voor civil society; 
Ontwikkelingen mbt 
arrangementen: 
scheiding advies en 
overleg, 
belevingsonderzoek, 
meningspeilingen, 
burgerinitiatief, 
townhall meetings, 
open planprocessen,.. 
Consultatiecode 

Sterke stijging aantal 
schriftelijke 
consultaties sinds 
jaren ’80; 
Lokale en nationale 
experimenten ; 
Stimuleren rol civil 
society; 
Belang van educatie 
wordt benadrukt; 
Bijdrage van IT –
eDemocracy; 
Belang van 
transparantie, 
informatie, 
efficiënte 
besluitvorming; 
Burgerparticipatie 
als centrale 
beleidsprogramma 
(2003-2007): 
educatie, versterken 
middenveld, nieuwe 
arrangementen, 
versterken 
representatieve 
democratie; 
Ontwikkelingen mbt 
arrangementen: 
groei schriftelijke 
consultaties, meer 
ad hoc advisering, 
opiniepeilingen, 
hoorzittingen, online 
debatten,..; 
Consultatiecode; 
Register van 
geplande projecten 
en beleidsvoorstellen 

Professionaliseren 
beleidsproces, evidence-
based, outward looking 
en inclusief; 
Aandacht voor lokale 
niveau, via o.a. Best 
Value; 
Ambities eDemocracy; 
Consument centraal in 
het beleid: user choice 
en user voice; 
Nadruk op consultatie in 
vroege fase; 
Rol voor civil society 
eerder als 
dienstverlener; 
Ontwikkelingen mbt 
arrangementen: 
exponentiële groei 
schriftelijke consultaties, 
meer inclusieve (?) 
adviesraden,  
consumentenonderzoek, 
people’s panel, citizens’ 
juries,..; 
“Consultatiecode”; 
Register van consultaties 
en impact assessments 

Instellingen  (Xpin), InAxis, IPP, 
Inspraakpunt 

Democracy Unit BRE, 
consultatiecoördinatoren, 
Consultation Institute, 
Electoral Commission 

Dominante 
actoren 

Politici, bestuurders, 
ambtenaren 

ambtenaren ambtenaren 
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Ervaring in 
sectoren 

VROM, V&W, LNV  Housing, Highways & 
Transport, Social 
Services, Planning and 
Environmental Services 

 
 
In Nederland wordt interactief beleid in de eerste plaats gezien als een 
voortzetting van de traditie van “schikken en plooien” van de 
consensusdemocratie, waarbij burgers een plaats krijgen, zij het binnen de 
kaders en beperkt tot onderwerpen vastgelegd door de politieke elite. In de 
andere bestudeerde landen lijkt het betrekken van burgers bij de 
beleidsontwikkeling een grotere stap te zijn ten aanzien van de traditionele 
beleidspraktijk dan in Nederland. 
 
De samenstelling en werking van beleidsnetwerken is erg afhankelijk van de 
beleidssector. Het lijkt er op dat meer recent ontwikkelde beleidssectoren 
meer open zijn dan oudere. Dit heeft er o.m. mee te maken dat in deze 
gevallen de overheid sterk afhankelijk is van (maatschappelijke) partners in 
het veld.  
 
Onder bestuurskundigen is er geen eensgezindheid in verband met de 
wenselijke ontwikkeling van de democratie in hun land. Terwijl sommigen 
pleiten voor meer (vormen van) directe democratie, staan anderen een 
herstel van het politieke primaat voor.  Wel lijkt een meerderheid van 
bestuurskundigen nieuwe participatiearrangementen in de eerste plaats te 
zien als een versterking van de representatieve democratie, en niet als een 
alternatief ervoor. Bestuurskundigen hebben een eerder kritisch beeld van 
het beleid dat tot op heden gevoerd is ten aanzien van het versterken van 
de democratie in het algemeen, en ten aanzien van burgerparticipatie in 
het bijzonder. 
 
