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Informatietechnologie 
en bestuurlijke vernieuwing 

H.J . van Houten en F.D . van Meijenfeldt 

W
aar burgers deelnemen 
aan inspraak en pat"ti
cipatieprocessen, vormt 

dc teruglopende opkomst bij ver
"ad ringen een toenemende bron 
van zorg. Naast mondeling over
I g wordt wel het middel van de 

De democratie verstart. mocratische structuur van de sa
menleving kunnen versterken 
(van Houten 1989). Hierbij valt 
te denken aan experimenten ter 
stimulering van de openbare me
ningsvorming, directe in plaats 
van getrapte of representatieve 
besluitvorming, thematische refe
renda en nieuwe vormen van 

Zijn er middelen om haar 
te doen herleven ? 

Nieuw is het gebruik van 
informatietechnologie. 

chriftelijkc enquete gehanteerd 
om opvattingen en behoeften te 
acht rhalen. Belangrijke beleids-

Een pleidooi. 

voornemens worden via hoOt'zit-
tingen , afgewisseld met incidente-
le di cu siebijeenkomsten, terken-
ni gebracht van de burgers. Dit leidt niet zelden tot ar
beidsintensieve en tijdrovende inspraakprocessen die zich 
kenmerken door lange procedures en wisselende deelne-
mer . 
De gebod n participatiemogelijkheden blijken op wijk en 
tedelijk niveau ook een selectieve wet"king te hebben: 

vooral vet"tegenwoordiget' van maatschappelijke organi
atie en belangengroepen wcten ervan gebruik te maken . 

BlII'"ers blijken zich er niet door aangesproken te voelen, 
waardoor hun mening over stedelijke beleidsvoornemens 
en ontwikkelingen gemakkelijk verloren gaat en de be
l/'okkenheid afneemt. Participatie krijgt meerdere ge
zichtcn. Zij hangt af van de mate waarin men toegan g 
heeft tot de circuits van de macht. Participatie die tot 
niet. I idt, desavoueert zichzelf en ver terkt het wantrou
wcn t genover dc politiek en haar instituties. Met het pal'
ti ipatievraagstuk staat de geloofwaardigheid van de poli
tiek dan ook op het spel. Sterker nog, het politieke bedrijf 
slibt dicht al de participatie niet meer functioneert. 
Tc 'en deze achtergrond lijkt het zinvol te zoeken naar 
nicuwc instl"Umenten en methoden om de betrokkenheid 
an burgcrs bij het overheidsbeleid te vergroten . Niet 

eens ZOZCC1' ter vervanging van bestaande participatieka
dcrs of ov rJegstructuren, maar als een mogelijke aanvul
lin" of uübreiding daarvan. Dit discussiestuk introdu
cerrt ren gedachtenexperiment ovel' nieuwe vormen van 
in Pl'aak cn be luüvorming, onder de verzamelnaam: 
Comput I' Assisted Pal·ticipation ('CAP') . De CAP-me
thoden zijn geba eet'd op nieuwe toepassingsmogelijkhe
dil all informatie- en comul1icatietechnologie die de de-

II .J . VU il lIoutell is methodoloog en directeur vcm het onderzoeksbu

relII' Delpl.icollsult, gespecialiseerd in t.oekomstanulyse en het struct.u

rerrn vlI n processen VlllI collectieve meningsvorming. 

F. D. von Meijeufeldt is als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker 

I'rrbolldell (fun dllt zelJde b"recllt . 

buurtdemocratie met een klein
schalig karakter, die zich richten 
op het grote publiek. Dergelijke 
experimenten kunnen aansluiten 

bij een belangrijke Nederlandse traditie, waar vrijheid 
van meningsuiting een basiswaarde vormt in de sociaal
politieke infrastructuur. 
Met nadruk willen wij stellen dat men van de bier ont
vouwde gedachtenspinsels voorlopig in de praktijk niet al 
te hoge verwachtingen mag hebben. Computers hebben 
vele gebruiksmogelijkheden, maar deze zullen niet ont
wikkeld worden als ze niet appelleren aan een maatschap
pelijke behoefte. Nog nergens ter wereld hebben kabel en 
video geleid tot een eigen audiovisuele cultuur, laat staan 
tot een promotie van directe democratie, In Canada bij 
voorbeeld wet"den kabelexperimenten met rechtstreekse 
participatie ijlings politiek onschadelijk gemaakt, en was 
het enige blijvende effect van de bekabeling dat het voor 
de Amerikaanse media nog gemakkelijk werd de Cana
de e markt te bestrijken (Bouwman en Jankowski, 1990). 

