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Wat wilde Thorbecke vooral ook 
bewerkstelligen met de Grondwet?

• Focus op: ontplooiing civil society en ‘empowerment van de burger’

• ‘Actief, kwalitatief burgerschap’ 

• Direct en breed kiesrecht, met lage drempel, vooral op stedelijk / 
lokaal niveau, daar waar burgers leven en werken

• Opbouw van politieke, sociale en economische betrokkenheid van 
onderaf : vanuit bloeiende gemeenten wordt de staat gevoed

• Openbaarheid van bestuur, levendige pers en publieke opinie



Democratie is meer dan stemmen.
Heb je dan ook een stem?















Inclusie: Hebben alle 

betrokkenen een stem in het 

proces? Is deze vorm 

toegankelijk? In hoeverre is er 

ruimte voor minderheidsbelang?

Transparantie: Is het transparant 

wie, wanneer, waar en hoe over 

spreekt en besluit? Zijn de werkwijze 

en begroting inzichtelijk?

Zeggenschap: Hoe is macht en tegenmacht, 

checks & balances, georganiseerd? Hoe gaat 

verantwoordelijkheid samen met zeggenschap? 

Wie zet de agenda?  

Democratische vaardigheden: Is 

iedereen voldoende toegerust om 

mee te doen en verantwoordelijkheid 

te dragen?

Efficiency: Hoeveel geld, tijd en energie 

vraagt het? Weegt de investering op tegen 

de opbrengst (voor inwoners, stakeholders)?

Democratische waarden

Deliberatie: Vindt er een open en 
toegankelijk gesprek plaats? Is de wijze van 

dialoog, discussie en besluitvorming zuiver?



Groninger Participatie Werkboek

















De toekomst? Of toch liever niet?





Workshop
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Groninger Participatie Werkboek









BURGERTOP /  WIJKTOP / G1000





⮚ Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk 
maken 

⮚ Meer gebruik maken van digitale instrumenten om burgers te 
bereiken, meningen te peilen en mee te laten beslissen 

⮚ Bevorderen van democratisch burgerschap 
⮚ Zoeken van verbinding tussen participatieve en representatieve 

vormen van democratie 
⮚ Bevorderen van een responsieve, dienstverlenende overheid die er is 

voor burgers
⮚ Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de 

bewoners
⮚ Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 





























Werkzame bestanddelen 
We kennen steeds beter de ‘werkzame bestanddelen’ waarop we 
kunnen voortbouwen: 

• dialoog burger - burger
• zeggenschap én budget naar bewoners
• samenhangende aanpak i.p.v. modieuze methodiekjes
• ontwikkelen vanuit lokale logica: maatwerk per wijk/dorp
• werken vanuit vertrouwen: 3R (relatie, relatie, relatie!!)
• de wijk/dorpen in: zichtbaar & aanwezig als overheid in brede zin
• verbinden experts en bewoners
• partnerschap
• kunnen variëren in rollen 
• flexibel in organisatievorm en financiën
• het de tijd gunnen



In de media
Filmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-devLhOsl4
https://www.youtube.com/watch?v=MwRaS15AhTU

https://www.youtube.com/watch?v=MwRaS15AhTU






⮚ Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken 
⮚ Meer gebruik maken van digitale instrumenten om burgers te bereiken, meningen te peilen 

en mee te laten beslissen 
⮚ Bevorderen van democratisch burgerschap 
⮚ Zoeken van verbinding tussen participatieve en representatieve vormen van democratie 
⮚ Bevorderen van een responsieve, dienstverlenende overheid die er is voor burgers
⮚ Meer zeggenschap delen of overdragen van de gemeenteraad aan de bewoners
⮚ Verbreding naar maatschappelijke gemeenschapsdemocratie 



Model Eupen





• Bewoners (mee) aan het stuur; vorm niet 
bepalen vanuit ‘Stadhuis’.

• Verbinding met gebiedsgerichte werkwijze: nabij 
& benaderbaar, bouwen aan vertrouwen.

• Recht doen aan diversiteit in wijken en dorpen; 
niet één model past.

• Van standaard convenant en subsidiering van 
bewonersorganisaties naar maatwerk per wijk 
en dorp.
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toegankelijk gesprek plaats? Is de wijze van 

dialoog, discussie en besluitvorming zuiver?






