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Woord vooraf
Met het schrijven van dit voorwoord zet ik de laatste stappen van mijn studie. Zo realistisch heb ik mijn
afstuderen niet eerder voor ogen gehad. Hoewel alle einde iets treurigs heeft, is dit vooral een positief
begin. Ik kan met de afronding van deze studie weer volgende stappen zetten.
Met dit onderzoek naar mondiaal burgerschap rond ik mijn studie definitief af. Het is een thema dat ik
erg relevant en interessant vind en waar ik steeds elementen van terug zie in ʻhet echte levenʼ.
Burgerschap vormt een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat en de groeiende
internationale verwevenheid laat het mondiale aspect van burgerschap steeds nadrukkelijker zien.
Studenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap hebben het geluk dat alle
onderwerpen die we bestuderen zich recht onder onze neus afspelen. Ik ben dan ook best trots dat ik
met dit onderzoek een kleine bijdrage heb kunnen leveren aan de huidige ontwikkelingen rondom
mondiaal burgerschap, waarmee de praktijk hopelijk iets vooruit komt.
Het schrijven van een masterscriptie, dat doe je niet alleen. Dus ook ik wil deze vrije ruimte gebruiken
om de mensen te bedanken die mij hebben geholpen bij dit onderzoek (en dus mijn afstuderen mede
mogelijk hebben gemaakt). Allereerst Wieger Bakker, die het geduld heeft gehad om de ideeën in mijn
hoofd te laten borrelen en pruttelen en uiteindelijk steeds heeft kunnen helpen met het verscherpen van
mijn verhaal. Ook Femke van Esch wil ik bedanken voor haar nuttige feedback. Met dank aan de
mensen die tijd hebben vrijgemaakt om met mij te praten over hun werk en ervaringen heeft dit
onderzoek vorm kunnen krijgen. In het speciaal wil ik Marieke Hart bedanken, voor haar hulp bij het
beginnen.
Ten slotte zijn er ook anderen van belang geweest voor dit onderzoek. Mijn vriend Mark heeft zich
herhaaldelijk bewezen als rots in de branding, criticus en meedenker. Daarnaast hebben mijn
vriendinnen in de bibliotheek, Lotte, Marij, Bente en Jet, de eindeloze dagen heel wat minder eindeloos
gemaakt. Ook mijn ouders verdienen hier een plaatsje, het is zo fijn dat er mensen zijn die gewoon altijd
in je geloven en geduldig afwachten tot je zover bent.
Dat moment is nu aangebroken. Het is af.
Ik wens iedereen die interesse heeft in dit stuk veel leesplezier. Hopelijk brengt het inzichten, misschien
zelfs inspiratie. Dat heeft het mij in ieder geval gebracht.

Monique van der Zijde
Utrecht, 30 november 2012
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Samenvatting
Mondiaal burgerschap is een begrip dat recentelijk meer aandacht krijgt binnen ontwikkelingssamenwerking. Een aantal veronderstellingen ligt hieraan ten grondslag. Ten eerste gaat mondiaal
burgerschap over het idee dat mensen een individuele verantwoordelijkheid hebben voor de
internationale gevolgen van hun gedrag. Burgers zouden met hun handelen in de lokale context kunnen
bijdragen aan de oplossing van ontwikkelingsvraagstukken. Ten tweede zou via mondiaal burgerschap
betrokkenheid bij internationale samenwerking beter tot uiting komen. Burgers zijn tegenwoordig
kritischer en mondiger en steun voor ontwikkelingssamenwerking is niet langer vanzelfsprekend. Vooral
jongeren geven de voorkeur aan andere soorten betrokkenheid. Als laatste wordt geclaimd dat het
maatschappelijk middenveld, ofwel de particuliere ontwikkelingsorganisaties, een taak hebben om
mondiaal burgerschap in Nederland te stimuleren.
In dit onderzoek wordt onderzicht of deze beweringen waargemaakt kunnen worden. Wat houdt
mondiaal burgerschap precies in en wat verklaart de opkomst van dit begrip? Wat is de veronderstelde
relatie met ontwikkelingssamenwerking? En op welke manier kunnen ontwikkelingsorganisaties
mondiaal burgerschap stimuleren? Om het concept mondiaal burgerschap te verhelderen en inzicht te
krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van ontwikkelingsorganisaties, is in dit onderzoek de
volgende hoofdvraag gesteld:
Welke betekenis wordt in theorie en praktijk aan mondiaal burgerschap toegekend en op welke manier
kunnen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties activiteiten vormgeven om mondiaal burgerschap te
bevorderen?
Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek. Door de bestaande literatuur over burgerschap te
bestuderen is een model van mondiaal burgerschap vormgegeven. Burgerschap is een concept dat
afhankelijk van tijd en plaats aan verandering onderhevig is. Burgerschap gaat niet alleen over de
formele status van burger, maar steeds meer over informele verantwoordelijkheden die aan de rol van
burger worden toegekend (verdieping). Daarnaast is de samenleving steeds meer aan internationale
invloeden onderhevig. De samenleving wordt bovendien gekenmerkt door lossere en meervoudige
verbanden. De nationale staat of regio zijn niet langer de enige centra van gezag en verbinding
(verbreding). Mondiaal burgerschap heeft een plaats in deze ontwikkeling van burgerschap. De
toevoeging mondiaal aan burgerschap is een taalkundige en beleidsmatige manier om informele
verantwoordelijkheden van burgers binnen een globaliserende samenleving te benadrukken.
Naast een model van mondiaal burgerschap is met een tweede literatuurstudie onderzocht wat bekend
is over de mogelijkheden van het bevorderen van burgerschap. Op basis van deze literatuur is een
tweede model gemaakt. Dit model maakt de wegen waarlangs burgerschap tot stand komt inzichtelijk.
Burgers bewegen zich in de publieke ruimte en hebben daarbinnen verschillende rollen (context). De
manieren waarop actief burgerschap ontstaat is wanneer er sprake is van een prikkel (challenge),
wanneer burgers zich verbonden voelen met anderen (connection) en wanneer zij de mogelijkheden en
competenties hebben om te handelen (capacity). Deze vier elementen dienen als leidraad voor
burgerschapsvorming.
Vervolgens is met de modellen naar de praktijk van het maatschappelijk middenveld in Nederland
gekeken. Door interviews met maatschappelijke organisaties af te nemen is een overzicht gemaakt van
de huidige praktijk. Naast ontwikkelingsorganisaties is ook met andere Nederlandse maatschappelijke
organisaties gesproken over burgerschaps(bevordering) in Nederland. Op deze manier werd het
mogelijk om inzichten te vergelijken en potentiële lessen voor de sector te halen uit andere soorten
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praktijken. Drie typen organisaties zijn onderzocht: traditionele ontwikkelingsorganisaties, semiontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.
In de interviews met de sector is ten eerste gesproken over de betekenis van het begrip en de relatie
met ontwikkelingssamenwerking. Mondiaal burgerschap en ontwikkelingssamenwerking blijken sterk
gerelateerd.