Er lijkt weinig politieke animo voor meer directe democratie op centraal 
niveau, waarbij er effectief macht zou gedeeld worden met burgers en/of 
organisaties. Op lokaal niveau lijkt er in de verschillende landen meer 
politieke eensgezindheid te bestaan voor het invoeren van een diversiteit 
aan vormen van directe democratie. Eerder zwakke vormen van directe 
democratie, zoals het consultatief referendum, worden als haalbaar gezien 
op centraal niveau. Nieuwe participatiearrangementen worden door de 
politiek in de eerste plaats gezien als een aanvulling op de representatieve 
democratie. 
 
In de verschillende landen staat het professionaliseren van het 
beleidsproces centraal, al dan niet in het kader van een ‘evidence-based’ 
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beleid en vanuit een technocratische visie en traditie. Consultatie moet in 
de eerste plaats bijdragen aan een effectief en efficiënt beleid. Anderzijds 
moet consultatie en participatie ook bijdragen aan het verhogen van de 
democratische legitimiteit, zorgen voor een meer transparant 
overheidsbeleid en het afleggen van verantwoording stimuleren. In de 
bestudeerde landen lijken deze verschillende en soms tegengestelde 
verwachtingen ten aanzien van consultatie en participatie aan bod te 
komen. In de dominante visie wordt de nadruk gelegd op interactief beleid, 
binnen een context van de indirecte democratie, en heeft de instrumentele 
visie het overwicht: interactief beleid moet bijdragen aan het optimaliseren 
van het beleid, door draagvlak te creëren en inhoudelijke verrijking.  
 
Het middenveld wordt ook vanuit deze dubbele bril bekeken. Enerzijds kan 
het een bijdrage leveren door geaggregeerde input te leveren en voor 
draagvlak te zorgen (instrumenteel), anderzijds kan het als waardevormend 
platform en kanaal er toe bijdragen dat er meer mensen betrokken worden 
bij de democratie (substantieel). In de verschillende landen bestaan 
hierover echter verschillende visies. Terwijl in Finland duidelijk de kaart 
wordt getrokken van een middenveld als aggregator van meningen en als 
kanaal en platform voor burgerbetrokkenheid, bestaat in het VK de vrees 
voor een middenveld dat te veel de eigen belangen nastreeft ten nadele van 
de individuele burger. In het VK wordt het middenveld in de eerste plaats 
ingezet als dienstverlener, gerespecteerd als plaats waar sociaal kapitaal en 
burgerbetrokkenheid tot ontwikkeling kan komen, maar slechts in mindere 
mate erkend als vertegenwoordiger van burgers. Net als in het VK is men in 
Nederland bevreesd voor ‘capture’ door belangengroepen, wat onder meer 
heeft geleid tot de hervorming van het bestaande advies- en 
overlegsysteem.   
 
Het lijkt er op dat er geen (of slechts een moeizame?) ‘match’ is tussen de 
participatiekanalen die de voorkeur wegdragen vanwege de overheid en de 
kanalen die burgers lijken te verkiezen.  Zo lijkt grass-roots participatie in 
de vorm van protest en demonstraties moeilijk verenigbaar te zijn met de 
participatiearrangementen traditioneel ingezet door de overheid.  
 
Er is in Nederland en Finland heel wat wetgeving ontwikkeld die consultatie 
en participatie oplegt, zowel nationaal, lokaal als sectoraal. In het VK is dat 
in mindere mate het geval. Openbaarheidswetgeving lijkt een katalysator te 
zijn voor het ontwikkelen van burgerparticipatie. Zo leidde de aanpassing 
van de Wet op de Openbaarheid (Wob) in Finland in 1999 tot een uitbreiding 
van de toepassing van de wet op alle organisaties die publieke functies 
uitoefenen. Gevolg is ook dat heel wat meer beleidsdocumenten vroeger in 
het publieke domein terecht komen, en dus ook door de burger kunnen 
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geraadpleegd worden. En dit stimuleert dan weer het vormgeven van 
consultatie in een vroege fase van het beleidsproces. 
 
