
Participatiemoe is (bijna) niemand, maar moedeloos 
worden velen wel van participatie. Het is traag en de 
systeemmacht is groot. Planningen, budgetten, 
besluitvormingsprocedures en intern gemeentelijke 
coördinatie zijn sterker dan de stem des volks. Die 
combinatie van traagheid en macht leidt tot 
“worstelmomenten” bij zowel bewoners als 
ambtenaren – de momenten waarop ze zich gaan 
afvragen of ze gaan afhaken of het écht anders 
moeten gaan aanpakken. Niet over maar naast de 
participatiepaden die het systeem biedt. Niet met de 
overheid maar juist zonder de overheid. Niet formeel 
maar informeel.
Bovenstaande is niet de conclusie van de 
werkconferentie “Participatiemoeheid” zoals die 
begin oktober door HvA Urban Management was 
georganiseerd. Een eenvoudige conclusie is ook niet 
te trekken uit de veelheid aan opvattingen en 
invalshoeken die tijdens de conferentie aan de orde 
kwamen. Maar op basis van alles wat gezegd is, kan 
wel worden geconstateerd dat de klassieke strijd 
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tussen systeemwereld en leefwereld nog volop 
gaande is. Waarbij direct een nuance op z’n plaats is 
want er is niet één hechte systeemwereld maar 
eerder sprake van een – losse – verzameling 
bureaucratieën die onderling net zo hard met elkaar 
kunnen strijden als dat ze bestreden worden door de 
leefwereld. Net zo goed is er niet één leefwereld. Zo 
zijn er burgers die uit onvrede zich geroepen voelen 
om democratisch actief te zijn. Maar er zijn ook 
burgers die immuun zijn voor de oproep tot 
participatie uit tevredenheid met het huidige 
democratische systeem. Dat maakt het speelveld er 
niet overzichtelijker op. En dan worden de spelregels 
ook nog eens veranderd, bijvoorbeeld in Amsterdam 
waar het huidige gemeentebestuur de 
“modernisering van ons democratisch bestel” tot 
beleid heeft verklaard. Die “modernisering” verloopt 
vooral via verschillende experimenten in diverse 
buurten in de stad. Wellicht dat deze experimenten 
invloed hebben op de moedeloos makende 
traagheid en macht van het systeem
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De verkenning van het begrip Participatiemoeheid 
vond aan het begin van de werkconferentie plaats 
aan de hand van vier voorbeelden:
- Borgerbuurt (Amsterdam-West)
- Sixhaven (Amsterdam-Centrum)
- Eendrachtspark (Amsterdam Nieuw West)
- Eenzame ouderen (Cliëntenbelang Amsterdam)
Bij drie van de vier voorbeelden brachten zowel de 
betrokken bewoner als de betrokken ambtenaar 
hun visie op de zaak naar voren. 
Aan de basis van elk van de vier voorbeelden lag 
een – ogenschijnlijk – klein verzoek: een moestuin 
aanleggen, een plekje voor oudere bewoners, 
ideeën om tijdelijk de buurt op te knappen, een 
bbq-plek in een park ontwerpen. 
Maar elk klein verzoek bleek grote gevolgen te 
hebben, vooral voor de gemeentelijke organisatie. 
Die komt niet zomaar in beweging op basis van een 
verzoek van een bewoners, zo bleek uit de verhalen. 
En als die wel beweegt kan dat zomaar, vanuit het 
perspectief van de bewoner, de verkeerde kant op 
zijn. Om van “de” gemeente iets gedaan te krijgen 
moet er fors intern ambtelijk gelobbyd worden. 
Omgekeerd moet ook veel energie worden besteed 
aan de initiatiefnemer(s) om ze, gezien de lange
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wachttijden, enthousiast te houden of ze duidelijk te 
maken dat aanpassingen van het initiatief nodig zijn 
vanwege (terechte) ambtelijke bezwaren. 
Bewonersinitiatieven, hoe graag de politiek ze ook 
ziet, worden ambtelijk dus niet altijd met gejuich 
ontvangen. Al is dat ook geen algemene regel want 
in sommige gevallen is de ambtelijke organisatie zo 
blij dat er een bewoner is die zich inzet voor de 
buurt dat deze het risico loopt te worden overladen 
met ambtelijke verzoeken die weinig tot niets met 
het oorspronkelijke voorstel te maken hebben. Dan 
dreigt oververmoeidheid. 
Initiatiefnemers worden niet alleen ambtelijk 
besprongen maar kunnen ook ambtelijk geparkeerd 
worden. Dat gebeurt als de inspanningen van de 
bewoner niet worden gezien als échte participatie en 
er dus nog een bewonersbrief en inspraakavond 
georganiseerd moet worden om het democratische 
gehalte van een initiatief te verhogen. Tijdwinst – en 
nieuwe inzichten – levert dat vaak niet op. 
Alle voorbeelden bestonden bij de gratie van 
bewoners die initiatief hebben getoond en 
verantwoordelijkheid hebben genomen. Het nemen 
van verantwoordelijkheid door de één is ook het 
afnemen van verantwoordelijkheid van een ander. En 
dat gaat niet vanzelf 