Participatie, de anatomie van een begrip 

Participatie kan worden opgevat als een geïnstitutionali
seerd proces van ovedeg en onderhandeling over de op
loss ing van concrete problemen . Het is een gecoördineer
de vorm van handelen , door een heterogeen en per onder
wet"p verschillend samen pel van actoren. Succesvolle 
participatie moet dan aan minimaal drie vereisten vol
doen: (a) Er zal een werkbare consensus dienen te be
staan over de diagnose van bet probleem, dat wil zeggen 
de politieke analyse. Et, moet dus sprake zijn van een 
vastgesteld tekol,t , afgeleid uit het beeld van de wenselijke 
situatie waarover overeenstemming bestaat. (b) Er moet 
ook een zekere overeenstemming bestaan over de thera
pie, dat wil zeggen de gekozen veranderingsstrategie en (c) 
Eventuele niet-overeenstemming over een van beide voor~ 

gaande punten moet hanteerbaar zijn. 
Participatie veronderstelt wederzijdse beïnvloeding en 
vel'eist dus inzicht in de uitwisselingsmechanismen. Zo is 
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Automatisering achter het loket 

het van helang te weten welke opvattingen de andere acto
ren aan het participatieproces hebben: beschouwen zij 
hun bijdragen als reacties of als zelfstandige initiatieven? 
De wisselwerking tussen de diverse actoren is mede afhan
kelijk van de verstrengeling of ver vlechting tussen de ac
toren onderling. Ten eerste is de fase in het besluitvor
mingsproces van belang. Een principieel debat over een 
gevoerd beleid stelt immers andere eisen dan bijvoorbeeld 
de beraadslaging over concrete maatregelen vooraf. Ten 
tweede is de maatschappelijke context van betekenis: een 
door bt'ede publieke belangstelling gevoede discussie ver
loopt volgens een andere logica dan een overleg dat in 
beslotenheid plaatsvindt. En ten derde is de inhoudelijke 
evolutie van een probleem van belang: thematische ver
breding dan wel vernauwing, de wijzigingen in beleidsuit
gangspunten of doelstellingen. 

Interactiemechanismen 

Het transparant maken van de wisselwerking tussen poli
tiek, bureaucratie en publiek leidt onherroepelijk tot het 
blootleggen van de achter politieke keuzes verscholen in
teractie-, machts- en verhullingsmechanismen. Dit zijn 
welliswaar geconditioneerde, maar tocb niet helemaal 
vastliggende interactiepatronen van actoren: het proces 

van beraadslaging, het praktisch handelen, de ideologi
sche controverses en de (veelal impliciete) probleemanaly
se. Er bestaat zeker een gebrekkig zicht op de wijze waar
op deze mechanismen binnen de overheid werkzaam zijn. 
Als eerste is het moeilijk om afgebakende fasen in het par
ticipatieproces te onderscheiden. Ten tweede wOt'den op 
ieder participatieuiveau de problemen weer anders onder 
woorden gebracht. Op het partijpolitieke niveau gebeurt 
dit veelal in relatief simpele, vaak technische of juridisch
procedurele formuleringen. Op het ideologische niveau is 
de samenhang tussen nOl'luatieve ordeningsconcepten aan 
de orde. En op het strategische niveau wordt gekeken 
naar het meer fundamentele probleem of interventies mo
gelijk en wenselijk zijn en welke neveneffecten dan accep
tabel zijn. 
Voorts kunnen in de loop van het proces de mechanismen 
nu eenmaal veranderen, om dat de strategische positie 
van de actoren in het krachtenveld verschuift, of omdat 
de participatieve context zich wijzigt en tenslotte omdat 
het vraagstuk inhoudelijk kan evolueren. 
Maat' er zijn ook constante elementen aanwijsbaar: elke 
actor moet immers iedere keer opnieuw zijn handelings
bekwaamheid verwerven, en die bekwaamheid moet tel
kens weer als een collectieve èigenschap vàn het totale 
participatieproces naar vorenkUllnen komen. 
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Onder bijzondere omstandigheden treden weliswaar be
paalde mechanismen op de voorgrond, maar die situaties 
worden hierdoor tevens bepaald: verhoudingen zijn in 
dialectische zin op elkaar betrokken. 
Al bijvoorbeeld een polarisatie optreedt door schuldtoe
wijzing of nivellering van verantwoordelijkheden, be
p rkt rut niet alleen de manoeuvreerruinlte van de parti
cipanten maar ook hun handelingsbekwaamheid. En zo
lang politieke ambities en machtsaspecten dominel'en , ligt 
het mechanisme van concurrentie meer voor de hand dan 
in een fase waarin alle partijen van de onvermijdelijkheid 
van bescheiden resultaten overtuigd zijn. Of omgekeerd: 
waar de behoefte aan eensgezindheid groot is , neemt nu 
enmaal de neiging toe om het machtsaspect te verdrin

