
 

 

 

 

Pijler 3 Elkaar begrijpen 
Uitgaan van de kracht van hun inwoners. Aansluiten bij hun 

ideeën. Dat is wat gemeenten graag willen. Het invullen van de 

daarbij behorende nieuwe rol creëert boeiende uitdagingen. 

Want overheden en inwoners kijken vaak verschillend tegen de 

werkelijkheid aan. En hebben vaak verschillende verwachtingen. 

Samenwerken vereist een open en gelijkwaardige communicatie. 

Meer aansluiten bij de belevingswereld van inwoners en inzicht 

daarbij in de verschillende manier waarop inwoners betrokken 

willen worden, maken die samenwerking makkelijker. Ook 

manieren waarop besluitvorming tot stand komt, zijn essentieel 

voor het vertrouwen en draagvlak voor een goede 

samenwerking. Een methodiek is bijvoorbeeld Deep Democracy.  

 

Om meer vanuit dezelfde werkelijkheid en urgentie samen te werken, is een open en gelijkwaardige communicatie vereist. 

Ga als gemeenten een open en gelijkwaardige dialoog aan met de burgers. Deze dialoog heeft een positieve insteek: ze gaat 

uit van en geeft ruimte aan de ambitie en daadkracht die er in de samenleving speelt. Nodig en daag burgers uit om eigen 

kracht en creativiteit maximaal te benutten. 

Realiy Check 

Met een reality check breng je in kaart welke beelden en verwachtingen burgers en gemeenten van elkaar hebben.  Dit is 

belangrijk om te weten, want het is moeilijk uit de startblokken te komen als de verwachtingen – vaak onbewust – te ver uit 

elkaar liggen.  

Een reality check blijkt geen overbodige luxe, want we zien dat ze op nogal wat punten opvallend verschillende beelden en 

verwachtingen hebben. De werkelijkheden van gemeenten en burgers liggen best ver uit elkaar.  Uit onze reality check in 

Groningen blijkt bijvoorbeeld dat maar 17% van de bewoners vindt dat zij voldoende ruimte krijgen om hun ideeën en 

initiatieven te realiseren. Terwijl 64% van de gemeenten dit vindt. 

 



 

 

    
   

  
  
   
 
 
  

Burgerschapsstijlen  

Meer aansluiten bij de belevingswereld van inwoners en inzicht daarbij in de verschillende manier waarop inwoners 

betrokken willen worden, maken die samenwerking makkelijker. Het onderscheid naar burgerschapsstijlen helpt daarbij.  De 

pogingen om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers te vergroten, richten zich nog vaak (te) eenzijdig op een 

bepaald type burger: de Verantwoordelijken. Maar deze burgerschapsstijl vormt niet meer dan 28% van de bewoners. De 

pogingen zullen slagen, als ze aansluiten bij de verschillende leefwerelden van burgers. 

 

CMO STAMM ondersteunt overheden en burgerinitiatieven, onder meer met deze producten: 

 het doen van een reality check 

 workshops om inzicht te vergroten bijvoorbeeld burgerschapsstijlen 

 methodieken zoals Deep Democracy 

Benieuwd naar wat CMO STAMM verder voor u kan doen? Kijk op onze website! 

Meer informatie over dit specifieke onderwerp? Mail Yvonne van der Weerd. Mail: 

y.vanderweerd@cmostamm.nl 

Burgerschapsstijlen geven inzicht in:  
- Wat burgers bezighoudt en motiveert 
- Welke behoeften zij hebben 
- Hoe zij betrokken kunnen worden bij het publieke 

domein 
- Hoe zij het meest effectief kunnen worden 

aangesproken 
 

Burgerschapsstijlen onderscheiden zich in de manier 

waarop burgers tegen de overheid en de maatschappij 

aankijken en in de rol die burgers in de maatschappij willen 

spelen (Motivaction, Basisrapport burgerschapsstijlen). 

 

Er zijn vier burgerschapsstijlen:  
1. Plichtsgetrouwen (afhankelijke burgers) (16% van 

de bevolking)  
 

2. Buitenstaanders (afzijdige burgers) (32% van de 
bevolking)  

 
3. Pragmatici (afwachtende burgers) (24% van de 

bevolking)  
 

4. Verantwoordelijken (actieve burgers) (28% van de 
bevolking) 
 

 

 

Deep Democracy 

Deep Democracy is een instrument om binnen groepen met verschillende visies besluiten te nemen die gedragen worden 

door de hele groep. Dit omdat de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Door de 

methode komen sluimerende verschillen en verborgen oorzaken van conflicten snel boven tafel. Tegenstellingen worden 

daarbij niet gezien als een belemmering, maar juist als het begin van een creatief traject. 

In Nederland heeft Jitske Kramer Deep Democracy op de kaart gezet. Haar uitgangspunt is dat de minderheid iets ziet wat de 

meerderheid niet ziet. En dat ‘’dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden’’.  

Vaak reageren groepen in eerste instantie afwijzend of lacherig op afwijkende meningen. ‘’ Daar heb je hem weer’’. 

Wanneer deze meningen niet serieus worden meegenomen in het besluit, verdwijnen ze in een onderstroom. En daar gaan 

ze een eigen leven leiden. Vaak komt dit later in het traject weer terug in de vorm van gedoe, politieke spelletjes en 

inefficiëntie. Deep Democracy is een werkwijze die ervoor zorgt dat juist die afwijkende mening opgezocht wordt. Door naar 

elkaar te luisteren en ieders gezichtspunt serieus te nemen. Daarvoor is een concreet gespreksmodel ontwikkelt dat leidt tot 

inclusieve besluiten: 

1. Verzamel alle invalshoeken: Nodig iedereen uit om zijn of haar mening te delen. Alle invalshoeken doen ertoe. Open 

en neutraal. 

2. Zoek actief naar het alternatief: Expliciet vragen naar andere ideeën, afwijkende meningen, het alternatief. 

3. Verspreid het alternatief: Lobby voor jouw keuze om zo meer helderheid te krijgen in de waarde van de 

verschillende opties.  

Stemmen: bij een meerderheid voor een bepaalde keuze volgt: 

4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe: Erken bij de personen die niet bij de meerderheid horen dat het niet fijn is 

dat ze niet krijgen wat ze graag willen. Daarna vraag je hen wat zij nodig hebben om mee te gaan met het 

meerderheidsbesluit. Deze minderheidswijsheid voeg je toe aan het meerderheidsbesluit. 

Stemmen: het gekozen voorstel, met de aanvullingen van de minderheid, breng je opnieuw in stemming. 

 

info@cmostamm.nl 

www.cmostamm.nl 

 