In Nederland is er een tendens naar het afslanken van bestaande 
regelgeving met betrekking tot inspraak. Als voorbeeld kan de ontwikkeling 
van de  uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) worden gegeven. 
Die nieuwe regeling past in een pakket maatregelen dat bedoeld is om de 
zogenaamde ‘juridisering’ van het openbaar bestuur te verminderen.  
 
In de verschillende landen is er niet alleen een sterke groei in het aantal 
consultaties maar ook een groei in de diversiteit aan 
participatiearrangementen. In de verschillende landen is er een tendens om 
participatie vroeg in het beleidsproces vorm te geven. Ook kan in de 
verschillende landen vastgesteld worden dat oude naast nieuwe 
overlegarrangementen blijven bestaan, soms in hetzelfde beleidsdomein. 
Tenslotte is ons ook opgevallen dat in de verschillende landen –zeker voor 
grote projecten- meer en meer wordt gewerkt met systemen die aggregatie 
en deliberatie combineren. 
 
In Finland is er sinds de jaren tachtig en in het VK sinds eind jaren negentig 
een sterke groei van een in beide landen traditionele aanpak, de 
schriftelijke consultaties (green papers). Voor het VK zijn schriftelijke 
consultaties eerder typisch binnen de pluralistische traditie, voor Finland –
als consensusdemocratie- zijn schriftelijke consultaties eerder atypisch en 
een mogelijk overblijfsel van een oudere beleidspraktijk. 
 
Sinds New Labour is in het VK het aantal adviesraden sterk toegenomen, ook 
zijn er een aantal adviesraden opgericht die een specifiek categoriale of 
beleidsdomeinoverschrijdende thematiek opvolgen. In Finland is er een 
tendens naar meer ad hoc advisering, ten nadele van de vaste adviesraden. 
In Nederland heeft men het advies- en overlegstelsel aangepakt als “meest 
zichtbare symbool van de stroperige staat”. In Nederland krijgen, net als in 
Finland, tijdelijke of eenmalige adviescolleges regelmatig de voorkeur 
boven de vaste adviescolleges. De centrale positie van vaste adviesraden in 
het beleidsproces lijkt in beide landen onder druk te staan. In het VK 
hebben adviesraden traditioneel reeds een andere, meer beperkte rol. 
 
In Nederland zijn heel wat arrangementen ontwikkeld die ertoe moeten 
bijdragen een beter zicht te krijgen op het burgerperspectief, in de vorm 
van belevingsonderzoek, meningspeilingen, etc. In het VK is er sinds de 
jaren tachtig veel aandacht voor instrumenten waarbij de burger als 
consument wordt gehoord: consumentenpanels, People’s panel, 
tevredenheidsenquêtes, etc.. Ook in Finland worden dergelijke vormen 
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meer en meer gebruikt. Deze vormen moeten in eerste instantie specifieke 
informatie en inzichten aan de beleidsmakers opleveren, en passen ook in 
een technocratisch perspectief.  
 
In de verschillende landen wordt sinds begin jaren negentig met wisselend 
succes op lokaal en bovenlokaal niveau geëxperimenteerd met meer 
deliberatieve vormen van participatie.  
 
In twee landen is er sprake van een online register: een register van 
geplande projecten en beleidsvoorstellen (Finland) en van lopende en 
afgewerkte consultaties en impact assessments (UK). Beide hebben tot doel 
het besluitvormingsproces transparanter te maken en de burger te 
motiveren om een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling. In 
Finland is voorgesteld om commentaren uit consultaties op te nemen in het 
register. 
 
In Finland was de voorbije legislatuur een van de vier centrale 
beleidsprogramma’s gericht op burgerparticipatie (2003-2007). In het 
programma werd gemikt op het versterken van de werking van de 
representatieve democratie, op het ontwikkelen van nieuwe kanalen om te 
participeren, op het versterken van het middenveld, en op educatie. Er is 
sprake van een ‘multi-channel’ beleid. 
 