g n. lIet is iets wat bijvoorbeeld een hele partijcultuur 
kan bepalen. 
De verhuUende werking van camouflagemechanismen is 
vooral naar buiten gericht. Een verhullende werking van 
de stilel'ingsmechanismen richt zich vooral naar binnen, 

- Hoe rijp is het inspraakprobleem? In welk ontwikke
lingsstadium verkeert de meningsvomring ? Hoe beter 
de betrokkenen in de problematiek zijn ingewerkt, hoe 
hoger het in aanmerking komende participatieniveau, 

- Op welke ternrijn moeten de effecten van de inspraak 
zichtbaar zijn ? Hoe korter de ternrijn, hoe lager het te 
kiezen participatieniveau, 

- Op welke schaal moet het effect zich manifester en 
(plaatselijk of landelijk) ? Hoe ruimer de schaal, hoe 
lager over het algemeen het ingangsniveau van de parti
cipatie, 

- Hoe belangrijk en omvattend is het onderwerp waarop 
de inspraak betrekking heeft? Hoe belangrijker en om
vattender het onderwerp, hoe lager het doorgaans op de 
participatieladder wordt ondergebracht. 

(Algemene Structuurschetsen bijvoorbeeld alleen op 
voorlichtings niveau, maar concreet beheer van binnen
terreinen kan weer in direct zelfbeheer plaatsvinden). 

om het pel voor de deelne
m l'S peeJbaar te houden. o Zelfbeheer ' zelfbestuur (sturing door parcipanten ,wijkraden, belangengroepen) 

Participatieve competentie 
8 I Delegatie (partijpolitieke deelraden, rechtstreekse volksraadpleging , besluilvormend referendum) 

Een belangrijke mogelijk
heid om te kunnen pal,tici
p ren bestaat uit het vinden 
van de juiste verhouding 
tus en betl"Okkenheid en 
di tantie. Hoe meer de in
spraak het karakter heeft 
van een 'verdelingsvraag
stu k', boe meer distantie er 

I Meebeslissen (directe toegang tot beslullvorming , gedeelde verantwoordelijkheid) 

~====----, I Partnerschap (overleg en samen~erking van uil eigen verantwoordelijkheid) 

7 

6 
F=====L--, I Consultatie (gekwalificeerd advies, actieve partleipatio ' publiek debat) 

~=============----, 
5 

4 I Inspraakprocedure (meningspeiling of mondelinge hoorzitting binnen beperkte randvooIWaarden) 

~=============~--~ 
1 Schriftelijke raadpleging (bevolking kan schriftelijk reageren op beleidsvoornemens) 3 

~==============~--, I Voorlichting (overheid verschaft mondelinge voorlichting over besluiten) 2 
:===========~~ 
'--_________ 1 ________ ----11 Toelichting (beSluiten liggen ter Inzage en worden schriftelijk toegelicht) an de deelnemers wordt 