Het

gedachtegoed

van

mondiale

solidariteit

vormde

het

uitgangspunt

van

ontwikkelingssamenwerking. De ontwikkelingsorganisaties vinden vooral het gedachtegoed van
mondiaal burgerschap vanzelfsprekend bij de sector horen. De term wordt echter meer ervaren als
beleidsterm, als iets cosmetisch. En hoewel sommige oude activiteiten via mondiaal burgerschap in een
nieuw jasje worden gestoken, zijn andere dingen wezenlijk veranderd. Dit komt voornamelijk door de
veranderde context van de sector. De manier waarop zij omgaan met het Nederlands publiek is
veranderd. Burgers willen meer zelf vormgeven en zijn mondiger geworden. Nieuwe media versterken
dit en de opkomst van mondiaal burgerschap weergeeft deze trend.
De activiteiten van de ontwikkelingsorganisaties richten zich voornamelijk op het bereiken van de burger
voor steun, als drukmiddel en ideaaltype. Passend bij de eigen visie en missie van de organisatie
hebben de ontwikkelingsorganisaties een beeld van de mondiale burger en wat daarmee bereikt zou
kunnen worden. Ze hebben een duidelijke eigen agenda waarbij zij burgers willen betrekken en
waarmee zij het gedrag van burgers proberen te beïnvloeden. In deze praktijken worstelen zij met hun
imago en de soms onbekende voorkeuren van burgers. Sommige respondenten geven aan dat ze het
idee hebben dat de sector het contact met de burger verloren heeft. Daarnaast hebben zij moeite om
met hun activiteiten aan te sluiten bij de leefwereld van de burger.
De semi-ontwikkelingsorganisaties en maatschappelijke organisaties werken op vergelijkbare wijze aan
burgerschap en mondiaal burgerschap. Zij laten burgers de concepten naar hun persoonlijke ideeën
invullen en gaan vooral ondersteunend en versterkend te werk. Zij werken daarbij vanuit het idee dat
wanneer burgers op basis van hun intrinsieke motivatie en eigen talenten ergens aan werken, dit een
duurzaam resultaat heeft. Deze organisaties laten het begrip verder open en zijn meer bezig met
ondersteuning dan met het bereiken van een groot publiek. Zij sluiten op die manier gemakkelijker bij de
ideeën van burgers aan. Het gevolg hiervan is dat de activiteiten vaak kleinschalig blijven of geen
duidelijke link maken met het grotere verhaal.
Uit de literatuur over burgerschapsbevordering blijkt dat het stimuleren van burgerschap, of burgerzin,
niet direct mogelijk is. Burgerschap ontstaat als bijproduct van interacties in de publieke ruimte. Het is
slechts mogelijk via gebeurtenissen in de publieke ruimte invloed uit te oefenen op burgers. Hoewel de
directe mogelijkheden beperkt zijn, is het voor maatschappelijke organisaties mogelijk om ervaringen en
verhalen in de publieke ruimte te creëren en beïnvloeden. Burgers geven vorm aan burgerschap door
middel van verhalen, positioneren, identificeren en agentschap. Dit doen zij binnen de eerder
beschreven context van de publieke ruimte. De elementen kunnen als leidraad dienen voor
burgerschapsbevordering.
De praktijk van de semi-ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties lijkt beter
aan te sluiten op de handvaten die de literatuur over burgerschapsbevordering biedt. Burgerschap is
persoonlijk en deze organisaties werken sterk vanuit het individu. Burgers zijn binnen de activiteiten van
deze organisaties autonoom en vaak ook initiatiefnemer. De ontwikkelingsorganisaties weten echter de
individuele handelingen van burgers goed te koppelen aan grote vraagstukken met de kennis en
expertise die zij op dit gebied bezitten. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het
versterken van de activiteiten van burgers en hen helpen hun handelingen te plaatsen in het grotere
verhaal.
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Het onderzoek
Een nieuw begrip heeft recentelijk opmars gemaakt in ontwikkelingssamenwerking, mondiaal
burgerschap. Het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale
samenwerking (NCDO) heeft in 2011 een nieuwe visie op draagvlakversterking voor internationale
samenwerking gepresenteerd. Het kenniscentrum geeft de volgende analyse: ʻZowel in de praktijk van
draagvlakversterking als in het denken daarover vonden verschuivingen plaats. […] Kijkend naar de
beleidsvorming van organisaties op het terrein van draagvlak, dan is een verschuiving van de aandacht
zichtbaar van steun voor ontwikkelingssamenwerking in enge zin naar bevordering van burgerschap in
relatie tot internationale samenwerkingʼ (Heselmans, Van Schijndel, Kinsbergen, & Hart, 2011, p.5).
Burgerschap in relatie tot internationale samenwerking wordt in de sector kortweg mondiaal
burgerschap genoemd. Dit concept beschrijft het idee dat mensen een individuele verantwoordelijkheid
hebben ten opzichte van mensen elders in de wereld. Zij zouden met hun handelen in eigen nabije
context kunnen bijdragen aan het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld.
Mondiaal burgerschap wordt gezien als een belangrijk element van een modernisering van de aanpak
van ontwikkelingsvraagstukken. Een aantal veronderstellingen ligt hieraan ten grondslag. Ten eerste
wordt, zoals genoemd, betoogd dat het begrip van waarde is voor ontwikkelingssamenwerking en
ontwikkelingsdoelen. Ten tweede is duidelijk dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder
het Nederlands publiek is verminderd en dat betrokkenheid steeds meer op andere manieren vorm
krijgt. Mondiaal burgerschap zou bij deze ontwikkelingen aansluiten. Ten derde wordt geclaimd dat het
maatschappelijk middenveld, als organisatievorm van de burger, de mogelijkheid heeft om mondiaal
burgerschap te stimuleren. Ben Knapen, voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, zag het als
een taak van particuliere ontwikkelingsorganisaties om mondiaal burgerschap in Nederland te
bevorderen (Knapen, 2012).
Kunnen deze beweringen worden waargemaakt? Uit de trajecten van het NCDO blijkt dat er nog veel
vragen in de sector bestaan over de manier waarop mondiaal burgerschap kan worden gestimuleerd
(Hart, 2012). Wat precies onder mondiaal burgerschap wordt verstaan, blijft bovendien abstract.
Organisaties lijken vooral hun eigen werkdefinitie te gebruiken. Er bestaat nog geen duidelijk begrip van
de precieze mogelijkheden van ontwikkelingsorganisaties om mondiaal burgerschap te bevorderen.
Deze onduidelijkheid vormt dan ook de aanleiding van dit onderzoek. Wat betekent mondiaal
burgerschap? Wat verklaart de opkomst van dit begrip? En wat zijn eigenlijk de mogelijkheden van
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties om dit in Nederland te stimuleren?
In dit inleidende hoofdstuk beschrijf ik eerst kort de ontwikkeling van de discussie over mondiaal
burgerschap en geef ik een contextbeschrijving van de ontwikkelingssector in Nederland. We zien de
intrede van burgerschap niet alleen in de ontwikkelingssector. Actieve vormen van burgerschap
scheppen op meer publieke terreinen hoge verwachtingen. Na deze contextbeschrijving wordt de
vraagstelling van het onderzoek uitgewerkt in een hoofdvraag en een aantal onderzoeksvragen. Dan
volgt de methodische opzet van het onderzoek. Tot slot zal ik aangeven wat de relevantie is van het
onderzoek en op welke manier dit onderzoeksrapport is opgebouwd.

1.1

Ontwikkelingen in ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is een terrein waar stevig over gediscussieerd kan worden. De effecten na
60 jaar hulp zijn moeilijk aantoonbaar. Tegenstanders zijn kritisch over de zin van het geven van hulp,
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de voorstanders blijven ontwikkelingshulp onverminderd belangrijk vinden. De normativiteit in het werk
zorgt ervoor dat het debat moeizaam gevoerd wordt. De Nederlandse overheid heeft recentelijk flinke
bezuinigingen doorgevoerd. Particuliere ontwikkelingsorganisaties moeten hun financiering op andere
manieren gaan organiseren. Deze organisaties hebben echter minder steun van het Nederlands publiek
(WRR, 2010). Het vertrouwen in deze organisaties is afgenomen en zij lijken hun wortels in de
Nederlandse samenleving te zijn verloren. Bovendien zijn Nederlandse burgers mondiger en kritischer
geworden (Carabain, Keulemans, Van Gent & Spitz, 2012). De organisaties hebben het moeilijk om hun
werk te verdedigen tegen de groeiende scepsis die bestaat over de effectiviteit van traditionele
ontwikkelingssamenwerking.
Naast deze ontwikkelingen in het Nederlandse debat is ook het werkveld van internationale
samenwerking sterk veranderd. De grens tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen vervaagt.
Nieuwe economieën komen op en er is een groeiende wereldwijde middenklasse (WRR, 2010).
Voorheen liep de hulplijn voornamelijk van Noord naar Zuid en overheerste het gevoel van ʻwij helpen
henʼ. Het merendeel van de activiteiten van de meeste ontwikkelingsorganisaties vindt daarom plaats in
het Zuiden. Deze traditionele Noord-Zuid verhouding komt steeds meer onder druk te staan. Het idee
dat ontwikkelingslanden ondersteund en geholpen moeten worden om te moderniseren in de richting
van de ontwikkelde landen heeft haar geldigheid verloren. De huidige rijkere landen vormen niet langer
het gewenste eindpunt voor ontwikkeling, zij genereren grote ongelijkheid en leveren sociale en
milieuproblemen op (Edwards, 2012). Een duurzame internationale samenleving vraagt daarom ook om
veranderingen in het Noorden (Edwards, 2012; Carabain, et al., 2012a). In antwoord hierop is een
verschuiving te zien van aandacht voor de hulp daar naar wat hier moet gebeuren, van draagvlak naar
mondiaal burgerschap (Heselmans et al., 2011; Carabain, et al., 2012b; van der Velden, 2007).
Hoewel activiteiten met het doel om burgers in Nederland bewust te maken van hun internationale
verantwoordelijkheid al langer bestonden, is de focus verlegd van geld doneren aan het goede doel naar
gedragsverandering in de eigen directe omgeving. De wens is niet langer passieve betrokkenheid, maar
actieve deelname. Het NCDO definieert mondiaal burgerschap als volgt: ʻDe mondiale dimensie van
burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de
wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van
mondiale vraagstukkenʼ (Carabain, et al., 2012a).

1.1.1

Het maatschappelijk middenveld
De ontwikkelingssector, in dit onderzoek de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties
(medegefinancierd door MFSII), is bezig aan een grondige zelfreflectie. De legitimiteit van deze
organisaties is al tijdlang onderwerp van discussie. Het draagvlak in Nederland voor de huidige vorm
van de hulpsector is de afgelopen jaren sterk verminderd. Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, heeft in 2009 in zijn beleidsbrief omschreven wat er in de sector aan de
hand lijkt te zijn op het gebied van draagvlak:
ʻBurgers staan tegenwoordig genuanceerder tegenover de traditionele wereld van hulporganisaties en
kanalen. Veel organisaties doen in de ogen van velen goed werk, maar zijn in de ogen van anderen
dusdanig geïnstitutionaliseerd dat ze niet langer vanzelfsprekend tot betrokkenheid leiden. De burger
voelt hen niet langer automatisch meer als ʻvan hem of haarʼ. […] Het percentage Nederlanders dat geld
geeft aan organisaties of acties voor ontwikkelingssamenwerking blijft groot, maar tekenend is dat
tevens allerlei vormen van particulier initiatief groeiende zijn. Er gebeurt meer buiten de traditionele
sector om en er is grote interesse in moderne internationale samenwerkingʼ (Koenders, 2009)

13

Sinds de beleidsbrief van Koenders is het debat over draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
veranderd. De overheid financiert niet langer draagvlakversterkende activiteiten in de sector. Wel is een
aparte subsidiefaciliteit opgezet, de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking
(SBOS). Hoewel de aanvraagrondes van SBOS naar aanleiding van grootschalige bezuinigingen in
2011 weer zijn opgeschort, was het binnen deze subsidiefaciliteit mogelijk voor verschillende
organisaties om subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op mondiaal burgerschap. Dit moest
beter aansluiten bij de ontwikkelingen die onder Nederlandse burgers plaatsvinden.
Nederlandse burgers, en vooral jongeren, geven tegenwoordig op andere manieren vorm aan
betrokkenheid bij internationale samenwerking. Zij nemen hun verantwoordelijkheid voor mondiale
problemen liever persoonlijk. Initiatieven zoals de 1% Club en Get It Done, waarbij individuele leden
zelfgekozen projecten kunnen steunen, zijn populair (Carabain, et al., 2012a). Bij deze trend sluiten
meer ontwikkelingsorganisaties zich aan. Zij creëren bijvoorbeeld fora en platforms voor initiatieven en
betrokkenen. Zelf participeren en meepraten is belangrijker geworden.

