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>>      toekomsthedenverleden    >>
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Verloop en effect van gesprekken



• ‘Burgerparticipatie leidt tot meer 
vertrouwen’

• ‘Alleen als participanten gelijk 
krijgen zijn ze tevreden’

• ‘Burgers zijn participatie-moe’



Stadsgesprekken, vestiging  
moskee, 24-uurs opvang 
drugsverslaafden en cultureel 
complex en aantal pilots 
omgevingswet. 



Hoe betrekken we de unusual suspects?



• Waarom is het moeilijk?



• We voelen ons prettig bij wat we kennen

• We voelen ons prettig bij mensen die het met ons eens zijn

• We neigen er toe te praten met gelijkgestemden

De samenleving bestaat uit in principe gesloten systemen die zijn gericht 
op hun eigen voortbestaan en elkaars stoorzenders zijn

Mantura & Varela (bioloog), Luhman (socioloog)

Autopoiese 



Over representativiteit, diversiteit en (zelf)selectie

Turnhout, 2010; Wagemans, 2002



Perspectief van betrokkenen die niet mee praten

Zwijgende meerderheid: zichtbaar maken

Kritische burgers: serieus nemen 



• Welke groepen zijn betrokkenen (o.a. Factor C)?

• Wat is de aard en mate van hun betrokkenheid (profielen!)?

• Wat weet je van hun opvattingen?

Denk (vooraf) na over: 



Voorbeeld: opvang van vluchtelingen 

Lage betrokkenheid     Hoge betrokkenheid 

Concreet

Abstract

Opvanglocatie 

Criteria toekomstige 
opvanglocaties

Visie op de integratie 
vluchtelingen 2030   



Zorg voor een positieve ervaring



Ervaring is belangrijker dan uitkomst

?

respect
voice

explanation

(on)gunstige 
uitkomst

procedurele 
rechtvaardigheid

acceptatie 
tevredenheid 
vertrouwen

Lind, 2017; Tyler & Lind, 1988



Ervaren procedurele rechtvaardigheid

• Wanneer een burger ervaart eerlijk en rechtvaardig bejegend te 
zijn, heeft dit een positieve invloed op de acceptatie van en 
tevredenheid met de uitkomst, en op het vertrouwen in de 
betrokken (overheids)organisatie. 

• Wanneer de uitkomst ongunstig is voor de betrokken burger is dit 
effect zelfs sterker.  

Lind, 2017; Tyler & Lind, 1988; Van den Bos, 2014



Tot slot



Bedankt! Vragen of reacties?   
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