vereist. De noodzaak tot af-
tand name wordt alleen 

maar vel' terkt wanneel' gekozen wordt voor bestaande 
institutionele en inhoudelijke kaders en er geen gebruik 
wordt gemaakt van externe deskundigheid. Een tweede 
vorm va n participatieve competentie ligt in het vermogen, 
inteme en maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften 
niet alleen te signaleren maar ook op hun juiste betekenis 
te chatten. Dat vereist analytische vaardigheden, begrip, 
stratcgi eh inzicht en consistentie in denken en handelen, 
Een d rde vorm tenslotte bestaat in het vermogen tot ba
lanceren op het raakvlak tussen broze eensgezindheid en 
harde confrontatie. De vraag op welk moment de schaal 
nam' een van beide kanten doorslaat is dan geen kwestie 
me'er van zuiver te onderscheiden fasen in het politieke 
"roees: daal'voor zijn de op te lossen pmblemen te com
plex en tc gelaagd, de belangen te tegenstrijdig en de posi
ties van de betrokken actoren te wis elvallig. Een manier 
0111 deze' dilemma 's kort te sluiten is het opstellen van on
derwerp-speci fi eke 'participatieladders ': het ondel'bren
gen van d voor inspraak in aanmerking komende onder
werpen op vel' chiUende niveaus van medezeggenschap, 
waal'bij de breedlc van het in praakpl'oces systematisch 
kan worden gevarieel'd. Keuzecriteria voor de het bepa
len va n het juiste il1spl"aakni veau zijn dan ondermeel": 

- Participatieladder -

Het is een interessant. punt na te gaan waal" de belangrijke 
pal"ticipatiemomenten binnen een planningsproces gelo
kaliseerd zijn en welk niveau van participatie daarvoor 
het meest in aanmel'king komt. De meeste participatievor
men liggen tussen het 2e en het 5e niveau: zij schommelen 
tussen infol'matieoverdracht en onderhandeling. 

Voorbeelden van teleparticipatie 

Nieuwe toepassingsvol'men van informatie- en communi
catietechnologie bieden in beginsel veel mogelijkheden om 
de democratische structuur van de samenleving te ver
sterken . Daarmee kunnen zij een nieuw beginsel toevoe
gen aan de fundamentele grondrechten: vrijheid van me
ningsvorming naast vrijheid van meningsuiting. Zij zou
den de huidige politieke apathie kunnen doorbreken en 
politieke discussies zowel verbreden als verdiepen. De 
maatschappelijke meel"waarde valt vooral te zoeken in 
een sterkere individuele betrokkenheid, een grotere poli
tieke mondigheid en een hoger collectief verantwoorde
lijkheid gevoel. Vooral de standpunten van andersden
kenden kunnen op deze manier beter uit de ved komen 
en behoeven niet meer door meerderheidsopinies te wor-
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den weggedrukt. Een directe betrokkenheid bij vitale dis
cussies is tenslotte essentieel om de balans tussen gemeen
schapsgevoel en individualisering te herstellen. De hierna 
besproken denkmodellen zijn mede ontwikkeld met het 
oog op veel voorkomende problemen, die zich voot"doen 
bij traditionele inspraak- en participatieprocessen (ar
beidsintensief, tijdrovend, sterk verloop/wisselende deel
nemers, ingewikkelde en moeizame begeleidingsprocedu
res of onvoldoende aandacht voor deelbelangen). Het ba
sisprincipe is de vervanging van vragenlijsten door com
puterschermen. Deelnemel's aan een inspraakpro-cedure 
hijgen de beschjkking over eigen terminals of PC's met 
on-line communicatiefaciliteiten, die via modems verbon
den zijn met een centraal computernetwerk, hetzij via het 
telefoonnet, hetzij via kabeltelevisie of een combinatie 
van beide. Het participatieproces wordt daardoor onaf
hankelijk van plaats en tijd. In eigen huiselijkekring kan 
informatie worden opgevraagd en kunnen vragen worden 
beantwoord of discussies aangegaan. 
Volgens het CAP-model ('Computer Assisted Participa
tion') wordt de inbreng van de deelnemers langs electroni
sche weg verwerkt en teruggekoppeld. Dit heeft onder an
del'e tot voordeel dat het participatieproces sneller kan 
verlopen, meer complexe bewerkingen van het materiaal 
mogelijk zijn, deelnemers direct kunnen beschikken over 
aanvullende informatie en dat complexe i.nIormatie helder 
kan worden gevisualiseerd. Zelfs het werken met sinmla
tiemodellen is mogelijk, waal'door snel inzicht kan wor
den gegeven in de consequenties van bepaalde keuzes .Het 
CAP-model stelt zich ten doel expliciet inzicht te verschaf
fen in achtel'liggende keuzeprincipes, argumenteerlijnen 
en redeneer vorm en van de deelnemers aan een participa
tiept"oces. Nadruk ligt daarbij op kwaliteit en diepgang 
van de ingebrachte argumenten en niet in de eerste plaats 
op kwantitatieve gegevens. De verwerkingspl'Ogramma's 
maken een nauwkeurige reconstructie mogelijk van de 
vraagstellingen en redeneervormen die tijdens het partici
patieproces een rol kunnen spelen. Daarbij is het moge
lijk rekening te bouden met een grote vel'scheidenheid 
aan (deel)belangen. Kern van de het CAP-methode is dat 
de werkwijze zelf een proces van onderlinge discussie en 
gestructut'eerde meningsvol'ming op gang brengt. Daarbij 
biedt het model de mogelijkheid de deelnemers direct bij 
de analyse van hun eigen materiaal te betrekken 
en waar nodig zowel op de inhoud als op de vorm van het 
onderzoek in te grijpen. De te volgen procedure omvat de 
volgende stappen: 
-De deelnemers (in de terminologie van het onderzoek: 
het 'monitorteam') krijgen de beschikking over eenvoudi
ge terminals en communicatie-apparatuur waardoor zij 
on-line in verbinding staan met een centraal beheel"de 
host-computer. 
-Het monitorteam wordt in de loop der tijd met een reeks 
steeds meel' toegespitste vragenronden meel'dere malen 
achtereen geraadpleegd. De telkens tussentijds verktegen 
antwoorden en argumenten worden gebrujkt voor de con
structie van steeds vollediger vraag en antwoord
schema's. 
-Voorafgaand aan elke nieuwe ronde wordt aan de deel 