1.1.2

De trend van het zelf doen
Er lijkt een trend van zelf-doen te woeden, niet alleen in ontwikkelingssamenwerking, maar ook in
andere sectoren worden burgers actiever betrokken bij beleid en praktijk. ʻDe bal ligt bij de burgerʼ, zo
beschrijft Tonkens (2006) deze beweging in het publieke domein. Sinds de jaren ʼ90 is de aandacht
gegroeid voor het idee dat de gezondheid van een moderne democratie niet alleen afhangt van zijn
instituties, maar ook van de kwaliteit en de houding van zijn burgers (Kymlicka & Norman, 2000). De
modernisering van de verzorgingsstaat heeft het denken over burgerschap beïnvloed (Newman &
Tonkens, 2011). Er wordt meer van de burger verwacht. De overheid trekt zich terug uit het publieke
domein en wijst vaker in de richting van de burger als het gaat om het oplossen van maatschappelijke
en politieke vraagstukken (Van Gunsteren, 1998).
Tonkens (2006) beschrijft een viertal maatschappelijke problemen in de moderne samenleving,
waarvoor actieve vormen van burgerschap als oplossing worden gezien. Deze problemen zijn: het
gebrek aan sociale samenhang, consumentistisch en asociaal gedrag, sociale uitsluiting en de kloof
tussen bestuur en burger. Verschillende ministeries zijn in Nederland bezig met actief burgerschap,
vooral in het onderwijs krijgt burgerschapsvorming veel aandacht. Ook in Europa staat burgerschap op
de agenda (Tonkens, 2006). Voorbeelden hiervan zijn het ʻEuropean Charter of Active Citizenshipʼ en
het programma ʻCitizens for Europeʼ. Actief burgerschap is een soort hoera-begrip geworden (Steyaert
et al, 2005; Tonkens & Kroese, 2009).
De kern van actief burgerschap is dat burgers zelf vorm geven aan hun rol als burger. Het gaat over een
bepaalde toewijding van de burger (Tonkens & Kroese, 2009; Van Gunsteren, 1998; Tonkens, 2006).
Actieve burgers nemen verantwoordelijkheid voor de publieke zaak en nemen daaraan ook actief deel.
Zelfredzaamheid en participatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Deze burgers zijn geïnformeerd,
betrokken en bewust. Bovendien zouden zij andere en verantwoorde keuzes maken.

1.1.3

De intrede van een hoera-begrip
Mondiaal burgerschap is, net als actief burgerschap, tegenwoordig een veelgehoord begrip. Het lijkt te
worden toegevoegd aan het repertoire van woorden dat gebruikt wordt om de strategie en het handelen
in de sector te duiden. Je kunt deze woorden ook wel buzzwords noemen. Andere voorbeelden van dit
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soort modewoorden zijn: gender-based, poverty reduction, empowerment en participation. Deze
begrippen hebben allemaal een bepaalde algemene overeenstemming over hun waarde. Het zijn
concepten waar niemand het snel mee oneens zal zijn, omdat zij vrij van een concrete betekenis
kunnen worden ingevuld door hun gebruikers (Cornwall, 2007). Welke invulling in de praktijk precies aan
deze begrippen wordt gegeven, is vatbaar voor eigen interpretatie. Hierdoor zijn deze begrippen veelal
vaag en ambigu. Zij vormen niet alleen het wachtwoord tot subsidies, maar hun aangenomen
vanzelfsprekendheid zorgt er bovendien voor dat wat daadwerkelijk wordt gedaan in naam van deze
begrippen vaak onbetwist blijft (Cornwall, 2007).
Tegelijkertijd kan de vraag gesteld worden in hoeverre mondiaal burgerschap nieuw is binnen
ontwikkelingssamenwerking. Mondiale solidariteit vormde sterk het uitgangspunt van de derde wereld
beweging in Nederland. Hans Beerends en Marc Broere noemen dit in De Bewogen Beweging de
onderstroom (Beerends & Broere, 2004). Deze beweging streed tegen de destijds dominante
stromingen voor wie ʻhet recht van de sterksteʼ gold en pleitten voor een rechtvaardiger en eerlijker
wereld. De beweging sprak mensen aan op hun verantwoordelijkheid om voor hun naasten op te
komen. Hieruit vloeiden de beginselen van ontwikkelingssamenwerking in Nederland voort (Beerends &
Broere, 2004).

1.2

Probleemstelling
Wanneer het gaat over de intrede van mondiaal burgerschap in de ontwikkelingssector blijven een
aantal vragen onbeantwoord. Ten eerste zijn de betekenis en inhoud van het begrip nog erg vaag. Deze
conceptuele vaagheid van mondiaal burgerschap zorgt ervoor dat het concept steeds een andere
betekenis krijgt op basis van de eigen interpretatie van organisaties. Wanneer men mondiaal
burgerschap wil stimuleren, is een concreet begrip ervan gewenst. Daarnaast blijft de vraag wat
mondiaal burgerschap precies voor de ontwikkelingssector betekent. Welke relatie bestaat er tussen
ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap en waar komt het begrip vandaan? Ten slotte is
ook de rol van de particuliere ontwikkelingsorganisaties in het bevorderen van mondiaal burgerschap
nog onduidelijk. Is het voor hen mogelijk om mondiaal burgerschap te stimuleren? En zo ja, wat zijn dan
de mogelijkheden daartoe?
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan
de operationalisering en conceptuele verheldering van mondiaal burgerschap in relatie tot
ontwikkelingssamenwerking. Door het uitvoeren van een theoretische studie van bestaande literatuur
over burgerschap wil ik komen tot een concreet begrip van het concept en de elementen waaruit het
bestaat. Dit theoretisch model vormt vervolgens het referentiekader waarbinnen de resultaten uit de
praktijk worden geplaatst. Ten tweede wil ik de rol van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties
verduidelijken. Door middel van het empirisch onderzoek wil ik een overzicht maken van de praktijk van
mondiaal burgerschap binnen ontwikkelingssamenwerking en andere bestaande praktijken op het
gebied van burgerschapsbevordering. Op basis van de bevindingen wil ik uitspraken kunnen doen over
de activiteiten van de organisaties. Voeren zij op dit moment relevant beleid of zijn er zaken die
verbeterd kunnen worden? Wat zijn de mogelijkheden of beperkingen die zij hebben om mondiaal
burgerschap te stimuleren?
Samenvattend wil ik met het onderzoek het begrip verder operationaliseren en verhelderen op basis van
bestaande

literatuur

over

burgerschap

en

de

mogelijkheden

formuleren

die

Nederlandse

ontwikkelingsorganisaties hebben om mondiaal burgerschap te in Nederland te bevorderen.

15

Dit leidt tot de volgende dubbele hoofdvraag:
Welke betekenis wordt in theorie en praktijk aan mondiaal burgerschap toegekend en op welke
manier kunnen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties activiteiten vormgeven om mondiaal
burgerschap te bevorderen?
De hoofdvraag gaat enerzijds over de betekenis van mondiaal burgerschap en anderzijds over de
mogelijkheden om mondiaal burgerschap te bevorderen. Met de betekenis van mondiaal burgerschap
wordt de inhoud van het begrip bedoeld: wat is het? Maar ook de betekenis die in praktijk wordt
toegekend aan het begrip: wat levert het op? Beide elementen komen terug in de onderzoeksvragen.
De volgende vier onderzoeksvragen zijn opgesteld om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen
beantwoorden:
1.

Wat zijn de kenmerken van mondiaal burgerschap vanuit de theorie over burgerschap?

2.

Wat is de veronderstelde relatie tussen mondiaal burgerschap en ontwikkelingssamenwerking?

3.

Welke praktijken bestaan er in Nederland om (mondiaal) burgerschap te bevorderen?

4.

Wat zijn mogelijkheden voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties om mondiaal burgerschap
in Nederland te bevorderen?

1.3

Onderzoeksopzet
Om tot een beantwoording van de onderzoeksvragen te kunnen komen, is een onderzoeksstrategie
opgesteld. In deze methodische verantwoording volgt een beschrijving van de opzet en de keuzes die
daarbij zijn gemaakt. Vervolgens wordt verder ingegaan op de uitwerking van de onderzoeksmethoden
en eenheden.

1.3.1

Onderzoeksstrategie
Het onderzoek heeft een beschrijvend karakter. Het is een verkenning van het begrip mondiaal
burgerschap en de betekenis ervan in theorie en praktijk. Daarnaast is het een verkenning van de
mogelijkheden om mondiaal burgerschap te stimuleren. Het onderzoek gaat daarom over twee relaties
of twee perspectieven. Het eerste perspectief bekijkt mondiaal burgerschap als onafhankelijke variabele.
Er bestaan veronderstellingen over wat ʻmeerʼ mondiaal burgerschap zal opleveren. In dit onderzoek
worden deze veronderstellingen onderzocht. Deze relatie wordt inzichtelijk gemaakt in figuur 1.

Mondiaal burgerschap --------------------------------> Doelen van ontwikkelingssamenwerking
Fig. 1

Het tweede perspectief ziet mondiaal burgerschap als een afhankelijke variabele. Er wordt dan
onderzocht welke interventies of activiteiten van invloed zijn op mondiaal burgerschap. Op welke manier
kan mondiaal burgerschap bevorderd worden? Figuur 2 geeft deze causale relatie weer.

Interventies, activiteiten -------------------------------->
Fig. 2
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Mondiaal burgerschap

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe deze twee causale relaties worden gezien in de literatuur en
praktijk. De eerste twee onderzoeksvragen gaan over mondiaal burgerschap als onafhankelijke
variabele. Zij gaan over de betekenis van mondiaal burgerschap in theorie en praktijk. De laatste twee
onderzoeksvragen gaan over mondiaal burgerschap als afhankelijke variabele en behandelen de
manieren om mondiaal burgerschap te stimuleren.