Een interessante recente ontwikkeling in Nederland is “Inspraak Nieuwe 
Stijl” waarbij inspraak in twee opeenvolgende stappen wordt opgedeeld. De 
eerste stap wordt consultatie genoemd en betreft de beleidsvoorbereiding. 
Doel is de meedenkkracht van burgers te benutten op het moment dat er 
beleidsruimte is. De tweede stap heeft finale belangentoets en betreft het 
ontwerpbesluit. Doel is de (persoonlijke) belangen te toetsen aan het 
concrete plan. In het VK heeft het Consultation Institute een gelijkaardig 
voorstel gelanceerd.  
 
 
>  5.2. Zes cases onderzocht 

In de volgende tabel vatten we de belangrijkste elementen uit de 

vergelijking tussen de zes cases. 
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 Case 1 NL: ONR Case 2 NL: 
Burgerplatform 

Case 1 FI: 
Management Plan 
Lynx 

Case 2 FI: Share 
your views with 
us 

Case 1 UK: 
Womenspeak 

Case 2 UK: Your 
Health, your care, 
your say 

Type 
probleem 

Complex en 
urgent,  betrokken 
partijen van 
verschillende 
beleidsniveaus en 
–domeinen. 

Verschillende 
thema’s - 
selectiecriteria: 
burgers 
interesseren 
(belevingsmonitor) 
+ aansluiten bij 
beleidsprioriteiten 

Complex, 
conflicterende 
belangen en 
meningen, geen 
wetenschappelijke 
zekerheid. 

Verschillende 
thema’s - 
selectiecriteria: 
burgers 
interesseren  + 
aansluiten bij 
thema’s in 
beleidsvoorberei
ding 

Complex en 
gevoelig 
onderwerp.; 
Betrokken 
partijen van 
verschillende 
beleidsniveaus 
en –domeinen 

Diversiteit in 
patiënten-
perspectief 

Initiatief-
nemer 

V&W Programmateam 
‘Beleid met 
burgers’ 

Ministerie van land- 
en bosbouw 

Departement 
overheidsmanage
ment (ministerie 
Financiën) 

All Party 
Parliamentary 
Group on 
Domestic 
Violence 

Department of 
Health, steun van 
Secretary of State 

Formeel 
engage-
ment 

Bestuur en 2de 
kamer nauw 
betrokken; 
ambtelijke en 
politieke 
inbedding 

Ambtelijke en 
politieke 
inbedding; 
Engagement om 
verantwoording af 
te leggen over wat 
met suggesties 
gebeurt 

Engagement om 
gewicht te geven aan 
verschillende 
perspectieven, 
binnen vastgesteld 
kader 

Ambtelijke en 
politieke 
inbedding 

Engagement 6 
MPs; 
Resultaten als 
input voor 
agenda 

Politiek-
bestuurlijke 
engagement, high 
status door 
rechtstreekse 
betrokkenheid 
ministers en hoge 
ambtenaren 
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Doelstel-
lingen  

1e Draagvlak/ 
verminderen kans 
op hindermacht 
2e Inhoudelijke 
verrijking 
 

1e zicht krijgen op 
‘burgerbeleving’ 
2e Structurele 
inbreng burgers bij 
alle vrom-terreinen 
–  
3e experiment 

1e Draagvlak/ 
verminderen kans op 
hindermacht 
2e rekening houden 
met bekommernissen 
lokale bevolking 
 

1e versterken 
mogelijkheden 
burger om beleid 
te beïnvloeden 
2e experiment 

1e Inhoudelijke 
verrijking 
(direct 
evidence) 
2e interactie 
tussen 
deelnemers 
3e imago 
parlement 
 

1e publieke 
betrokkenheid  
2e publiek debat 
3e organisatie in 
partnership/coprod
uctie 
4e vertrouwen in 
de overheid 
5e betere 
dienstverlening 

