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Slim onderzoek: Participatie van burgers in beleid 
en beleidsonderzoek  
 

 
7 November 2017, Amsterdam 
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DOELSTELLINGEN VAN DEZE MIDDAG 

 1. Inzicht krijgen in begrip participatie   2. Inzicht in mogelijkheden voor     participatie van burgers/cliënten     in beleid en beleidsonderzoek   3. Inzicht krijgen in uitdagingen m.b.t.     participatie en mogelijke antwoorden  
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INTERACTIEF PROGRAMMA 

Speeddates     Introductie (prof. Tineke Abma)    Participatieladder (visualisatieoefening)   Voorbeelden gemeente Amsterdam (Barbara Groot)    Break-out werksessies en plenaire terugkoppeling   Ervaringsdeskundigheid (interview Marian Vink)    Afsluiting  
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ONS CENTRUM EN AFGERONDE PROJECTEN (I) 
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ONS CENTRUM EN AFGERONDE PROJECTEN (II) 
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ONS CENTRUM EN HUIDIGE PROJECTEN  
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CENTRUM VOOR CLIËNTERVARINGEN 
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SPEEDDATES 

Zoek iemand op die je nog niet kent    Vraag iemand het volgende:  
 

1)  Wat maakt jou tot wie je bent? 

2)  Wat zijn je drijfveren? 

3)  Waarom ben je hier vanmiddag? 

 





10 

 
BELEIDSVERWACHTINGEN TRANSITIE 

•  Burger langer thuis 
•  Langer en meer zelfredzaam  
•  Minder professionele hulp 
•  Toenemend beroep op buren- en familiehulp 
•  Betere zorg voor minder geld’  
•  Zorg op maat, en integrale zorg 
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BELEIDSROUTES: VAN AWBZ NAAR WMO 

1.  Decentralisering welzijn en ondersteuning     2.  Regie door lokale overheid  
3.  ‘Recht op zorg’ > beleidsvrijheid gemeenten   
4.  Verantwoordelijkheid bij vragers   
5.  Beroep op de civil society   
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PRAKTIJK EN PERSPECTIEF VAN DE BURGER 
 ROB: KERN RAPPORT ZORG VOOR SAMENHANGENDE ZORG 

-  Grote operatie, top-down, druk snelle invoering 

-  Bezuinigingen: discussies overschot/tekorten 

-  Spanningen systeem- en leefwereld  

-  Kwetsbare doelgroepen beperkt in beeld 

-  Zorg, sociaal domein, preventie aparte ‘werelden’  

-  Tussen wal-en-schip, eigen bijdragen, ongelijkheid 
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‘DEMOCRATIE IS MEER DAN POLITIEK ALLEEN’ 

Geef huurders, patiënten, leerlingen en ouders   invloed   
28-6-2017 
 
Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun 
woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties.  
 
Huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders zijn dan wel niet de formele 
maar wel de morele eigenaar van deze organisaties.  
 
Dat moet zichtbaar worden gemaakt door mensen meer zeggenschap te 
geven over de instellingen die hun leven op de belangrijke gebieden van 
wonen, zorg en scholing bepalen.  
 
Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies  
 

‘Democratie is méér dan politiek alleen.  
Burgers aan het roer in hun leefwereld’   
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VALKUILEN 

- Aanbod/overheid blijft in de lead 
- Masterplannen maken 
- Ingewikkelde verantwoordingssystemen 
- Formuleren en meten beleidsdoelen 
- Expert kennis  …. kortom, voor i.p.v. met   

Tekortkomingen: 
Weinig recht gedaan participatie, complexiteit, 
onbedoelde effecten, tussentijdse bijsturing 
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HOE PAKT DIT UIT IN DE PRAKTIJK? 
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BURGERS AAN HET ROER? 
 
MEERWAARDE BURGER/ CLIËNTEN PERSPECTIEF 
 
 
 
Intrinsiek:  

-  Ervaringsdeskundigheid  
-  Betekenis en leefwereld context 
-  Stem en empowerment  

Instrumenteel:  

-  Tijdig bijsturen van beleid  
-  Draagvlak van burgers/cliënten voor beleid 
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WAAR IN DE BELEID/ONDERZOEKCYCLUS? 