nemers teruggerapporteerd wat een vorige ronde aan 
nieuwe inzichten en al'gumenten heeft opgelevel"d. 
Inzichten die aanvankelijk slechts aan enkelen bekend 
zijn, kunnen aldus aan de hele monitorgroep worden 
doorgespeeld, zodat uiteindelijk iedereen ovel' dezelfde 
basisinformatie beschikt. 
- Tegen deze gemeenschappelijke achtergrond worden nu 

nieuwe standpunten uitgewisseld, alternatieven opge
spoonl, problemen vel'helderd, meningen bijgesteld en 
scenario's ontwikkeld (leereffecten). 

- In de laatste fa e van het onderhandelingSproces ver
schuilt de nadruk naar consensu vorming, onderlinge 
afstemming, gemeenschappelijke keuzes en het constru
el"en van aanbevelingen of actieprogramma's. 

Voordelen van de geschetste wijze van informatieuitwisse
liog zijn: 
- Een verbeterde kwaliteit en actualisering van het voor

lichtingsmateriaal; het is meer toegesneden op individu
ele behoeften ("pI'obleemgerichte voorlichting"). 

- Een snelle informatieverwel'king ("directe terugkoppe-
ling"). 

- Kortere en inzichtelijker procedures ("doorzichtigheids
verhoging"). 

- Beter ondel'bouwde en meer genuanceerde meningsvor
ming ("publiek debat"). 

- De vergroting van inzicht in de achterliggende keuzes, 
al"gumentaties en gevolgde redeneerlijnen ("sociaal leer
proces"). 

- Een betere en complexere kwalitatieve vel'werking van 
het materiaal ("kwalitatief onderbouwde standpunten"). 

- Anonhniteit naar keuze ("zelfanonimisering"). 
- Een gecontroleerd verloop ondel' de deelnemel's ("ge-

kwalificeerde representativiteit"). 

