
Een brug slaan over de kloof tussen 
burger en bestuur.

Katrien Partyka



Inleiding

• Lokale democratie bestaat

- Deelname verkiezingen in België ‘wereldtop’

- 91,54% in 2012

- Wel dalend, en duidelijk verschil stad  platteland

- In de stad Antwerpen maar / toch nog 85,65%



Permanente inspraak en participatie via

- Adviesraden 

- Wijkcomités, dorpsraden

- Contactmomenten tussen buurtbewoners en 
gemeentebestuur



• En door als politicus constant je burgers ‘op te 
zoeken’ en je oor te luisteren te leggen.



Toch blijken deze concepten steeds 
minder te werken.



Uitgedaagd door bewegingen ‘over de 
partijen heen’



…en bewegingen ‘zonder de partijen’





Geteisterd door schandalitis



Maar ook nieuwe politieke doorbraken 
die prikkelen…



… of ontredderen.



Intussen…

• Zijn er een decretaal een aantal belangrijke 
evoluties:

– geen verplichte advisering meer

– geen apart cultuurbeleidplan

– Geen verplicht jeugdwerkbeleidsplan

 Nood aan nieuw Vlaams kader rond participatie / 
co-creatie!



… bevindt het verenigingsleven zich in 
volle transitie



… en zien we ook hoopvolle signalen.

Studiedienst Vlaamse Regering, 2017.





Werk maken van:

• Een Vlaams decretaal kader lokale besturen 

• Aandacht inbouwen voor roep burger om 
inspraak

– vb. Verplichte co-creatie rond beleidsplan aan 
begin legislatuur

– vb. Steunpunt voor lokale besturen voor knowhow 
hierrond

– vb. Vorming voor lokale mandatarissen



Relevante lectuur:

Witboek Open en Wendbare overheid 
(juli 2017) 

Vanaf p. 16: “Meerwaarde creëren door 
participatie “

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/de
tail/witboek-open-en-wendbare-overheid



Opvallend in het Witboek:

“De overheid moet luisteren naar wat er leeft in de maatschappij en haar volledige be-
leidsvoering zo interactief mogelijk opbouwen. Een interactieve aanpak wordt dus de norm.

(…)
Iedere belanghebbende, van burger tot organisatie, moet de kans krijgen om zijn of haar
stem te laten horen en mee na te denken over beleidsthema’s.

Die interactieve aanpak kan in principe voor alle beleidsthema’s, in alle fases van het beleid
(agendasetting, beleidsformulering, besluitvorming, uitvoering en evaluatie) en voor alle
actoren in de maatschappij, zowel individuele burgers als georganiseerde actoren.

Er moet echter altijd transparant worden afgewogen wanneer participatie een echte 
meerwaarde oplevert en of de participatie proportioneel is. Participatie moet immers de 
legitimiteit en kwaliteit van het overheidsoptreden versterken en mag de daadkracht van de 
overheid niet in de weg staan.

(…) We zullen goede praktijken op het vlak van interactieve beleidsvoering inventariseren 
en promoten. We leren daarbij ook van succesvolle lokale en buitenlandse initiatieven.”

• De ambitie: een volledig ‘interactieve aanpak’.



• Respect voor klassiekere en nieuwe vormen van participatie

“Er is sprake van een hybride systeem waarin verschillende vormen van interactief beleid 
en inspraakarrangementen samen een rol kunnen spelen, zowel de rechtstreekse pu-
blieksparticipatie door individuele burgers, het gestructureerde overleg met het mid-
denveld en advisering door (strategische) adviesraden, als de inbreng van nieuwe ver-
enigingen en burgerbewegingen.”

• Meer aandacht voor de optie van de bemiddelaar

“Bij de politieke besluitvorming over complexe maatschappelijke uitdagingen doet de 
overheid waar nodig en wenselijk een beroep op ambtelijke bemiddelaars met het oog op 
een zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek compromis.

Waar nodig en wenselijk kan de overheid ook een beroep doen op externe bemiddelaars 
zoals het voorbeeld van de intendant in het Oosterweeldossier of de onafhankelijke 
tussenpersoon in het dossier over het onverdoofd slachten al aantonen.”



• Aandacht voor co-creatie en coproductie

“Waar mogelijk en wenselijk willen we nog een stap verder gaan en bij de uitwerking van
beleidsmaatregelen inzetten op vernieuwende samenwerkingsvormen zoals cocreatie en

coproductie.
Dat kan ook een verschuiving inhouden van de manier waarop de overheid in de
maatschappij staat, namelijk als een netwerkspeler die ook een faciliterende en
inspirerende rol tussen maatschappelijke actoren opneemt om tot oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken te komen.”



Het nieuwe bestuursdecreet in het 
Witboek

Onder andere:

- Organiseren participatie burgers: consultatieportaal en -platform als 
aanvulling op het centrale contactpunt in het decreet 
overheidscommunicatie. 

- Publiek maken van regeringsdocumenten als een standaard van 
actieve openbaarheid

- We zorgen ervoor dat elke burger die voorstellen doet voor nieuw 
beleid of voor de verbetering van bestaand beleid, dienstverlening of 
regelgeving, binnen een redelijke termijn gepaste feedback krijgt. 



Tot slot: een voorbeeld uit de 
praktijk.



Tienenlab met CBS

Tienenlab met 
stadsadministratie 

Tienenlab met burgers met 
goesting

Tienenlab met burgers met 
initiatief

Projectgroep en kerngroep (feedback met MAT)
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DE TIEN 

WERKEN

1. De Tienenaar zoekt het niet te ver 

2. De Tienenaar geeft alles wat grijs is kleur 

3. Tienen, een stad met zorg voor elkaar 

4. De Tienenaar neemt pleinen en straten in 

5. De Tienenaars maken samen hun stad 

6. De Tienenaar haalt zijn fiets van stal 

7. Van Grote Markt naar Gezellige Markt 

8. Kinderen en jongeren vieren feest 

9. De Tienenaars dagen elkaar uit 

10.De Tienenaar herontdekt groene parels 



 Nóg meer mensen bereiken

 Meer mensen laten
 meedenken en – doen

 Engagement bij burgers om nu ook
dingen zelf te gaan doen

 Kleine en/of eenmalige dingen, 
grote en/of permanente trajecten
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Burgerinitiatieven



De Tien (Werken)

Opgewekt Tienen

“Tienen Troef”, stadsblog maar ook informele 
‘drager’ (structuur) van de nieuwe lokale 

community ‘De Tien’
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