 
-  Een stap of meerdere? 
-  Gehele cyclus?  
-  Beginfase? 
-  Agendering?  
-  Voor/nadelen? 
 



 
WELKE MATE VAN PARTICIPATIE? 

Monitoring & onderzoek 
met burgers en cliënten  

Klassieke monitoring   
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RESPONSIEF BELEIDSONDERZOEK 

Vergroten inzicht en begrip    Gezamenlijk leren t.b.v. lokale oplossingen   Participatie van begin t/m einde cyclus   Op niveau van partnerschap > macht en controle delen   Verbindt actie en reflectie, theorie en praktijk   Co-creatie mét mensen i.p.v. vóór mensen    



KENMERKEN 

Issues en 
agenda door de 
mensen om wie 

het gaat 
Dialoog 

Leefwereld 
versterken 

t.o.v. systeem 

Samen leren 

Partnerschap 
tussen 

wijkbewoners en 
professionals 

Empowerment 

Verschillen èn 
gemeenschappelijke 
waarden (h)erkennen 

Goede 
facilitators 
essentieel 
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PARTICIPATIE STAKEHOLDERS   

 Participatie betekent meedoen en meebeslissen   Participatie is meer dan een middel, ook doel   PAR begint in de leefwereld, gemeenschap     
“The development of powers of reflective thought, 
discussion, decision and action by ordinary people 

participating in collective research on "private 
troubles" (Wright Mills, 1959) that they have in 

common.”  
 
Oftewel condities creëren om te leren van eigen ervaringen, die onderzoeken 
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‘A’ VAN ACTIE EN SAMEN LEREN 

 
PAR: leren door doen 
 

John Dewey: kritiek scheiding denken – doen 
‘No research without action, no action without 

research’(Kurt Lewin) 
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DIALOOG COMMUNICATIEVE RUIMTE 
 
 Participatie vereist communicatieve ruimte   
De ideale plaats om te leren is dialogisch van aard 
 

“...mutual recognition, reciprocal perspective taking, a 
shared willingness to consider one’s own conditions 

through the eyes of the stranger, and to learn from one 
another.” (Habermas, 2003, p.291).  

  
 
‘Ideale gesprekssituatie’ 

Hiërarchische macht buiten spel 
Alle argumenten en perspectieven eerlijk onderzoeken 
Zoeken naar wederzijds begrip 
Tijdelijke publieke ruimte          
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VOORBEELDEN AMSTERDAM 
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VAN UITSLUITING NAAR INSLUITING & INCLUSIE 

Juiste professionele steun 
 

 - Casus: grote schoonmaak en wekelijkse ondersteuning  
 - Om spanningen hanteerbaar te maken, op de achtergrond voor familie en vrienden  

 
Uitbreiding sociale netwerk  
 

 - Casus: vriendin van moeder legt contact met Leger des Heils 
 - Casus: ook mensen met verstandelijke beperkingen geven hulp! 
 - Weak en strong ties (Putnam) 
 - Respijtzorg ter ontlasting mantelzorgers 

 
 
Wereld te winnen met vrijwilligers + ervaringsdeskundigen 
 

  - Bindt vrijwilligers, verrijkende ontmoetingen …  
  
Wijkvoorzieningen kunnen nog inclusiever, gastvrijer 
 

 “Heel lang durfde ik niet naar het buurthuis.” (GGZ Client) 
 - De Nieuwe Club als voorbeeld van laagdrempelige opvang 
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ETHIEK VAN KENNIS 

 Samen leren, integratie kennis 
 
 
 
 Traditionele hierarchie kennis ter discussie     -wetenschappelijke, abstracte, propositionele kennis   -concrete, alledaagse kennis    -context en betekenis (Rvz)       Epistemic injustice (Miranda Fricker)    -Testimonial or witnessing injustice   -Hermeneutic injustice        
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ERVARINGSKENNIS  

 Ervaring met herstel     Maar ook ontwrichting     Vaak pijnlijk, embodied     Liever verhullen     
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CENTRUM VOOR CLIËNTERVARINGEN 
wwww.centrumvoorclientervaringen.com 
 
Contact: b.groot@vumc.nl; 06-15907823 


