
Waardevolle democratische 
verbetering

Dr. Lieske van der Torre
Prof. dr. Paul ‘t Hart  

Universiteit Utrecht (USBO) 

1



2

Bron: www.hoofddorp-centraal.nl



Twee achterliggende vragen:

1. Wat is waardevolle democratische verbetering?
2. Hoe komt waardevolle democratische verbetering 

tot stand? (succesfactoren)

Wat kunnen we hiervan leren? 

9/27/2018
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Achtergrond van het onderzoek
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Onderzoek Succesvol lokaal
bestuur

Case 
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Case 
A2

Case 
B1

Case 
B2
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Case 
C2

Enquete



1. Wat is waardevolle democratische 
verbetering?

9/27/2018
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Een publieke waardenpalet bij lokale democratieverbetering
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 Materiële waarden Immateriële waarden Proceswaarden 

Individueel 
perspectief 

Leefomgeving voldoet aan 
wensen van bewoner 
Kwaliteit van leven van 
inwoner optimaliseren 
Kans burger/ondernemer 
om succesvol te zijn 
 

Opdoen democratische ervaring 
Versterken gevoel van invloed 
over omgeving 
Versterken gevoelens van 
menswaardigheid, humaniteit 
en gelijkwaardigheid 
Geluk, het goede leven 
 

Transparantie in proces 
Open en gelijke informatie voor 
ieder 
Mensen voelen zich veilig in het 
participatieproces 
Rechtvaardigheid voor 
verschillende deelnemers 
Dienstbaarheid van gemeente 
naar inwoners 
Gemeente als benaderbare, 
berouwbare, betrokken partner 
Juiste democratische toets 
passend bij het gekozen beleid 

Collectief 
perspectief  

Doelmatige 
besluitvormingsprocessen 
 

Iedereen in staat stellen 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor de eigen leefomgeving 
Deelname van alle groepen die 
betrokken zijn bij het realiseren 
van een bepaald doel 
Draagvlak 
Balans representativiteit en 
participatie in besluitvorming  
Zachte belangen een luidere 
geven, solidariteit met 
verschillende groepen 
Versterken van saamhorigheid 
 

 



• Verschil ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’
▫ ‘Verbeteren lokale democratie’ of ‘Participatie’ is 

sterk bestuurlijk thema/ jargon. 

• Inwoners zitten sterk op output: wat levert het 
hen concreet op?
▫ Groene long in de stad
▫ Historisch erfgoed 
▫ Rustplek 

Maar let op:
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2. Wat draagt bij aan waardevolle 
democratische verbetering? 

9/27/2018
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Gedeelde visie op gemeentelijk topniveau over 
noodzaak van democratische verbetering

Succesfactor 1: willen
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Een dynamische en flexibele aanpak: geen ‘stip 
aan de horizon’ en maatwerk

Succesfactor 2: werkwijze
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• ‘Zoektijd’: ruimte om te experimenteren en 
buiten de lijntjes te kleuren

Succesfactor 3: werkwijze
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Lerend vermogen organiseren

Succesfactor 4: werkwijze
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Persoonlijke kwaliteiten: minder ego, meer 
responsiviteit

Succesfactor 5: benodigdheden
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Betrokken samenleving

Succesfactor 6: benodigdheden

16



Issue-eigenaarschap: ‘krachtige motoren’

Succesfactor 7: benodigdheden
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Een brede ‘authorizing environment’ opbouwen
▫ Écht luisteren: geen vooringenomenheid
▫ Laten zien dat betrokkenheid loont
▫ Management van verwachtingen
▫ Persoonlijke relaties

Succesfactor 8: mogen 
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3. Aanbevelingen voor Haarlemmermeer, en 
andere gemeenten

9/27/2018
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1. Zorg voor sterke inbedding van het thema 
binnen de gemeentelijke organisatie

9/27/2018
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2. Voorkom dat democratische verbetering als een 
‘paradepaardje’ wordt gezien

9/27/2018
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3. Organiseer het leren binnen de gemeente
9/27/2018
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9/27/2018
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4. Denk vooraf na over (mate van) realisatie 
opgehaalde ideeën 

9/27/2018
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Meer weten?
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e.j.vandertorre@uu.nl

www.successfulpublicgovernance.com 

@theSPGprogram 
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