Dialoog 
en 
delibe-
ratie 

Zekere mate van 
vertrouwelijkheid 
tussen deelnemers 

ja ? Wel voldoende tijd 
uitgetrokken voor 
F2F 

Tweerichtingsver
keer via forum 

In de eerste 
plaats tussen 
deelnemers, 
minder met 
beleidsmakers 

ja 

Openheid Inhoud: scherp 
afgebakend 
Proces: 
transparant 
Actoren: gesloten 

Inhoud: open 
binnen kader 
Proces: transparant 
Actoren: gesloten 

Inhoud: scherp 
afgebakend 
Proces:  
Actoren: open 

Inhoud: 
afhankelijk van 
thema, maar 
relatief open 
Proces:  
Actoren: open 

Inhoud: scherp 
afgebakend 
Proces: 
transparant 
Actoren: 
gesloten 

Inhoud: open 
binnen kader 
Proces: niet 
transparant 
Actoren: open 

Gedeelde 
macht/ 
invloed 

Geen formele 
macht, wel hoge 
status 

Geen formele 
macht, wel 
engagement  

Geen formele 
machtsdeling 

Geen formele 
machtsdeling 

Beperkt, wel 
communicatie
ve macht door 
uniek inzicht 

Geen formele 
macht, wel invloed 
volgens 
beleidmakers 
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Stadium 
beleids-
cyclus 

Beleidsvoorberei-
ding  

Beleidsagendering Beleidsvoorbereiding  Beleidsvoorbe-
reiding 

Beleidsagen-
dering en-
voorbereiding  

Beleidsagendering 
–en voorbereiding 

Participa-
tievorm 

Consulteren Coproduceren Consulteren Coproduceren Coproduceren Coproduceren 

Betrok-
ken 
actoren 

Alle ‘Niet-
rijkspartijen’ 

20 burgers volgens 
‘Mentality’- milieu 
Ambtelijke 
ondersteuning 
Bewindsleden 
regelmatig 
aanwezig 

Ministeries, lokale en 
nationale 
belangengroepen, 
lokale bevolking, 
experten 

Alle burgers 
kunnen 
deelnemen 
Ambtenaren van 
verschillende 
ministeries 

Slachtoffers 
huiselijk 
geweld 
MPs  

Demografische mix 
met quota voor 
specifieke 
doelgroepen 

Koppeling 
met 
beleids-
proces 

Formele en 
informele 
koppeling; 
afstemming van 
timing op 
beleidsproces 

Agendavormend  Duidelijke aansluiting 
met formele 
beleidsproces 

“integraal deel”  Duidelijke 
koppeling  

Duidelijke 
koppeling  

Methoden 
en instru-
menten 

vergaderingen  Creativiteitsbevord
erende technieken: 
excursies, 
interviews, 
webdiscussies 

Verzamelen 
juridische, 
economische en 
ecologische 
informatie; 
Meningspeilingen, 
imago-onderzoek 
Hoorzittingen, 
surveys, interviews  

Forum en chat Online forum Informatie 
verzamelen als 
input;  
Deliberatieve 
debatten, 
adviesraad, 
opiniepeilingen, 
surveys 
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Resulta-
ten en 
effecten 

Advies is een 
inhoudelijke 
verrijking 
(verbinding van 
belangen); 
Kabinet (na druk) 
en 2de kamer 
nemen adviezen 
over; 
Betere relatie en 
verstandhouding 
tussen deelnemers 

Sommige adviezen 
opgenomen als 
potentieel nieuw 
beleid, andere 
bevestigen huidig 
beleid; 
Burgerforum krijgt 
semi-permanente 
vorm 

Sommige 
inhoudelijke 
voorstellen worden 
meegenomen, andere 
niet; 
Loud and messy 
democratic process? 
 

Vrij goed 
gebruikt, 
tweerichtingsver
keer van 
discussie; 
Forum krijgt 
permanente 
plaats 

Inhoudelijke 
verrijking –
uniek 
perspectief 

Inhoudelijke 
verrijking, 
prioritering; 
Stijging publieke 
betrokkenheid 

 

 



 

Er was slechts in een geval sprake van een duidelijk 
beleidsdomeinoverschrijdend probleem: huiselijk geweld (Womenspeak).  
 