Vier visies op participatie
Mario Kieft (Open Universiteit) vertelde gepassioneerd over de studie ‘De Veranderende Gemeente’. Meer 
nadruk op participatie is typisch een mooie formele doelstelling die een overheid voor de bühne uitdraagt. 
Maar tegelijkertijd zijn er tal van mechanismen die er voor zorgen dat dit nauwelijks wordt waargemaakt.
Christine Bleijenberg (Hogeschool Utrecht) vertelde over het belang van het contact tussen burgers, 
ondernemers en overheid. In een tijd waarin iedereen aanvoelt dat ze elkaar nodig hebben, is het belangrijk 
te kijken hoe dit contact verloopt hoe het beter kan. Hoe kunnen ze elkaars taal beter begrijpen?
Gijs van Oenen (Erasmus Universiteit) plaatste de discussie over participatiemoeheid in een meer filosofisch 
perspectief. Van de moderne geëmancipeerde mens wordt verwacht dat deze overal een mening over heeft 
en zich actief opstelt. Dit zorgt voor overspannen verwachtingen, zowel bij burgers zelf als bij de overheid.
Lex Veldboer (Hogeschool van Amsterdam) ging tot slot in op de professionals die het meest met 
burgerparticipatie te maken hebben: de street-level bureaucrats. Zij krijgen dagelijks te maken met tal van 
morele dilemma’s in hun contact met burgers en moeten daar beter op voorbereid worden. 

Mario Kieft Gijs van Oenen Lex VeldboerChristine Bleijenberg
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Fotograaf des Vaderlands, Jan-Dirk van den Burg met artistieke begeleiding van Flavia Faas

Olifanten maken olifantenpaadjes. Wie, of wat, 
zijn die olifanten? In de gemeente Amsterdam 
valt de blik dan al snel op ambtenaren die het 
meest direct in contact met bewoners staan 
zoals buurtcoördinatoren of gebiedsmakelaars. 
Zij brengen en maken het beleid in de praktijk 
en snijden daarbij bureaucratische bochten af 
en omzeilen ambtelijk aangelegde 
hindernissen. Zij kennen de buurt, kennen 
collega’s en kunnen zo op flexibele wijze burger 
en bureaucratie aan elkaar koppelen.
Maar ook andere ambtenaren kunnen de 
gedaante van olifant aannemen. Dat doen zij 
bijvoorbeeld als zij hun eigen informele 
netwerk aanspreken om zaken in gang te 
brengen of gedaan te krijgen. Dat is (ook) 
risicovol want de verdenking van 
vriendjespolitiek of willekeur ligt dan op de 
loer. Of zij maken (oneigenlijk) gebruik van 
bestaande mogelijkheden (bijvoorbeeld een 
inloopspreekuur van de gemeentesecretaris) 
om een onderwerp onder de aandacht te 
brengen dat eigenlijk niet in het spreekuur 
thuis hoort. Blijkt deze route succesvol kan 
gaan collega’s dit voorbeeld volgen en ontstaat 
er zomaar een olifantenpaadje.
(vervolg op volgende pagina)

Gijs van Deuren zou je de 
Unusual usual suspect 
kunnen noemen. Hij is op 
vele inspraakavonden in 
stadsdeel Zuidoost  te 
vinden, luistert 
bewonersbijeenkomsten 
op met saxofoonmuziek, 
is zeer actief melder van 
problemen in de 
openbare ruimte, zoekt 
zelf contact met partijen 
of personen die 
betrokken zijn bij 
vraagstukken in het 
stadsdeel en maakt eigen 
beeldverslagen van zijn 
activiteiten die hij deelt 
via internet.
Vanuit een kerkelijke 
achtergrond vindt hij het 
belangrijk om op te 
komen voor zijn 
medebewoners en zijn 
buurt. 