Drie toepassi''lJsniveaus 

Het CAP-model leent zich in het bijzonder voor het opzet
ten van kleinschalige experimenten op buurtniveau, als 
voorbereiding van een gl'Ootschaligel' invoering. Te den
ken valt aan thematische referenda met een adviserende 
functie, die door de media wOI·den voorbereid. Zo kunnen 
bijvool'beeld via kabel-TV ingewikkelde politieke be luit
vormingspl'Ocessen stap voor stap worden blootgelegd en 
relevante achtergrondinformatie worden verschaft over 
politieke standpunten. Door de informatie beter toegan
kelijk te maken en de deelnemers ook bij het vormge
vingsproces te betrekken, kan menio staat worden ge
steld invloed uit te oefenen op de keuze-alternatieven en 
de onderwerpen die ter discussie staan. Op bUUl"t- en 
wijkniveau laten de experimenten zich toesnijden op 
kleinschalige bewonersinspraak en participatie inzake 
problemen uit de dit'ecte woon- en wel'komgeving, die bij 
voor keut' in direct overleg met de betrokkenen zelf moe
ten worden opgelost. Gedacht kan worden aan kwesties 
zoals huurtontwikkeling en wij kheheer , maar bijvoor
beeld ook aan het herontwerpen van een stedebouwkwl
dig plan van eisen voor een bepaald gehied. Door op 
kleinschalig niveau een kosten-baten analyse uit te voe-
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l'{'n, gericht op het systematisch uittesten van verschillen
dr typ n van meningsvonning en besluitvoa-nung (besloten 
netwerk) -bijvoorbeeld getrapte procedures, de consen
susmethode, de comnutmentmethode, vel'takte keuzemo
!I{'lIen of be luitvOl'mulg via vormgeving- kan een eventu
ele grootschalige llivoering op landeHjk of internationaal 
niveau worden voorbereid. Het ontwikkelingsproces 
wonlt belTeleid door een projectteam dat naast ondel'zoe
keI' ook vel'tegenwool'digers van de betrokken diensten 
en ven genwoordig l'S van de gebntikerskant omvat. Dit 
t{'am heeft tot taak het besluitvot'mingspl'oces te structu
I'{'n'n en eventuele knopen door' te hakkeil. 

Vier gebruiksopties 

Voorlichtende publieksenquete 

Deze inventari erende val'iant, die het karakter heeft van 
een bewustmakende opiniepeiling, richt zich op het ver
krijgt'n van een repl'e entatief beeld van de melungsvor
ming op gl'ond van een systematische verzameling van 
voor tcllrn en meningen. Daal·toe is een aselecte steek
proef vel'eist van deelnemcl's die via 
hel infol'matienetwel'k de benodigde 
a('hlergrondinfol'matie hijgen. 

valt nader te bezien in hoeverre daaraan de status van ge
kwalificeerd.e adviesbevoegdheid kan worden gekoppeld. 
Wordt hiet'toe besloten, dan kan van het advies slechts 
wOl'den afgeweken op grond van gequalificeerde tegen a 1'

gumenten. 
De consultatieve meningspeiling wordt hegeleid door een 
onafuankelijke stuurgroep die verantwoordelijk is voor 
de formulering van de voorgelegde achtergrondimforma
tie. 

Vonngeving van het publieke debat 

In deze mobilisercnde variant staat het stimuleren van 
een openbare discussie en het structureren van de me
ningsvornling rond belangrijke maatschappelijke ondel'
wel'pen centraal. 
Met behulp van de ter beschikking gestelde communica
tie-apparatuur kwmen de diverse belanghebbenden met 
elkaar in discussie tl'eden en een openbaar dehat aan
gaan. Een dergelijk debat kan het beste plaatsvinden op 
een moment dat de bestuurlijke besluitvorming nog in een 
pril stadilUll verkeel't, zodat el' volop ruimte is om de re-

sultaten van de publieke discussie in 
de besluitvorming mee te nemen. In 

Deze werkwijze, die ondel'meer bij 
hrl I PO al enige tijd in zwang is, 
wordt ook wel 'tele-interviewing' ge
nOl'md. Omdat de deelnemers in dc 
loop van het pl'oce meermalen WOl'
drn lTl'l'aadpleegd, kan de uitval tot 
een minimum worden bepet'kt. 