Literatuuronderzoek
Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie. Het doel van deze studie is om te komen tot een
theoretisch kader waarmee naar de praktijk kan worden gekeken. In het theoretisch kader ontwikkel ik
aan de hand van bestaande literatuur over burgerschap twee modellen. Deze modellen geven
theoretisch inzicht in de causale relaties van het onderzoek. Ze dienen als referentiekader om grip te
krijgen op de empirie en vormen daarmee de basis van het onderzoek. Door het vormgeven van de
twee modellen wordt het enerzijds mogelijk om het begrip mondiaal burgerschap te duiden en daarnaast
te kunnen plaatsen en benoemen wat de organisaties doen om mondiaal burgerschap te bevorderen.
De eerste relatie vraagt om een verdere concretisering van het begrip mondiaal burgerschap. Pas dan
kan duidelijk worden wat de betekenis is van mondiaal burgerschap voor ontwikkelingssamenwerking.
Vanuit bestuurlijke, politieke en sociale wetenschappen heb ik gekeken naar de betekenis en
ontwikkeling van het concept burgerschap en de plaats die mondiaal burgerschap daar in heeft. Door
middel van deze studie van de burgerschapstheorie heb ik vorm en inhoud gegeven aan het model van
mondiaal burgerschap. Dit model biedt het kader waardoor mondiaal burgerschap in het onderzoek
verder zal worden geanalyseerd.
De tweede causale relatie gaat over de mogelijkheden tot het bevorderen van mondiaal burgerschap. In
de literatuur bestaan ideeën over de wegen waarlangs burgerschap tot stand komt en de mogelijkheden
die er zijn om burgerschapsvorming te stimuleren. Deze theorieën heb ik gebruikt om het tweede model
te ontwikkelen. Met dit model wordt het mogelijk om de activiteiten van organisaties op het gebied van
burgerschapsbevordering te kunnen plaatsen en waarderen.

Empirisch onderzoek
Het empirisch onderzoek richt zich vervolgens op het Nederlands maatschappelijk middenveld en
bestaat uit 16 interviews met verschillende betrokkenen. Het onderzoek gaat in eerste instantie over de
ontwikkelingssector. Veel van de organisaties die zich met mondiaal burgerschap bezighouden zijn
echter geen traditionele ontwikkelingsorganisaties met activiteiten in het Zuiden. Dit zijn organisaties die
zich wel bevinden op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, maar zich alleen richten op het
Nederlands publiek. Zij organiseren bijvoorbeeld reizen en uitwisselingen of activiteiten gericht op
bewustwording. Het onderscheid tussen deze twee typen organisaties is relevant omdat zij vanuit een
verschillende

insteek

aan

mondiaal

burgerschap

werken.

De

eerste

doelgroep

van

de

ontwikkelingsorganisaties zijn de mensen voor wie zij projecten in ontwikkelingslanden uitvoeren. De
eerste doelgroep van de semi-ontwikkelingsorganisaties zijn Nederlandse burgers.
Naast deze twee typen ontwikkelingsorganisaties is ervoor gekozen nog een derde categorie te
onderzoeken. Mondiaal burgerschap is geen geïsoleerd begrip dat alleen binnen ontwikkelingssamenwerking bestaat. Het krijgt ook buiten de ontwikkelingssector vorm. Bovendien is het relevant om
de activiteiten die de ontwikkelingsorganisaties uitvoeren te kunnen waarderen in relatie tot andere
sectoren. Op die manier kan ook het eventuele potentieel worden onderzocht. Daarom maken ook
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andere Nederlandse maatschappelijke organisaties deel uit van dit onderzoek. Deze derde categorie
bestaat uit verschillende soorten organisaties die zich in Nederland bezighouden met (actief)
burgerschap en burgerschapsbevordering.
Het empirisch onderzoek richt zich zodoende op drie soorten organisaties. De eerste categorie is de
traditionele ontwikkelingssector, waarmee de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties worden
bedoeld die activiteiten in het Zuiden uitvoeren. De tweede categorie bestaat uit organisaties die zich
bevinden op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, maar zelf geen activiteiten uitvoeren in het
Zuiden. Dit zijn de semi-ontwikkelingsorganisaties. De derde categorie bevat andere typen
maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met burgerschaps(bevordering) in Nederland.
Ten slotte is ook een onderzoeker/expert op het gebied van burgerschap en een onderzoeker/expert op
het gebied van mondiaal burgerschap geïnterviewd over de ontwikkelingen in hun expertisegebied.

Beantwoording van de onderzoeksvragen
De vier opgestelde onderzoeksvragen worden in dit onderzoek beantwoord, zodat zij gezamenlijk de
hoofdvraag van het onderzoek helpen beantwoorden. Samenvattend worden deze onderzoeksvragen
op de volgende manier beantwoord:

Onderzoeksvraag

1

2

3

4
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Wat zijn de kenmerken van mondiaal
burgerschap vanuit de theorie over
burgerschap?

Wat is de veronderstelde relatie tussen
mondiaal burgerschap en
ontwikkelingssamenwerking?

Welke praktijken bestaan er in
Nederland om (mondiaal) burgerschap
te stimuleren?

Wat zijn mogelijkheden voor
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties
om mondiaal burgerschap te
bevorderen?

Beantwoording door...

Doel is...

Literatuurstudie

Theoretisch model van
mondiaal burgerschap
vormgeven aan de hand
van theorie over
burgerschap

Interviews met de sector
(cat. 1 en 2)

Inzicht krijgen in ontstaan
en gebruik van mondiaal
burgerschap en de
veronderstelde waarde
ervan voor de
ontwikkelingssector

Interviews met de sector en
ander type
maatschappelijke
organisaties (cat. 1, 2 en 3)

Inzicht krijgen in
bestaande praktijken van
burgerschapsbevordering
in Nederland

Literatuurstudie en
interviews (cat. 1, 2 en 3)

Overzicht maken van wat
in de theorie en praktijk
bekend is over
burgerschapsbevordering
en de lessen daaruit
distilleren voor de
ontwikkelingssector

1.3.2

Onderzoeksmethoden
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. De keuze voor kwalitatieve methoden is voortgekomen uit
de vraagstelling van het onderzoek. Door middel van interviews wordt het mogelijk om betrokkenen
langer te spreken en door te vragen over het hoe en wat van hun ervaring en activiteiten op het gebied
van mondiaal burgerschap. Zo kan een diepgaander beeld van de praktijk worden verkregen dan
wanneer kwantitatieve methoden, zoals een vragenlijst, zouden zijn gebruikt. In deze paragraaf volgt
een beschrijving van de specifieke onderzoeksmethoden die in het onderzoek zijn gebruikt om de data
te verzamelen en te analyseren.

De interviews en respondenten
De verdeling tussen de drie typen respondenten ligt ongeveer op 20% ontwikkelingsorganisaties, 40%
procent semi-ontwikkelingsorganisaties en 40% organisaties die lokaal in Nederland activiteiten
uitvoeren. De keuze voor de verschillende respondenten heeft deels willekeurig en deels selectief
plaatsgevonden. In de beginfase van het onderzoek is in een verkennend gesprek met een medewerker
van het kenniscentrum NCDO een eerste selectie gemaakt. Met het inzicht dat deze medewerker heeft
in de activiteiten binnen de ontwikkelingssector is een aantal respondenten benaderd. Daarnaast zijn
andere organisaties benaderd op basis van indicaties dat zij daadwerkelijk burgerschap of mondiaal
burgerschap in Nederland proberen te bevorderen en de bekendheid van hun activiteiten. De
organisaties hebben hierdoor een voorbeeldfunctie en kunnen beter inzicht geven in best practices,
doordat zij een ruimere ervaring hebben.
In de interviews is alleen gebruik gemaakt van een richtinggevende vragenlijst. De interviews zijn halfgestructureerd afgenomen (Boeije, 2005). Door de interviews deels open te laten blijft er veel ruimte
voor de respondent. Hierdoor krijgt ieder interview een eigen karakter en relevantie. De respondenten uit
de eerste twee categorieën, de ontwikkelingsorganisaties en de semi-ontwikkelingsorganisaties, worden
geïnterviewd over mondiaal burgerschap. In het interview komen hun ideeën en ervaringen aan bod en
bespreken we de handvaten die zij hebben om mondiaal burgerschap in Nederland te bevorderen. Op
die manier krijgt een overzicht vorm van de bestaande praktijken in de ontwikkelingssector. Hierbij staat
niet alleen de vraag centraal wat zij precies doen, maar ook waarom zij dit doen. Gekeken zal worden
naar de veronderstellingen die bestaan over de waarde van mondiaal burgerschap voor
ontwikkelingssamenwerking. De respondenten uit de derde categorie, de organisaties die niet direct met
ontwikkelingssamenwerking bezig zijn, worden geïnterviewd over de betekenis van burgerschap in
Nederland. Ook hun ideeën en ervaringen op het gebied van het bevorderen van burgerschap worden
besproken. De experts wordt ten slotte vooral gevraagd naar de begrippen en hun betekenis en de wijze
waarop de theorie en praktijk van deze begrippen zich heeft ontwikkeld. Ook hun visie op het
bevorderen van burgerschap wordt gevraagd.
De volledige respondentenlijst en de topiclijsten die voor de verschillende typen respondenten zijn
gebruikt, zijn bijgevoegd in bijlage 1.