Het is niet zo gemakkelijk om een zicht te krijgen op de cultuur en traditie 
op het vlak van beleidsparticipatie binnen een beleidsdomein of 
beleidsveld, wel wordt in de meeste gevallen een beleid gevoerd gericht op 
consultatie en participatie. Enkel in de twee Nederlandse cases waren er 
ambtelijke instellingen of teams binnen het beleidsdomein die zich specifiek 
bezighielden met burgerparticipatie. 
 
In twee gevallen hebben we eerder een kanaal van burgerparticipatie 
bestudeerd dan een project dat een specifiek beleidsprobleem aanpakte 
(Burgerplatform en Share your views with us). Het viel op dat in beide 
gevallen sterk gelijkaardige criteria werden gehanteerd om een probleem te 
selecteren: het thema moest burgers interesseren én het thema moest 
aansluiten bij geplande beleidsprioriteiten of al concreet in de fase van de 
beleidsvoorbereiding zitten. In de vier andere gevallen ging het altijd om 
een min of meer complex probleem: een urgent belangenconflict waar 
verschillende beleidsniveaus en –domeinen bij betrokken zijn (ONR); een 
belangenconflict met belangrijke sociologische aspecten waar de nodige 
wetenschappelijke onzekerheid is (Lynx management plan); een gevoelig en 
beleidsdomeinoverschrijdend probleem (Womenspeak); en een probleem 
waarbij men zicht wil krijgen op een diversiteit aan patiëntenervaringen en 
–perspectieven (YHYCYS). In alle gevallen lijkt het dat de aard van het 
probleem de aanleiding was om te kiezen voor een niet-standaard 
beleidsproces. 
 
Bij de verschillende projecten kwam het initiatief van ambtenaren, al dan 
niet met politieke steun. In een geval was er sprake van parlementaire 
initiatiefnemer (Womenspeak). In alle gevallen was er sprake van 
belangrijke ambtelijke en/of politieke inbedding. Het feit dat politici en/of 
hoge ambtenaren betrokken waren gaf de projecten de nodige status en 
belang. In sommige gevallen was er sprake van een vrij expliciet 
engagement om ‘gewicht’ te geven aan de resultaten, en verantwoording af 
te leggen over wat er met de suggesties gebeurt. 
 
Wat de doelstellingen betreft,  valt op dat er sterk de nadruk wordt gelegd 
op inhoudelijke verrijking en het creëren van draagvlak (instrumentele 
visie). Ook “zicht krijgen op de burgerbeleving” (Burgerplatform) is een 
eerder instrumentele invalshoek. Eén keer wordt sterk de nadruk gelegd op 
het beïnvloeden van het beleid (Share your views with us). De twee Britse 
projecten hebben een hele resem doelstellingen, waaronder ook enkele 
passend in een eerder substantiële visie (het versterken of stimuleren van 
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publieke betrokkenheid, publiek debat, vertrouwen in de overheid, imago 
van het parlement). 
  
Het is niet gemakkelijk de mate van dialoog en deliberatie in te schatten. 
Hierover was weinig eenduidige informatie te vinden. Wel werden enerzijds 
in een aantal projecten expliciet deliberatieve methoden gebruikt, en werd 
er in verschillende gevallen heel wat belang gehecht aan het realiseren van 
randvoorwaarden die dialoog en deliberatie moesten bevorderen (voldoende 
tijd voorzien, creativiteit bevorderen, respect en waardering tonen, 
vertrouwelijkheid stimuleren, etc.). Ook de mate van intensiteit van de 
communicatie was moeilijk na te gaan. In het geval van het burgerplatform 
is er sprake van langdurige en intensieve communicatie, tussen burgers 
onderling en met de beleidsmakers. Ook in het geval van Womenspeak was 
er intensieve communicatie, maar eerder tussen de deelnemers onderling, 
en minder met de beleidsmakers. Het  Lynx management plan en YHYCYS 
kenden beide momenten (events) van intense communicatie. 
 