Afhankelijk van de politieke 
dit geval staat niet het llispl'aakpro
ces als zodanig centraal, maar het 
gemeenschappelijk vormgeven van 
het daaraan voorafgaande proces 
van mening vorming. Te denken 
valt aan een monitOl'team van onge
veer 50 personen, zodanig samenge
steld dal alle prohleemhebbers 
evenwichtig in de monitorgroep ver
tegenwoordigd zijn. Dezen hUlnen 
vervolgens op gestructureerde wijze 
met elkaar van gedachten wisselen, 
hun idceën ontwikkelen en een CI'e
atieve manier vOl'mgeven. Om een te 
stel'k stUl:ende 1'01 van de begelei
dende onderzoekers te voorkomen, 
verdient het OVel'weging een coördi
nerende begeleidingsgI'oep in te stel
len. In deze groep zijn de helang
rijkste geledingen vertegenwoor
digd, als garantie dat mindel'heids-

lading van het onderwerp 

valt nader te bezien in hoeverre 

daaraan de status van gekwalifi-

ollsultn.tieve menillgspeilillg ceerde advies bevoegdheid kan 

0(, eunSliltatieve variant doet een 
hrroep op de bcredenecl:de inzich
l('n van de drelnemel·s. Aan de par
ticipanten wordt crcvl'aagd uitspl'a
ken Ic doen over vool'gelegde on
d('l'weI'JH'n, keuzes, gevolgen, effec
len rnz. Is de be tuurlijke besluit
\ol'ming voldoende vel' gevonlcl'd, 
dan nul" verwaeht wordcn dat het 
ondrrwerp via de pel'S al voldoende 
hrkendheid heeft gekregen cn kun-

worden gekoppeld. Wordt hiertoe 

besloten, dan kan van het advies 

slechts worden afgeweken op 

grond van gekwalificeerde 

tegenargumenten. 

Ill'n de keuze-alternatieven nauw-
kClIrig{'1' worden gefol·muleel'd. De deelnemers geven dan 
ren beoordeling van vool'genomen bestuurlijke besluiten 
('n kllnn n het bcstuur de gewenst confI'onteren met an
drre opvattingen en zienswijzcn die leven bij de bevol
kinlT. Een dergcLijke opzet kan als altematief dienen voor 
hel zo"eheten "raadplegende referendum". Vllidt de pu
hlirksron ultatie plaat tel' afs.luiting van een hl'eed ge-
orrde maatschappelijke discussie, dan kan el' een advi

serend of raadplegend kal'akter aan gegeven worden. 
Mrn krijgt op die wijze inzicht in de inhoudeHjke argu
JIlenlatir van een representatieve bevolkingsdool'snede. 

fl1ankeljjk van de politieke lading van het ondet'Werp 

standpunten niet over het hoofd 
worden gezien. Het hegeleiding

team dl'aagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid VOOl' 
het op tellen van nieuwe Vl'agenl'ondes en tusseOl'appor
tages. 

De combinatievariant 

De beide eerste varianten hebhen het voordeel van een re
presentatieve beeldvot'ming, de derde variant heeft als 
voordeel dat ondedinge discussie en meningsvorming 
dool' de methode zelf gestimuleerd worden. 
DOOL' heide methoden in de tijd achter elkaar te schake
len, ontstaat de volgende comhinatieval'ant: 
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Eerst vindt een debat plaats tussen een selecte groep goed 
geïnformeerde belanghebbenden over tevoren zorgvuldig 
uitgeselecteerde onderwerpen. Ontstaat vervolgens de be
hoefte om de resultaten te generaliseren, dan kan aan een 
representieve steekproef een "voorlichtende puhlieksen
quete" worden afgenomen, gevolgd door een "consultatie
ve meningspeiling" om te toetsen of de uitkomsten van het 
debat representatief zijn voor de gehele populatie. 
De voordelen van deze vorm van onderzoek zijn tweele
clig: de sturing door de onderzoeker wordt uitgeschakeld 
en er is sprake van een multilaterale interactie tussen de 
deelnemers. De hier geschetste interactieve aanpak blijkt 
hijzonder geschikt te zijn voor het genereren van vernieu
wende ideeën en het uitwerken van nieuwe zienswijzen. 
Dit in tegenstelling tot electronische opiniepeilingen, 
waarvan niet te verwachten valt dat zij op dit punt iets 
nieuws te zien zullen geven. 