De data-analyse
Na de empirische studie is de verzamelde data geanalyseerd. Alle interviews zijn na hun afname
uitgeschreven en verwerkt in een gezamenlijk document waarin de respondenten zijn gecategoriseerd
en genummerd (Bryman, 2008). Vervolgens zijn de interviews gecodeerd op basis van de opgestelde
vragenlijst (Boeije, 2005; Bryman, 2008). Na het coderen van alle interviews zijn sommige codes
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opnieuw verduidelijkt of samengevoegd. Op die manier heeft een definitieve codeboom vorm gekregen.
De codeboom bevat alle relevante onderwerpen waarover de respondenten in de interviews gesproken
hebben. Door de interviews te coderen werd het mogelijk om de resultaten van de verschillende
interviews te sorteren en met elkaar te vergelijken.
Na het ordenen van de resultaten, volgt de analyse-fase van het onderzoek. In deze fase komen de
empirische en theoretische studie samen. De resultaten uit de interviews zijn voor de analyse naast de
theoretische modellen en handvaten gelegd. De praktijk kan zo worden vergeleken met de eerdere
theoretische bevindingen (Bryman, 2008). De verbanden tussen de empirische en theoretische delen
van het onderzoek leiden ten slotte tot een aantal conclusies en de beantwoording van de vraagstelling
van het onderzoek.

1.4

Relevantie van het onderzoek
De uitvoering van dit onderzoek is relevant vanwege de voortdurende discussie over de rol van
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Nederland en haar ontwikkelingsorganisaties zijn van oudsher
belangrijke spelers in ontwikkelingssamenwerking (WRR, 2010). Recentelijk is het debat echter
kritischer geworden. Het idee dat bij een groot deel van het publiek heerst, is dat de hulp niet helpt. Er is
minder vertrouwen in de traditionele ontwikkelingsorganisaties. De wortels van deze organisaties in de
samenleving zijn verzwakt. Het werken aan mondiaal burgerschap zou hen kunnen helpen de binding
met de Nederlandse samenleving te versterken. De focus op het eigen handelen van Nederlandse
burgers is relatief nieuw en wordt gezien als een belangrijk element van de modernisering van
armoedebestrijding. Voor veel organisaties staat de vormgeving ervan nog in de kinderschoenen. Voor
hen is meer onderzoek naar hun mogelijkheden op dit gebied relevant.
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek ligt in het feit dat tot nu toe in de literatuur
voornamelijk naar mondiaal burgerschap is gekeken in de termen van global governance en
internationale instituties. Het bestaan van een wereldregering is geen realiteit en leidt in de literatuur tot
discussie over de zin van het spreken over wereldburgers. Als gevolg van de hernieuwde aandacht voor
het begrip in het kader van verantwoordelijkheid voor mondiale publieke goederen is het begrip
losgekoppeld van een wereldregering en heeft het een meer moreel argument gekregen. Deze variant
wordt veel gerelateerd aan ontwikkelingssamenwerking en gaat over het activeren van burgers in het
nemen van hun verantwoordelijkheid in grensoverschrijdende themaʼs. Naar actieve vormen van
burgerschap is in de Nederlandse literatuur veel onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt daarom een
brug geslagen tussen actief burgerschap en mondiaal burgerschap. Daarnaast wordt een overzicht
gemaakt van wat in de literatuur bekend is over burgerschapsbevordering en de wegen waarlangs
burgerschap vorm krijgt.

1.5

Leeswijzer
Het onderzoeksrapport is opgebouwd in vijf hoofdstukken. Na deze inleiding en opzet van het onderzoek
(hoofdstuk 1) volgen twee theoretische hoofdstukken waarin de modellen worden gepresenteerd die op
basis van de literatuur zijn gemaakt. Dit is het theoretisch kader van het onderzoek (hoofdstuk 2 en 3).
Vervolgens worden de empirische resultaten van het onderzoek beschreven (hoofdstuk 4). Tot slot volgt
een analyse van de resultaten op basis van de theoretische modellen en zal tot de beantwoording van
de hoofdvraag worden gekomen (hoofdstuk 5). In dit laatste hoofdstuk worden ook een aantal
aanbevelingen en discussiepunten besproken.
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Mondiaal burgerschap ontrafeld
De theorie over burgerschap vormt het uitgangspunt van het theoretisch kader rondom mondiaal
burgerschap. Op welke manier verhoudt mondiaal burgerschap zich tot de algemene theorie over
burgerschap? Waar komt dit begrip vandaan en uit welke elementen bestaat het? Het denken over
burgerschap heeft zich continu ontwikkeld. Van de Oude Grieken, via de Franse Revolutie, tot aan het
moderne idee van burgerschap. In dit hoofdstuk wordt de relevante theorie over burgerschap
besproken. Aan de hand van deze literatuur wordt een overzicht van modern burgerschap vormgegeven
en de plaats die mondiaal burgerschap daarin heeft.

2.1

Introductie: het begrip burgerschap
Burgerschap is in de Westerse democratische samenleving een belangrijk onderwerp. Het functioneren
van de democratie is voor een groot deel afhankelijk van de verhouding tussen burgers en de staat.
Burgerschap gaat over rechten en plichten, over status en loyaliteit (Heater, 2004). Het gaat dus over de
relatie tussen staat en burger. ʻBurgerschap als lidmaatschap van een politieke gemeenschap is een set
van relaties tussen rechten, plichten, participatie en identiteitʼ (Delanty, 2000, p.1). Burgerschap
beschrijft dus een status, maar ook een praktijk. Het is ook gerelateerd aan identiteit. Het belang van
deze laatsten werd al door de Oude Grieken benoemd. Zij hadden de overtuiging dat participatie in het
publieke domein essentieel was voor de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid (Heater, 2004).
In Athene was geen plaats voor degenen die niet deelnamen aan het politieke leven, zij waren geen
burgers. Burgerschap was, zoals dat toen bestond, een privilege (Delanty, 2000). Klassiek burgerschap
was er slechts voor een kleine elite die actief deelnam aan het publieke leven (Riesenberg, 1992).

2.1.1

Het moderne idee
Het moderne idee van burgerschap is ontstaan in de nasleep van de Franse Revolutie (Turner, 1993a).
De ondertekening van de Verklaring voor de Rechten van de Mens en Burger in 1789 zorgde ervoor dat
burgerschap niet langer exclusief was voor een kleine groep actieve burgers. Burgerschap werd vanaf
die tijd inclusief en burgerrechten geldend voor alle leden van de staat. Met de rechten op vrijheid en
bezit werd burgerschap passief en beperkt gehouden. Actief burgerschap bleef gereserveerd voor de
mannelijke elite. De retoriek bloeide wel, maar de praktijk bleef achter en de strijd voor gelijke
burgerrechten duurde voort. In 1950 schreef Marshall zijn belangrijke theorie over burgerschap, waarbij
hij burgerschap definieert rondom het verwerven van drie type rechten; juridische, politieke en
sociaaleconomische rechten. Het juridisch element van burgerschap is het recht op individuele vrijheid
en toegang tot wetgeving. De institutie die hierbij hoort is de rechtbank. Het politiek element bestaat uit
het recht op politieke macht en deelname in politieke besluitvormingsprocessen. Belangrijke instituties
voor dit recht zijn het parlement en de gemeenteraad. Ten slotte omvat het sociaaleconomische element
van burgerschap alles waarmee de burger volgens de bestaande standaarden kan meedoen in de
samenleving. Het beslaat dus het recht op een minimum aan sociaaleconomische bestaanszekerheden.
Belangrijke instituties hierbij zijn de sociale diensten en het onderwijssysteem (Marshall, 1963). Figuur 1
geeft de ontwikkeling van deze drie rechten in Nederland weer.
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Periode

Dimensie

Rechten

Instituties

e

juridisch

juridische rechten

rechtbank

e

politiek

politieke rechten

parlement en
gemeenteraad

sociaaleconomisch

sociale rechten

sociale diensten
en
onderwijssysteem

eind 18 eeuw

eind 19 eeuw

e

eind 20 eeuw

Figuur 1. De ontwikkeling van burgerschapsrechten in Nederland (gebaseerd op Van Houdt & Schinkel, 2009)

De theorie van Marshall had een sterk emancipatoir karakter. Burgerschap vormde volgens hem een
buffer tegen de kwalen van de markt en de ongelijkheid van het klassensysteem. Ook volgens Turner
gaat het bij burgerschap onvermijdelijk over de problemen van ongelijke verdeling van middelen in de
maatschappij (Turner, 1993a). De geschiedenis van burgerschap kan dan ook worden gezien als een
strijd tussen het publieke en het private belang. De staat en samenleving hebben altijd mankracht,
loyaliteit, samenwerking, betrokkenheid en inkomsten nodig, zoals het individu of de burger altijd
veiligheid, rechtspraak, onderwijs en leiderschap nodig heeft (Riesenberg, 1992).

2.1.2

De drie dimensies van burgerschap
Burgerschap gaat niet alleen over de uitwisseling van belangen of over het verwerven van rechten. Bij
burgerschap hoort een het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Dit idee gaat terug tot
Aristoteles. Aristoteles beschreef destijds goed burgerschap. De ideale burger is volgens hem vrij en
heeft tegelijkertijd ruimte om te participeren in politieke en publieke aangelegenheden (Riesenberg,
1992). Deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving hangt nauw samen met identiteit. Het gaat
dan over een mate van identificatie met de gemeenschap en vormt een meer psychologische dimensie
van burgerschap. Naast de juridische status van de burger en politieke deelname is ook deze dimensie
van burgerschap belangrijk. Deze redenering leidt tot het definiëren van burgerschap aan de hand van
drie dimensies. Deze dimensies zijn status, politiek deelnemerschap en identiteit (Bosniak, 2006;
Carens, 2000; Kymlicka & Norman, 2000). De eerste beschrijft de juridische status van de burger. Deze
status wordt gedefinieerd door de drie rechten die Marshall beschreef, de juridische, politieke en
sociaaleconomische rechten (Turner, 1997; Leydet, 2011). De burger is hier de rechtspersoon die vrij is
om te handelen volgens de wet en bescherming door de wet kan opeisen. De tweede dimensie is de
politieke dimensie, waarbij de burger wordt gezien als ʻpolitical agentʼ. De burger hoort deel te nemen
aan de politieke instituties die in de samenleving bestaan. Als laatste, en dit is de minst eenduidige
dimensie van burgerschap, bestaat de dimensie identiteit. Hierbij gaat het om deelneming aan de
maatschappij, om loyaliteit, verbondenheid en identificatie met de samenleving. Vanuit deze drie
dimensies is burgerschap is een set van rechten, plichten en identiteiten die de burger aan de staat
verbindt (Bosniak, 2006).
De relatie tussen de drie dimensies is complex. De rechten die de burger bezit, bepalen voor een deel
de mogelijkheden tot politieke participatie en versterken daarnaast identiteit door het vergroten van een
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gevoel van zelfrespect. Een sterke burgerlijke identiteit motiveert burgers vervolgens om deel te nemen
aan het politieke leven binnen de gemeenschap. In de hedendaagse maatschappij bestaat een grotere
focus op de laatste twee dimensies van burgerschap. Het belang van actieve betrokkenheid van burgers
voor sociale cohesie en een goed functionerende samenleving wordt steeds meer benadrukt. Er wordt
echter verschillend gedacht over de precieze invulling van de drie dimensies van burgerschap. De
twintigste eeuw kenmerkt zich daarom door een paradox. Het concept van burgerschap wordt
wijdverbreid erkend en de aandacht ervoor is sterk toegenomen. Tegelijkertijd is niet eerder zo
verschillend gedacht over wat de rol van de burger moet inhouden (Heater, 2004).