Het burgerplatform en Share your views with us lijken het meest open op 
het vlak van inhoud: binnen het algemene inhoudelijke thema kregen de 
deelnemers vrij veel ruimte om de focus te bepalen. Bij YHYCYS was er 
expliciet ruimte voorzien voor oplossingsrichtingen geformuleerd door 
burgers. In de andere gevallen was de inhoud vrij scherp afgebakend. In het 
geval van YHYCYS was het proces niet transparant voor de deelnemers, in 
drie gevallen was het proces transparant, en in twee cases was dit niet zo 
duidelijk. De openheid naar actoren varieerde van volledig open (Share your 
views with us), open met communicatie gericht op belanghebbenden (Lynx 
Management Plan), open met quota per doelgroep (YHYCYS), tot gesloten 
(gericht op specifieke groep ‘ervaringsdeskundigen’: Womenspeak; gericht 
op demografische mix: Burgerplatform; gericht op 
belangenvertegenwoordigers: ONR). 
 
In geen enkel project was er sprake van formeel gedeelde macht, wel was 
er sprake van feitelijk gedeelde macht en (enige) invloed omwille van het 
aangegane engagement, de hoge status en/of zichtbaarheid van het 
project, de unieke kennis of het unieke perspectief dat werd aangeleverd, 
etc. Het is moeilijk na te gaan welke invloed het participatief proces heeft 
gehad. Ook lijkt invloedsbesef heel belangrijk. Beleidsmakers lijken de mate 
van invloed hoger in te schatten dan de andere participanten. 
 
Alle projecten vielen in de beleidsagenderende en/of beleidsvoorbereidende 
fase en dus vroeg in de beleidsontwikkeling. Er was in twee gevallen sprake 
van consulteren als dominante participatievorm: ONR en Lynx management 
Plan. Bij consulteren krijgen de participanten in de eerste plaats de kans om 
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te reageren op beleidsvoorstellen vanuit de overheid. In het eerste geval 
slaagde ONR er wel in het probleem vanuit het eigen perspectief te 
herdefiniëren en een oplossing te formuleren, die uiteindelijk in het 
politieke proces sterk zou doorwegen. In de vier andere gevallen spreken we 
van coproductie, waarbij de initiërende overheid en de participanten in 
belangrijke mate gezamenlijk het probleem formuleren en oplossingen 
uitwerken (binnen een reeds uitgewerkt algemeen kader).  
 
In verschillende gevallen nam de initiatiefnemer niet zelf deel aan het 
proces. Op andere plaatsen nam de initiatiefnemer een meer actieve rol op, 
bijvoorbeeld de politici op het burgerplatform of de ambtenaren in Share 
Your views with us.  De procesleiding was ofwel eerder intern-ambtelijk, 
extern (Hansard Society), of mixed (YHYCYS, ONR). Het procesdesign 
varieerde van licht tot zwaar. Het lijkt er niet op dat het procesontwerp van 
doorslaggevend belang is voor het slagen van de processen. 
 
In alle gevallen was er een duidelijke koppeling met het beleidsproces 
voorzien.  
 
Methoden en instrumenten varieerden van klassieke vergaderingen (ONR), 
over forum, chat, tot meer deliberatieve methoden of processen met een 
mix aan aggregatieve en deliberatieve methoden. 
 
Inhoudelijke flexibiliteit en improvisatie lijken van belang te zijn om in te 
spelen op ontwikkelingen tijdens het feitelijke procesverloop. 
 
In de verschillende processen zijn belangrijke resultaten geboekt, al zijn 
zeker niet alle doelstellingen bereikt. De beoordeling door beleidsmakers is 
in de meeste gevallen positief. Het is moeilijker een goed zicht te krijgen 
op de beoordeling door de deelnemers, al lijken de resultaten ook hier een 
vrij positief beeld op te leveren. 
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6. Algemene conclusie  

We hanteerden de volgende algemene onderzoeksvragen: 
 
“Welke ontwikkelingen zijn er in het buitenland op het vlak van 
beleidsparticipatie en interactief beleid?” (macro) 
 
“Onder welke omstandigheden en op welke manieren zijn er succesvolle 
interactieve beleidsprocessen in het buitenland opgezet?” (micro) 
 
Uit het onderzoek kunnen enkele conclusies getrokken worden in verband 
met de ontwikkelingen en mogelijke trends op het vlak van (de vormgeving 
van) beleidsparticipatie en interactief beleid. Daarnaast konden ook een 
aantal vaststellingen gedaan worden op basis van de analyse van telkens 
twee cases in de drie landen. We geven de belangrijkste conclusies en 
vaststellingen mee in vogelvlucht. 
 
