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Inspraak geven 
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Een zeer lange reeks 
inspraakprocessen 
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• Van genetisch gewijzigd voedsel 
• Over hersenwetenschappen en energiebeleid 
• Auto en gezondheid 
• Beheer van radioactief afval 
• Aanleg van pleinen, straten, buurten 
• Tewerkstelling in de chemische industrie 
• Diversiteit in organisaties 
• Armoede op school 
• … 
 
Al deze processen eindigden op één of andere manier in een 

advies, rapport, aanbevelingen,… voor één of ander ‘bestuur’ 
 



En toen was er een boek en 
een definitie (2009) 
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Participatie is meer dan inspraak.  Het geeft 
ruimte aan engagementen in een organisatie 
of samenleving. Participatie is een leerproces 
tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, 

vertrouwen en draagvlak voor beslissingen 
wordt verkregen. Het gaat hierbij om open 
processen, waarin ruimte en tijd is voor het 

uitwisselen van meningen, bouwen aan 
gedeelde visies en acties, maar ook leren 

omgaan met verschillen. 
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De volle reikwijdte beseffen (en toepassen) kostte me 
jaren: 
•Het woord ‘beleid’ of ‘bestuur’ komt er nergens in 
voor 
•Ruimte geven én creëren voor engagementen, 
desnoods zelf 
•Zonder (sociaal) leren geen participatie 
•Open processen, geen vooraf bepaalde oplossingen 
•Denken én doen 
•Verschil is een rijkdom 
 
 
 

Enkele gedachten bij deze 
definitie 
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En toen kwam de pletwals 
van de G1000 
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Impact van de G1000 
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En de burgerdemocratie was terug 
(van nooit weggeweest?) 
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1991 



Alle macht aan de burgers? 

• Het systeem moet op de schop 
• Beelden van de burgerdemocratie gaan van 

radicaal vernieuwend (Van Reybroeck) tot 
voortbouwen op wat zich ontwikkelt (Huyse) 

• Maar de weg er naar toe …? 
• En wat dan met het middenveld (want in een 

burgerdemocratie is dat niet 
nodig/wenselijk)? 
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Wij maken het persoonlijke politiek 
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 Ruimte geven en 
creëren in 
samenleving en 
organisatie 

 Sociaal leren 
 Open proces, geen 

vooraf bepaalde 
oplossing 

 Denken én doen 
 Diversiteit is een 

rijkdom 
 
 
 
 

We zien onszelf als co-architect, 
niet als onderaannemer van 
het beleid 



Het middenveld is meer dan ooit nodig 

• Als we onze democratie willen versterken, met 
aandacht voor écht kwaliteitsvolle 
participatie, is een sterk middenveld nodig 

• Maar er zit op 3 lijnen ruis: 
1.De relatie met de overheid 
2.De relatie met de burger 
3.De onderlinge relaties 
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Ruis op de relatie met de overheid 

• Afhankelijk van overheidsmiddelen leidt tot 
een zekere ‘verambtelijking’ van het 
middenveld 

• Doorgeschoten professionalisering 
(jobzekerheid) en organisatiebelang primeren 
soms 

• Tegelijkertijd is middenveld ook ‘verdacht’ 
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Ruis op relatie met de burger 

• Neoliberale waarden/denken vanuit individuele 
belangen domineert in onze samenleving, collectieve 
krijgt minder plaats 

• ‘Injectie van het marktdenken’ (L. Huyse), leden 
worden klanten/consumenten 

• Het begrip ‘lidmaatschap’ staat onder druk, 
afkalvend ledenaantal 

• Traditionale middenveldorganisatie geen spiegel voor 
superdiverse samenleving en rem op nieuwe, meer 
diverse organisaties 
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Ruis op onderlinge relaties 

• Eigenbelang, minder samenwerking 
• Specialisering en niche-ontwikkeling 
• Druk van besparingen bij de overheid 
• Spanning tussen eerder klassiek middenveld (dat 

leden verliest) en middenveld van meer diverse 
organisaties (dat groeit) 

• Spanning tussen middenveldorganisaties en nieuwe 
burgerinitiatieven (Ringland, Straten-Generaal, Hart 
boven Hard,…) 
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Herpolitiseren als voorwaarde voor 
vernieuwde relaties 

• Middenveld moet weer meer missiegedreven gaan werken, 
positie durven nemen maar op een hedendaagse manier … 

• … gebouwd op sterke, kwaliteitsvolle interne 
participatieprocessen (durf hier te innoveren) 

• én open dialoog met samenleving, beleid en andere (en 
nieuwe) middenveldactoren, gericht op versterking van elkaar 

• Commerciële belangen dienen afgebouwd 
• en eigen organisatiebelangen losgelaten (durf uzelf en uw 

eigen relevantie in vraag te stellen) 
• Investeer in diversiteit 
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