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 Burgerschap in vele gedaanten 

Burgerschap: 

- Kiezer   

 

“In between election-democracy” 

- Inspraak (‘70s): 1e generatie 

- Interactief bestuur (90’s):        

2e generatie 

- Burgeriniatieven (10’s):           

3e generatie     
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Omschrijving   

• Collectieve activiteiten, 

gericht op een 

gezamenlijk belang 
 Geen mantelzorg 

 

• Initiatief bij burgers en 

uitvoering (mede) door 

burgers 
 Geen protestgedrag of  

 claimgedrag (eisen) 

 
 

 
 



4 

  

‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar 

eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf 

vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet 

alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook 

aan de samenleving als geheel’  

(Troonrede 2013) 

 Participatiesamenleving 
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  Overijssels bestuur 20XX 

Kernthema’s:  

• ‘Andere overheid, grote burger’ 

• Nieuwe verbindingen: coöperaties 

• Noaberschap 3.0 

 

Vragen  

• Willen en kunnen burgers dat?  

• Kunnen overheden actief 
burgerschap facilteren en zoja 
hoe?  
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  Werkwijze   

Data 

• Gegevens provinciaal  
Burgerpanel 2013 (N=1079) 

• Eigen onderzoek (i.o.v. 
provincie) 134 initiatieven in 
22 Overijsselse gemeenten 

Analysekader 

• Eerder onderzoek in USA 
(Verba e.a.) en UK (Lowndes 
e.a.) en NL (UT/UvA) 

• Antwoord op vragen en basis 
voor praktisch handelen 

• ACTIE: acroniem 5 factoren 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 A nimo  

 C ontacten 

 T oerusting  

 I  nbedding 

 E mpathie 
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A nimo: Wil men?  

• 16% Overijselaars heeft afgelopen 2 jaar 
deelgenomen aan initiatief 

• 70% zegt bereid zijn dat in de toekomst 
te doen (waarvan 12% zegt dat zeker te 
doen) 

 

• Toch 84% niet actief 

• Echter: niet alleen “usual suspects” 

o  Anders dan bij “politieke” participatie: geen 

 diplomademocratie en geen 

 oververtegenwoordiging  mannen 

o   Wel oververtegenwoordiging ouderen   
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Contacten & Toerusting: kan men?  
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  Ondersteuning 

• 84% van de 134 initiatieven is ondersteund 

Vooral op 3 manieren  

• Ondersteuning veelal adequaat 

• Maar niet altijd: regelmatig te veel ondersteuning, 

soms te weinig  

   



% initiatieven met knelpunt (N=132)
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  Inbedding &  Empathie 

INBEDDING 

KADERS 

OVERHEID 

EMPATHIE:     

BEGRIP & 

MEEWERKEN 

Hier: duidelijk te weinig ondersteuning!  
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Conclusies 

Vraag 1: Willen en kunnen burgers? 

 Animo is er genoeg (willen) 

 Contacten en Toerusting: veelal niet het 
probleem (kunnen) 

 

Vraag 2: Ondersteuning: hoe? 

 Veel ondersteuning  

 Advies en financiële / materiële 
ondersteuning veelal adequaat, maar 
ook regelmatig overaanbod 

 Bij Inbedding en Empathie: wel veel 
ondersteuning en goede wil,  maar ….. 

   daar nog vaak knelpunten   

 

 A nimo  

 C ontacten 

 T oerusting  

 I  nbedding 

 E mpathie 

 

 

Conclusies 