Gijs van Deuren

Geduldig, bescheiden, 
zonder stemverheffing 
én vasthoudend als hij is 
kiest hij zijn eigen 
momenten om te 
participeren. Niet al zijn 
inspanningen leiden tot 
succes maar daar laat hij 
zich niet door 
ontmoedigen. Er is altijd 
weer een nieuwe kans!

Olifantenpaadjes. Zijn dat 
ruimtelijke raadsels? 
Uitingen van onkunde 
van stedenbouw-
kundigen? Of het 
zichtbare bewijs van de 
voortdurende strijd 
tussen burger en 
bureaucratie? 
Jan-Dirk van der Burg, 
Fotograaf des 
Vaderlands, ziet ze als 
een ode aan de kortste 
weg van A naar B.
Hij bezong ze in zijn 
hilarische 
Olifantenpaadjesshow 
waarin hij verschillende 
voorbeelden toonde, 
onder artistieke 
begeleiding van Flavia
Faas. Als fotograaf heeft 
hij ook een andere 
traditionele botsing… 

…tussen burger en bestuur vastgelegd: de inspraakavond. Dat leverde, in 
combinatie met de veel gebezigde inspraaktaal uit de mond van de fotograaf 
zelf, een even hilarische reeks beelden op van (vooral) oudere mannen, niet 
altijd volle zaaltjes, lekkende koffiekannen en bijzondere sokken op.
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De werkconferentie is mogelijk gemaakt dankzij de 
inzet van een veel mensen van binnen en buiten de 
Hogeschool van Amsterdam. Hiertoe behoren zeker 
de mensen die in twee rondes de workshops voor 
hun rekening hebben genomen. Dank hiervoor!

Bewoners/professionals
Christine Bleijenberg Maartje Bos 
Jentiena Clement Malene Duijst
Thomas Tiel Groenestege Gijs van Oenen
Gijs van Deuren Lea Witmondt
Mischa Woutersen Mario Kieft

Ambtenaren
Mindy den Harder
Thea Kroes
Hans Meijer
Betty Ramaekers
Merijn van de Reep

Medewerkers HvA Urban Management
Jelle van Aanholt Ivan Nio
Elke van der Heijden Jessica Schmitz
Harko van den Hende Lisette Tuijn 
Stan Majoor Evelyn de Roos
Maaike Miedema Boyana Vancheva
Marie Morel Elem Yag
Karin de Nijs Anna de Zeeuw
Lex Veldboer Alex Straathof
Frank Suurenbroek Willem van Winden

(vervolg van vorige pagina)
Maar als het ambtelijk vastloopt hoeven niet 
altijd ambtenaren de olifant te zijn. Een appgroep 
van bewoners of professionals die betrokkenen in 
staat stelt om elkaar, binnen of buiten “het 
systeem” te vinden en snel te kunnen handelen 
kan ook tot een nieuw pad leiden. Ook private 
partijen kunnen als olifant dienen, bijvoorbeeld 
als besluitvorming over budgetten bij de 
overheid traag gaan of publieke budgetten tekort 
schieten.
Olifantenpaadjes, hoe ze ook lopen, zijn niet 
alleen een - korte termijn - oplossing maar ook 
een signaal dat er wat schort aan het systeem. Of 
nog een stap verder: dat er iets aan het 
veranderen is in het systeem. 
Uitgaande van de gedachte dat het systeem, de 
bureaucratie, wel mee moet bewegen met de 
ontwikkelingen die zich in de “echte” wereld 
afspelen om van betekenis te kunnen blijven is 
verandering niet meer dan normaal. Dat kunnen 
met de mond beleden of in beleidsbrieven 
gevatte veranderingen zijn die geen grasspriet 
doen buigen. Maar als er olifantenpaadjes 
zichtbaar worden dan is er zeer waarschijnlijk 
echt iets gaande. 
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