Ontwikkelingen en mogelijke trends op macro-niveau: 
 
• Groei in aantal en diversiteit van participatiearrangementen  
• Tendens om arrangementen vroeger in het beleidsproces in te plannen  
• Groei van direct-participatieve arrangementen die de twee basisvormen 

van besluitvorming combineren, namelijk aggregatie van meningen 
(tellen) en integratie (praten) 

• Professionalisering van de beleidsontwikkeling als dominante 
achterliggende doelstelling. Beleidsparticipatie en interactief beleid 
worden in de eerste plaats ingeschakeld vanuit een instrumentele visie, 
met de nadruk op het creëren van draagvlak en realiseren van 
inhoudelijke verrijking.  

• Meer geïnstitutionaliseerde vormen zoals vaste adviesraden lijken onder 
druk te staan ten voordele van meer ad hoc adviesraden en 
werkvormen. 

 
De volgende factoren lijken op macro-niveau in rekening gebracht te 
moeten worden: 
 
• De impact van het politiek-bestuurlijk systeem, de democratische 

basisvorm en traditionele advies- en overlegsystemen, en politieke 
cultuur 

• De aanwezigheid van politieke visie en engagement 
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• De aanwezigheid van een gecoördineerd beleid, en de institutionele 
inbedding van initiatieven 

• De aanwezigheid van juridische kaders  
• De (perceptie over de) rol van het middenveld bij de 

beleidsontwikkeling 
• Het al dan niet leggen van de link met het bredere 

democratiseringsdebat 
• Het al dan niet systematisch evalueren en bijsturen van interactieve 

beleidsinitiatieven  
• De verschillende –vaak tegengestelde, of toch niet op elkaar 

afgestemde- perspectieven, verwachtingen en doelstellingen ten 
aanzien van interactief beleid.   

 
De volgende instrumenten om beleidsparticipatie concreet vorm te geven 
springen in het oog en zijn mogelijk inspirerend voor de Vlaamse 
beleidscontext: 
 
• Interactief online register van lopende en geplande beleidsprojecten en 

–voorstellen, inclusief overzicht van het geplande en/of reeds afgelegde 
beleidstraject, waarbij ook de commentaren uit de verschillende 
consultatierondes worden opgenomen  

• Handleiding met duidelijke consultatierichtlijnen  
• Publiceren van een lijst van geconsulteerde actoren 
• Extra aandacht voor het burgerperspectief in de vorm van 

belevingsonderzoek, meningspeilingen, etc.  
• Een (doorgedreven) burgersegmentatie met het oog op het afstemmen 

van een interactief beleidsproces op verschillende deeldoelgroepen 
• Gebruik van quota om consultaties inclusiever te maken 
• Aanbrengen van een knip tussen consultatie in een vroege beleidsfase, 

gericht op creativiteit, en de belangentoets in een late fase, gericht op 
bescherming van individuele belangen 

 
Op case-niveau zijn een aantal indicatoren naar voor gekomen die in 
belangrijke mate bijdragen aan het succes van interactieve 
beleidsprocessen. Er zal bekeken moeten worden in welke mate deze 
factoren ook op het Vlaamse niveau een rol (kunnen) spelen: 
 
• Het belang van politiek-ambtelijke inbedding en bestuurlijk engagement 
• Het belang van verwachtingenmanagement 
• De rol en invloed van de procesmanager 
• Het belang van een duidelijke koppeling met het politieke proces 
• De mate van inhoudelijke en procedurele kaderstelling 
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• Een doordachte deelnemersselectie 
 
Deze conclusies geven een aanzet voor het onderzoek en debat in 
Vlaanderen de komende jaren. 
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