2.2

De ontwikkeling van het concept sinds 1950
Tot aan de jaren ʼ80 bestond over het algemeen een consensus over de drie verschillende
burgerrechten die Marshall heeft gedefinieerd (Van Gunsteren, 1998). Maar over de invulling van deze
rechten en plichten en de verhouding met de andere dimensies van burgerschap bestonden
verschillende ideeën. Dit resulteerde in de ontwikkeling van drie zelfstandige theoretische concepten
van de burger: de liberaal individualistische burger, de communitaristische burger en de republikeinse
burger. Elk van deze concepten beschrijft een statisch ideaaltype (Van Gunsteren, 1998). De concepten
beschrijven hoe de burger zou moeten zijn en hoe de burger zich tot de staat en de samenleving zou
moeten verhouden.

2.2.1

Drie benaderingen van burgerschap
De liberale burgerschapstheorie gaat uit van het idee dat de burger een calculerend individu is dat
handelt vanuit rechten en persoonlijke voorkeuren. De burger maximaliseert de eigen individuele
behoeften door het maken van afgewogen keuzes. Voor de burger zijn burgerschap en politieke
instituties instrumenten, die hij alleen accepteert wanneer ze helpen om aan de individuele behoeften te
voldoen (Van Gunsteren, 1998). De belangrijkste taak van de politieke gemeenschap is het creëren van
een kader waarbinnen de rechten van de individuele burger zo goed mogelijk beschermd zijn. De burger
heeft zich vooral te houden aan een soort sociaal contract, dat bestaat uit de wetten die zijn ingesteld
om te zorgen dat een vorm van samenleven mogelijk is (Dekker & De Hart, 2005). Binnen deze theorie
houdt een goed burger zich aan de wetten en bijbehorende formele plichten.
Communitaristische theoretici benadrukken dat een burger behoort tot een historisch gevormde
gemeenschap. In deze sociale en culturele gemeenschap bestaan banden van solidariteit tussen
burgers. Een goed burger levert een eigen bijdrage aan deze sociale banden en leeft volgens de
gemeenschappelijke waarden en normen (Dekker & De Hart, 2005). Loyaliteit staat binnen deze
natuurlijke gemeenschap centraal (Van Gunsteren, 1998; Dekker & De Hart, 2005). Individualiteit krijgt
vorm binnen de gemeenschap en blijft daarom binnen de grenzen van wat als acceptabel wordt gezien
door de gehele gemeenschap (Van Gunsteren, 1998). Deze gemeenschapstheorie geeft een meer
sociale en morele invulling aan het begrip burgerschap en verwacht een actieve deelname van de
burger in het publieke leven.
De republikeinse theorie gaat eigenlijk verder op de communitaire theorie, maar beschrijft een ander
soort gemeenschap: de publieke gemeenschap. In veel moderne samenlevingen bestaat de natuurlijke
gemeenschap zoals deze wordt beschreven door de communitaire theoretici niet (Van Gunsteren,
1998). Binnen de publieke gemeenschap bestaat individualiteit en kunnen individuen hun plaats
bevestigen door middel van hun dienstbaarheid aan de gemeenschap. Van burgers wordt verwacht dat

24

zij actief deelnemen aan het publieke debat en betrokkenheid bij de gemeenschap tonen. Zij dienen
toegewijd te zijn aan de publieke zaak. Politieke deelname en betrokkenheid zijn binnen deze theorie
belangrijk (Carabain, et al., 2012a).
Deze normatieve concepten sluiten elkaar uit en beconcurreren elkaar. In de Nederlandse discussie
werd een tijd het onderscheid tussen communitaristen en republikeinen veel benadrukt, maar
tegenwoordig worden beide invalshoeken eerder tegenover de liberale gezet (Dekker & De Hart, 2005).
Het verschil is dat communitaristen meer kijken naar kleinschalige gemeenschappen en de normen en
waarden van die gemeenschap, terwijl republikeinen de publieke sfeer en het politieke debat
belangrijker vinden.

2.2.2

Pluriform burgerschap
De samenleving is sinds de ontwikkeling van de drie burgerschapsconcepten sterk veranderd. De
algemene statische concepten zijn niet meer passend op de pluriforme realiteit van de samenleving
(Van Gunsteren, 1998). Van Gunsteren beschrijft drie ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de
moderne maatschappij de drie burgerschapsconcepten is ontgroeid. Ten eerste beschrijft hij dat
politieke en sociale identiteiten minder stabiel zijn geworden. Er bestaat tegenwoordig een grote variatie
in gemeenschappen, waarbij sommigen langer en anderen korter blijven bestaan (WRR, 1992). Een
burger stelt zelf zijn eigen ʻpakketʼ van gemengde identiteiten samen. Zo kan hij tegelijkertijd
functioneren binnen verschillende gemeenschappen en verbanden, bijvoorbeeld binnen Europa, Spanje
en Rotterdam. De nationale staat is niet langer een vanzelfsprekend centrum van gezag, maar bevindt
zich tussen andere (internationale) centra. Een tweede ontwikkeling is het verdwijnen van een
homogene en stabiele middenklasse. De voorkeuren van het moderne individu zijn variabel en zelf
samengesteld. Ten slotte is sturing en planning van de burgerlijke maatschappij steeds lastiger
geworden. Dit komt doordat de samenleving in zijn geheel veel minder kenbaar is geworden. Passend
op deze moderne en pluriforme samenleving heeft Van Gunsteren in de jaren ʼ90 een vernieuwd
burgerschapsconcept ontwikkeld: de neo-republikeinse burger (WRR, 1992; Van Gunsteren, 1998).
De neo-republikeinse burgerschapstheorie bevat elementen uit de eerder beschreven concepten. In
deze conceptie staat de publieke gemeenschap centraal, de republiek. Vanuit het individu, de mens die
onder andere burger is, is de publieke gemeenschap er slechts één van velen (WRR, 1992). Toch heeft
deze publieke gemeenschap wel een speciale positie. ʻDe republiek schept en beschermt de vrijheid
van individuen om gemeenschappen te vormen, zich daarbij aan te sluiten en zich daarvan af te kerenʼ
(WRR, 1992, p. 18). Identiteiten krijgen niet meer alleen vorm aan de hand van traditionele
gemeenschappen, zoals nationaliteit, religie en familie. Minder traditionele verbanden hebben een
steeds grotere rol in het leven van burgers (Carabain, et al., 2012a). Gemeenschappen worden gevormd
op basis van wisselende en diverse verbanden. Burgers zijn daarmee geen natuurlijk gegeven, maar
worden sociaal gevormd. Burgerschap is een concept dat verandert met tijd en plaats, het is een proces
(Turner, 2001; Lister, 2005). Het concept is niet langer bedoeld om burgers gelijk te behandelen, maar
juist om pluriformiteit te organiseren (Van Gunsteren, 1998).
Om de rol van burger goed in praktijk te brengen zijn vaardigheden nodig. Burgerschap wordt binnen het
neo-republikeins concept gedefinieerd als een soort baan, waarbij bepaalde competenties horen. Van
burgers wordt bovendien meer verwacht dan alleen het naleven van formele regels. Zij horen ook
verstandig om te gaan met bevoegdheden en met verschillende omstandigheden. Het gaat dus om
competenties, maar ook om ethiek (Van Gunsteren, 1998). Daarmee is burgerschap politiek en
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ideologisch. Ideeën over burgerschap zorgen voor een normering van het handelen van burgers in
bepaalde maatschappelijke situaties (WRR, 1992).

2.3

Actief burgerschap
Dat burgerschap steeds meer gaat over de normering van het handelen van burgers is ook terug te zien
in het debat over de rol van de burger in het oplossen van maatschappelijke problemen. Nieuwe
maatschappelijke problemen hebben gezorgd dat een hernieuwde aandacht is ontstaan voor de burger.
Van de burger wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn omgeving. Deze
verantwoordelijkheid gaat verder dan het formeel verplichte of contractueel vastgelegde. De burger dient
zelf actief invulling te geven aan informele en morele verplichtingen.

2.3.1

Uitbreiding van verantwoordelijkheden
Actief burgerschap verwijst naar het mobiliseren van de energie van burgers (Steyaert et al, 2005) en
het zoeken naar een balans tussen die energie en publieke dienstverlening. Actief burgerschap is een
strijd tegen passiviteit van burgers. Figuur 2 geeft dit schematisch weer. Deze passiviteit kan tot uiting
komen in consumentengedrag waarbij de burger het eigenbelang voorop stelt of geen verantwoordelijkheid wil dragen. Daarnaast kan het gezien worden bij gemarginaliseerde groepen burgers, bijvoorbeeld
daklozen of migranten. Zij nemen dan geen deel aan de publieke zaak of kunnen op eigen kracht niet
meekomen (Tonkens & Kroese, 2009). Competenties van burgers spelen dus een belangrijke rol bij
actief burgerschap.