Opbrengsten en neveneffecten 

Een van de belangrijkste effecten van de geschetste aan
pak, zo blijkt uit enkele kleinschalige experimenten, is het 
sterk motiverende, structurerende en bewustmakende ka
rakter van de cliscussie. Hoe meer aandacht er aan de 
animatie wordt besteed, met name in de opstartfase, hoe 
sneller de communicatieve competentie van de deelnemers 
toeneemt. Met name de geavanceerde toepassing van een 
'electronic chairman', die voortdurend een prototype van 
de einduitkomst ter beschikking heeft, blijkt een sterk 
lnohiliserende werking te hehhe11. Zodoende kunnen de 
deelnemers teileens opnieuw strategische keuzen maken 
tussen consensusgerichte of cmmnitmentverhogende dis
cussietechnieken. Dankzij de grote doorzichtigheid van 
de discussiestructuur kunnen manipulatieve elementen 
gemakkelijker worden blootgelegd. Het 'footloose' karak
ter van de techniek, de onafhankelijkheid van tijd en 
plaats, leidt ertoe dat de deelnemers zelf het tijdstip, de 
plaats en de vorm van hun deeh1ame kunnen bepalen. 
Dat hetekent dat de representativiteit niet apriori kan 
worden vastgelegd maar voortdurend meeschuift naarma
te de discussie vordert. 
Een vierde opmerkelijk effect blijkt de sterke intensiteits
wisseling van de discussie. De mogelijkheid van rechtst
reekse terugkoppeling is een belangrijk voordeel van dit 
soort snelle methoden. Een systematische afwisseling van 
tijdframes en gecontroleerde tempowisselingen kunnen de 
intensiteit van de discussie sterk beïnvloeden. Terwijl de 
één vrijblijvend en oriënterend deelneemt en selectief ge
bruik maakt van de aangeboden informatie, kunnen an
deren met grote persoonlijke inzet deelnemen, zonder el
kaar in de wielen te rijden. 
In de meest uitgewerkte opzet kunnen deelnemers delen 
van de discussie overslaan en eigen thema's opvoeren. Al
le uitgewisselde inzichten kunnen naar twee kanten, in 
termen van pro- en contra-argumenten worden uitge-

werkt. Door op bepaalde punten wel of niet terug te kop
pelen, op andere punten te verzadigen, op hoofdlijnen 
door te gaan of juist zijtakken te laten uitwerken, kan de 
discussie gelijktijclig op verschillende niveaus worden ge
voerd. Het resultaat is een weliswaar complexe maar 
voortdurend transparante argumentatiestructuur waar
door de discussie steeds meer op feitelijke argumenten en 
beredeneerde inzichten gaat berusten. Een neveneffect 
van de persoonlijke anonimiteit is dat de communicatie 
ook om louter sociale redenen kan worden gevoerd, waar
hij het systeem te gebruiken valt als een laagdrempelige 
bahheldienst met een entertaimnentfunctie. De daarvan 
afgeleide toepassingsvormen richten zich op een breed pu
hlieksaanhod, maar moeten rekening hmulen met een 
aanvankelijk lage gebruiksfrequentie. 

Conclusie 

Electronische participatie behoeft niet te leiden tot het te
rugdringen van de invloed van professionele politici, 
maar kan wel leiden tot verhoging van de betrokkenheid 
en een adekwatere spreiding van de verantwoordelijkhe
den. Een dergelijke radicale ingreep is evenwel gemakke
lijker door te voeren als de politici elireet gebonden zijn 
aan een doorsnee van de bevolking waarin zowel de maat
schappelijk succesvollen als de minder succesvollen verte
genwoordigd zijn. In een districtenstelsel, zoals in de 
Verenigde Staten, wordt de politicus rechtstreeks gecon
fronteerd met een steekproef uit de bevolking. In Neder
land worden primair de partijgenoten vertegenwoordigd 
en ligt rechtstreekse participatie wat minder in het ver
lengde van de politieke cultuur. Net zo min als hijvoor
beeld de invoering van het jurysysteem aansluit hij het 
Nederlandse rechtsgevoel. 

Directe participatiedemocratie op basis van een politieke 
consensus, een soort schaduwparlement dat de gekozen 
voll<:svertegenwoordigers aanvult of vervangt, is in poli
tiek opzicht nog altijd omstreden. Het is vooralsnog niet 
waarschijnlijk, alle afnemende betrokkenheid ten spijt, 
dat de politieke partijen hun voorthestaan ter discussie 
zouden willen stellen. 
De hamvraag van dit artikel is dan ook hoe zelfreferen
tieel ons parlementaire systeem is, en hoe groot de behoef
te is aan een externe plaats waar de democratie zichzelf 
tot probleem verheft (Beek, 1987). 
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