
Christine Bleijenberg 

Lectoraat communicatie in digitale transformatie
Hogeschool Utrecht

Proeftuin Factor C 18062020

Blogs: https://www.overheidincontact.nl/author/christine-bleijenberg/

Info onderzoek: https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/christine-
bleijenberg

https://www.overheidincontact.nl/author/christine-bleijenberg/
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/christine-bleijenberg


Welkom! 



Agenda 

• Cirkel van interactie: communicatieve kijk op participatie

• Bereiken en betrekken van bewoners

• Online en/of offline participatievormen?

• Afsluiting



Burgerparticipatie in jouw organisatie  

Waar ben je tevreden over? Wat kan beter?





Wat gebeurt er in de black box?

(naar de Graaf, 2007)

Vertrouwen 
en klik 
tussen 

deelnemers

Beslissingen 
van andere 
overheden

Wat er speelt 
in politiek en 
maatschappij

Ruimte voor 
het vinden 

van 
oplossingen 

Macht van 
belangheb-

benden



Onderzoek naar gesprekken (online en offline)

Onderzoek in vier gemeenten

Verschillende participatievormen en 
onderwerpen 

O.a. stadsgesprekken duurzaam 
energielandschap en transitievisie 
warmte



>>      toekomsthedenverleden    >>
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Kijken naar participatie



‘Participanten zijn niet representatief’: het belang van diversiteit

(Cuppen, 2012; Fung, 2006; Michels & Binnema, 2016)



Usual suspects: over (zelf)selectie

(Turnhout, 2010; Wagemans, 2002)



Wel betrokken, niet aan tafel? Over kritische 
burgers die niet (meer) meepraten 

(Bleijenberg et al, 2018; Verloo; 2015)



betrokkenheid

ontwerpen

interactie

opvolging

context

betrokkenheid:

-betrokkenen

-aard betrokkenheid

-perspectief (zo 

mogelijk)

ontwerpen:

-inrichting ruimte (fysiek en 

overdrachtelijk)

-interactie

-inhoud

context:

-beleid en regelgeving

-voorafgaande participatie

-’toevallige’ gebeurtenissen

opvolging:

-proces

-verantwoording 

Cirkel van interactie 

(Bleijenberg, 2018)

focus

focus:

-kaders benoemen 

-doelen



Focus

Bepalen richting en ruimte 

• Inhoudelijke kaders

• Kaders proces

• Kaders betrokkenheid

• Formuleer doelen

(Turnhout e.a., 2010; Van Woerkum, 2011)



Ontwerp

• Inrichting 

• Interactie 

• Inhoud

(Goffman, 1959, Hajer, 2005; Specht, 2013; Escobar, 2009; 
Bartels, 2012)



‘Participatie is geslaagd als iedereen ontevreden is’ 
(Forester, 2009)



Opvolging

• Begrijpelijke uitleg over het 
vervolgproces 

• Uitleg en verantwoording over de 
inhoudelijke keuzes 

(Berner, 2012; Lind, 2017; Van den Bos et al, 2014)



Berner, 2012; Lind, 2017; Van den Bos et al, 2014



• Is er in jouw gemeente altijd aandacht voor follow up?

• Waarom is het lastig?

• Welke verbeterpunten zie jij?

Opdracht follow up



Online: betrekken van meer en andere bewoners?! 



Wat speelt een rol? 
Onderwerp:
• Concreet of abstract
• Nabij of ver weg

Vorm:
• Toegepast of deliberatie
• Eenmalig of langdurig

Motief:
• Interesse/altruïsme of belang

Invitatie:
• Via via en gevraagd worden (loten)

Belemmeringen:
• Gevraagde inspanning
• Tijd- en plaatsgebonden 



Online en/of offline? 

Voordelen online: 

• snelheid

• potentieel bereik 

• asynchroniteit

• anonimiteit

• interactie mogelijkheden
(Brabham, 2009)



Hoe kies je de juiste tool? 

• Wie stelt vragen aan wie?

• Open of gesloten vragen?

• (In)directe manier van vragen?

• Welk type interactie past daarbij?

(Macnamara, 2017)



Gemeente stelt vragen en deelnemers antwoorden

Bijvoorbeeld een flitspeiling



Gemeente stelt vragen, deelnemers antwoorden en gemeente  
reageert daarop

Bijvoorbeeld een digitaal platform  



Gemeente en deelnemers stellen vragen en reageren op 
elkaar

Bijvoorbeeld zoom 



Type interactie Offline Online 

Two-way
-initiatiefnemer stelt een vraag + 
antwoord
of:
-initiatiefnemer stelt een vraag + 
antwoord + reactie van de
initiatiefnemer

Enquête huis aan huis 

Informatiebijeenkomst

Flitspeiling

Webinar
Online platform

Multistakeholder
Participanten gaan met elkaar en 
de initiatiefnemer in gesprek

Bijeenkomsten in ‘zaaltjes’ Online interacties 

Platform (asynchroon)
Zoom, Teams (synchroon)



Toename van two-way online interactie 

• Eenvoudige vragen / groot bereik / lage inspanning

Nog minder multistakeholder interacties 

• Verdieping / complexiteit / diversiteit / hoge inspanning 

• Vraagt om meer aandacht voor het ontwerp van de interactie 
(waaronder de moderator!)

Sinds voorjaar 2020



Kortom: Niet meer maar betere gesprekken! 

• Elk situatie is anders, maar de uitgangspunten voor effectieve interacties 
zijn gelijk

• Kies online of offline tools die de interactie mogelijk maken die helpt bij 
het beantwoorden van de vragen van de initiatiefnemer

• Tevreden deelnemers zijn een eenvoudige manier om meer en andere 
burgers te betrekken



Bedankt! En nog een laatste vraag… 