Actief burgerschap
Actieve verantwoordelijkheid voor de
publieke zaak en actieve deelname aan de
publieke zaak

Passief Burgerschap
Wel betrokken op de publieke zaak, geen
actieve deelname en verantwoordelijkheid

Actief consumentisme
Wel verantwoordelijkheid, niet voor de
publieke zaak

Passief consumentisme
Geen verantwoordelijkheid voor de publieke
zaak

Actieve marginaliteit
Wel deelname, niet aan de publieke zaak

Passieve marginaliteit
Geen deelname aan de publieke zaak

Figuur 2. Actief en passief burgerschap schematisch weergegeven (Tonkens & Kroese, 2009)

Actief burgerschap houdt een uitbreiding in van de verantwoordelijkheid van burgers op verschillende
terreinen (Newman & Tonkens, 2011). Het gaat om een versterking van de sociale of maatschappelijke
betrokkenheid of om actieve deelname op politiek vlak. Het is een invulling van de informele kant van
burgerschap, door politiek of sociaal-maatschappelijk engagement (Veugelers et al, 2008; Westheimer,
2008; Haste, 2004). Meer communitair burgerschap wordt gezien als een middel om meer
maatschappelijke betrokkenheid te realiseren. Meer republikeins burgerschap moet tot meer politieke
betrokkenheid leiden (Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2011). Deze typen burgerschap dienen
egocentrisme en gebrek aan sociale cohesie te bestrijden. Daarnaast bestaat een aanname dat

26

republikeins burgerschap de groeiende diversiteit in goede banen kan leiden met gedeelde taal en
waarden door middel van discussie en debat (Hurenkamp et al, 2011).

2.3.2

Vier elementen van actief burgerschap
Actief burgerschap gaat over burgerschapspraktijken en niet over status (Kymlicka & Norman, 1994).
Haste (2004) beschrijft vier elementen van burgerschap die van belang zijn voor de praktijk van
burgerschap: identiteit, positionering, verhalen en agentschap. Het individu construeert, in wisselwerking
met anderen, verklaringen en verhalen die betekenis geven aan ervaringen. Op die manier wordt een
identiteit gevormd die hem of haar in een sociale, culturele en historische context plaatst. Deze identiteit
bepaalt bij wie je hoort en bij wie niet, maar het bepaalt ook iemands zelfbeeld waar waarden en
overtuigingen deel van uitmaken: ʻIk ben het soort persoon dat hier en hier in gelooftʼ (Haste, 2004, p.
420). Het construeren van de burger is dus een onderdeel van het vormen van de identiteit van een
persoon. Identiteit is een centraal element van betrokkenheid. Men heeft een bepaald gevoel van
eigenaarschap nodig om betrokken te raken. Kennis van het onderwerp krijgt pas betekenis wanneer
een eigen relevante ervaring ertoe leidt dat het onderwerp onderdeel wordt van de identiteit of het
zelfbeeld.
Positionering en herpositionering zijn daarnaast een belangrijk onderdeel van het proces van
betrokkenheid. Het leidt tot een bevestiging van de eigen identiteit doordat de ʻanderʼ anders is. Het
hebben van een ʻwijʼ en een ʻzijʼ geeft ons reden om met sommigen wel te delen en met anderen niet,
ons verbonden te voelen met degenen die bij ʻonzeʼ identiteit horen. Hierin ligt de basis van nationaliteit
en ethiek. Ook verhalen zijn belangrijk voor de vorming van identiteit. Historische verhalen en verhalen
van nationale identiteit versterken de verhouding tot de staat. Morele en sociale verhalen ondersteunen
sociale waarden en verwachtingen. In veranderende samenlevingen ontstaan nieuwe verhalen om deze
veranderingen te kunnen plaatsen. Mondialisering vraagt bijvoorbeeld om verhalen die burgers helpen
om hun identiteit te framen op een manier die verder gaat dan de nationale grenzen van de staat.
Feitelijke informatie of kennis is op zichzelf onvoldoende om mensen te betrekken en motiveren, om
deel te worden van iemands identiteit. Juist door verhalen ontstaat eigenaarschap van bepaalde
waarden.
Ten slotte beschrijft Haste (2004) agentschap, het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en deel
te nemen aan de gemeenschap, als element van goed burgerschap. Het actieve model van
burgerschap vooronderstelt een bepaalde mate van agentschap van het individu. Het vooronderstelt het
doelgericht kunnen zoeken naar kennis, verhalen en het kunnen interpreteren daarvan. En het
vooronderstelt een proactieve betrokkenheid bij argumentatie. Dit vierde element van agentschap
beschrijft de praktische competenties van de burger.

2.4

Verdieping en verbreding van burgerschap
Door de nadruk op actieve deelname in de samenleving en sociale en politieke betrokkenheid wordt
burgerschap steeds meer gezien als een uiting van normen en waarden. Burgerschapsontwikkeling
wordt hierdoor ook morele ontwikkeling. ʻBurgerschap grijpt steeds meer in de persoonlijke identiteit van
personenʼ (Veugelers et al, 2008, p. 5). Ook de Nederlandse Onderwijsraad spreekt bij
burgerschapsontwikkeling over identiteitsontwikkeling, aangezien het als burger bijdragen aan de
samenleving pas echt mogelijk wordt wanneer iemand zelf weet waarvoor hij of zij staat (Onderwijsraad,
2012). De groeiende verbinding van burgerschap en identiteit en de nadruk op actief burgerschap kan
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worden gezien als een verdieping van burgerschap. Naast deze verdieping kent burgerschap ook een
verbreding. Niet langer heeft burgerschap slechts betrekking op formeel staatsburgerschap (Veugelers
et al, 2008). Mondialisering heeft ertoe geleid dat burgerschap ook vorm kan krijgen in relatie tot het
buitenland, in Europees burgerschap of wereldburgerschap. Deze verschuiving van status naar identiteit
(verdieping) en van nationaal naar internationaal (verbreding) zijn visueel gemaakt in figuur 3.

Figuur 3. De verdieping en verbreding van burgerschap

2.4.1

Verdieping: moreel burgerschap
De invulling van de informele plichten door de burger noemt de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid burgerzin (WRR, 1992). Burgerzin, ethiek en deugd voegen aan het formele aspect van
burgerschap morele aspecten toe. Burgerzin kan men, in tegenstelling tot de invulling van formele
rechten en plichten, niet afdwingen. De burger kan slechts worden uitgenodigd om een bijdrage te
leveren. Die uitnodiging is belangrijk. Actief burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en
de institutionele omgeving (Van Gunsteren, 1998). Het ʻvereist van burgers dat zij competenties
ontwikkelen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen en het vereist van instituties dat zij
burgers daartoe uitnodigen, ondersteunen en toerustenʼ (Tonkens & Kroese, 2009, p.4).
Normativiteit heeft altijd een wezenlijk onderdeel uitgemaakt van het denken over burgerschap. Al in de
teksten van de Grieken en Romeinen kwamen morele aspecten van burgerschap voor (Riesenberg,
1992; Carabain, et al., 2012a). Actieve deelneming aan de samenleving en verantwoordelijkheid dragen
voor het publieke belang hoort bij goed burgerschap. ʻBurgerschap is betekenisloos zonder een
bepaalde vorm van participatie in het publieke domeinʼ (Heater, 2004, p. 217). De oude focus op rechten
wordt
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verantwoordelijkheden (Van Gunsteren, 1998). Burgerschap wordt tegenwoordig meer gezien als een
deel van de persoonlijke identiteit. Burgerschap is dan een levenswijze, een manier van in de wereld
staan (Veugelers et al, 2008; Haste, 2004). Formeel burgerschap, als juridische status met rechten en
plichten, is door de meeste burgers inmiddels verkregen. Het belang hiervan verschuift naar het belang
van moreel burgerschap (Kymlicka & Norman, 1994; Van Houdt & Schinkel, 2009). Moreel burgerschap
houdt een aanvullend ideaal van burgerparticipatie in (Schinkel, 2008). De formele kant van
burgerschap kent ook altijd een morele kant - aan het betalen van belastingen zit bijvoorbeeld ook een
morele kant - en deze twee aspecten zijn in de praktijk meer met elkaar verweven. Toch is het goed om
het verschil duidelijk te maken. In figuur 4 wordt dit verschil in de dimensies van burgerschap en de
vorm waarin het tot uiting komt, namelijk formeel of moreel, weergegeven.
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Dimensie

Kenmerken

Type

Vorm

status

juridische, politieke en
sociaaleconomische rechten en
plichten

juridisch

formeel

politiek
deelnemerschap

democratische deelname,
burgerparticipatie

politiek

moreel

identiteit

verbondenheid, identificatie en
maatschappelijke deelname

sociaal

moreel

Figuur 4. Dimensies van burgerschap en bijbehorende uitingsvormen

Belangrijk is dat burgerschap geen statisch begrip is waar burgers zich aan kunnen conformeren (Lister,
2005). Door burgerschap op die manier te bekijken gaat het dynamische karakter ervan verloren en
wordt de democratie tot iets formeels gereduceerd. Sociale omgangsvormen worden dan tijdloze
normen in plaats van sociale constructies (Veugelers, 2011). Bovendien wordt burgerschap dan beperkt
tot het nationaal niveau. Interne dynamieken van de maatschappij en de staat en de verbanden tussen
lokaal en mondiaal blijven zo ongezien (Beck, 2002).

2.4.2

Verbreding: het ideaal van wereldburgerschap
De moderne internationale gemeenschap heeft tot veel aandacht geleid voor vormen van internationaal
burgerschap. De Europese Unie heeft al een unieke vorm van internationaal burgerschap, hoewel nog
steeds discussie bestaat over de waarde en inhoud van Europees burgerschap. Wereldburgerschap is
echter, in tegenstelling tot Europees burgerschap, geen realiteit. Het wordt daarom vaak beschreven als
een voornamelijk morele uiting van burgerschap. Een drietal argumenten ligt hieraan ten grondslag. Ten
eerste bestaat op wereldniveau geen ʻbegrensdeʼ gemeenschap met een gedeelde identiteit (Linklater,
2002; Dower, 2001). Burgers wereldwijd delen niet de sterke historische referentiepunten die nationale
staten bezitten. Een tweede argument tegen wereldburgerschap is het ontbreken van burgerrechten. Op
wereldniveau bestaan geen instituties die kunnen bemiddelen in deze rechten voor burgers. De
opgestelde mensenrechten, ook al worden deze niet overal erkend, vormen een bepaald minimum van
rechten die internationaal voor mensen zouden moeten gelden. Burgerrechten houden echter meer in
dan mensenrechten. Als burger ben je medewetgever. Dit raakt meteen aan het laatste en meest
belangrijke argument tegen wereldburgerschap. Burgerschap gaat over het recht op participatie en
representatie. Op wereldniveau kan dit element van burgerschap (nog) niet worden uitgeoefend. ʻWe
komen hier in een arena waar de spelregels niet democratisch zijnʼ (Jelin, 2000, p. 58). De eerste
dimensie van burgerschap, de formele status van burger, ontbreekt (Dower, 2001; Linklater, 2002).
Wereldburgerschap blijft daarmee vooral informeel, moreel en ideëel. Hoe aantrekkelijk het idee van
wereldburgerschap is voor sommigen, vanuit theoretisch oogpunt vormt het geen legitieme uitbreiding
van het concept burgerschap.
Toch heeft het idee van wereldburgerschap relevantie in de huidige mondiale context. Mondialisering
heeft tot gevolg dat burgers wereldwijd steeds meer met elkaar te maken krijgen. Niet alleen vanwege
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migratiestromen, groeiende internationale verwevenheid en economische afhankelijkheid, maar ook
vanwege de invloed die handelingen elders op de wereld hebben op lokale contexten. Burgerschap
zonder internationaal component schiet daarom tekort (Dower, 2001; Carter, 2001). Het leven van
burgers raakt elkaar steeds meer en de publieke sfeer overstijgt de nationale landsgrenzen. Deze
ontwikkeling wordt ook wel beschreven als de zorg voor mondiale publieke goederen, of global public
goods. Nationaal burgerschap heeft onvermijdelijk gevolgen op wereldniveau en werelds publieke
goederen. Daarnaast is de verbondenheid van mensen wereldwijd gegroeid met de opkomst van nieuwe
technologieën. Mondialisering versterkt het idee van wereldburgerschap, maar kosmopolitisme is niet
nieuw. Socrates verkondigde al dat zijn land van herkomst ʻde wereldʼ was (Carabain, et al., 2012a).
Ook daarna is vanuit een morele overtuiging waarde toegekend aan een mondiale dimensie van
burgerschap.

2.4.3

De invulling van mondiaal burgerschap
Filosoof Immanuel Kant definieerde burgerschap primair in relatie tot de staat, maar zag het inclusief
een dimensie van universele principes, zodat de staat wordt geregeerd in overeenstemming met de
internationale maatschappij (Carter, 2001). De mens is een moreel wezen, waardoor de plicht bestaat
om besef te hebben van de banden tussen mensen. Morele plichten worden niet begrensd door
staatsgrenzen. Individuen hebben universele verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is asielverlening aan
vluchtelingen. Gastvrijheid dient volgens Kant te worden verlengd richting vreemden (Carter, 2001). De
focus van Kant is vooral moreel en krijgt vorm binnen nationaal burgerschap. Wereldburgerschap blijft
daarmee een ideaal. De weg vooruit wordt volgens Kant mogelijk door het uitbreiden van de federaties
van staten en internationale wetgeving voor het individu (Carter, 2001). In de hedendaagse realiteit krijgt
dit ideaal vorm in het denken over mondiaal burgerschap. Het concept van mondiaal burgerschap kan
worden gezien als een metafoor, een taalkundige manier om de nationale politieke realiteit over te
hevelen naar een bredere wereldorde (Davies, 2006). Mondialisering vraagt om een mondiale dimensie
van ʻnationaalʼ burgerschap. Mondiaal burgerschap betekent burgerschap dat recht doet aan de
internationale verwevenheid en gelijkwaardigheid van mensen.
Mondiaal burgerschap blijkt vooral een moreel appèl te zijn op de verantwoordelijkheid van burgers voor
hun medemens elders op de wereld. Het mondiale burgerschapsconcept geeft een ideaaltype burger
weer. Het is een vorm van burgerschap waarbij processen van globalisering worden betrokken op
mensenrechten en verantwoording nemen voor de wereld (Veugelers, 2011). Over de precieze invulling
van deze verantwoordelijkheid voor de wereld verschillen de ideeën en het onderwerp is dan ook
controversieel. Er bestaat geen wereldwijde consensus

over de manier waarop mondiale

verantwoordelijkheid, mensenrechten of wereldwijde burgerrechten geconceptualiseerd moeten worden.
Drie algemene varianten van mondiaal burgerschap kunnen worden onderscheiden (Veugelers et al,
2008; Veugelers, 2011):
1.

Open mondiaal burgerschap: Het bezit van kennis van andere culturen en een open houding

2.

Moreel mondiaal burgerschap: Het positief waarderen van diversiteit, het bevorderen van
gelijke mogelijkheden wereldwijd en verantwoordelijkheid nemen

3.

Sociaal-politiek mondiaal burgerschap: Het werken aan gelijkheid in sociale en politieke
verhoudingen
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2.4.4

Mondiaal burgerschap: een variatie van burgerschap
Mondiaal burgerschap is de invulling van een morele categorie van burgerschap. Ben Knapen noemt
het ʻmodern burgerschapʼ (Knapen, 2011). Het is een internationale categorie en een variatie van
nationaal burgerschap. Bij mondiaal burgerschap staat niet de lokale, maar de mondiale context
centraal. Terwijl Marshallʼs burgerschap individuele burgers tegen de kwalen van de markt probeerde te
beschermen, probeert mondiaal burgerschap mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van
globalisering, economische groei en nieuwe technologieën (Turner, 2001; Jelin, 2000). Via mondiaal
burgerschap wordt het mogelijk om binnen de kaders van nationaal burgerschap bij te dragen aan een
eerlijk en goed functionerend mondiaal systeem, waarbij wereldwijde maatschappelijke en politieke
vraagstukken kunnen worden aangekaart.
Mondiale burgers geven verschillend uiting aan mondiale verantwoordelijkheid. Open mondiaal
burgerschap beschrijft een open houding die burgers aannemen ten opzichte van burgers van andere
naties en is een meer passieve vorm van mondiaal burgerschap. De actievere vormen zijn de morele en
sociaal-politieke varianten, die respectievelijk meer invulling geven aan moreel/sociale of politieke
betrokkenheid. De drie vormen van mondiaal burgerschap kunnen aanvullend aan elkaar vorm krijgen
(Veugelers, 2011). In figuur 5 zijn de verschillende vormen van mondiaal burgerschap op een schaal
van passief naar actief en politiek naar sociaal geplaatst.

Figuur 5. Verschillende typen mondiaal burgerschap

2.5

Samenvatting: een model van modern burgerschap
In dit theoretisch kader zijn verschillende theorieën van burgerschap behandeld. Het denken over
burgerschap vanuit de drie beschreven dimensies laat zien dat er formele en morele kanten van
burgerschap bestaan. Hedendaags burgerschap kent een verdieping (grijpt meer in identiteit en
moraliteit) en een verbreding (internationale aspecten). Ondanks dat wereldburgerschap geen realiteit
is, hebben internationale componenten van burgerschap relevantie in de huidige mondiale context.
Burgerschap heeft in de laatste decennia steeds meer kenmerken van persoonlijke identiteit gekregen.
Normativiteit krijgt daarmee een groter aandeel in de betekenis van burgerschap. Burgerschap wordt
moreel, sociaal, actief en mondiaal. Deze toevoegingen aan het concept geven specifieke invulling aan
de verdieping en verbreding van het begrip. De begrippen mondiaal of actief burgerschap, zoals
behandeld in dit hoofdstuk, lijken deze specifieke elementen van burgerschap te willen benadrukken.
Actief burgerschap benadrukt de competenties die van burgers verwacht worden en het participatieve
element van burgerschap. Mondiaal burgerschap heeft dezelfde verwachtingen van de burger, maar
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verbindt deze aan een groeiende internationale verwevenheid. Mondiaal burgerschap vraagt de burger
om buiten de eigen nationale staat te kijken en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Mondiaal
burgerschap komt voort uit moreel burgerschap. Gesteld kan worden is dat het moderne
burgerschapsconcept steeds meer een moreel karakter heeft gekregen, die worden benadrukt door
begrippen als actief en mondiaal burgerschap.
Tot slot worden de besproken dimensies van burgerschap en de daarbij horende kernmerken,
uitingsvormen en andere elementen hier bij elkaar gebracht. Geprobeerd is om de concepten uit dit
hoofdstuk te verbinden en inzichtelijk te maken hoe zij zich tot elkaar verhouden. Op basis van de
literatuur is tot een overzicht van modern burgerschap gekomen. Figuur 6 geeft dit kernachtig weer.
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Figuur 6. Uitwerking van mondiaal burgerschap aan de hand van de drie dimensies van burgerschap
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Burgerschapsbevordering:lokaal naar mondiaal
In het vorige hoofdstuk is gekomen tot een overzicht van modern burgerschap en haar kenmerken. Nu is
de vraag relevant wat men daar vervolgens mee kan. Wat zijn de factoren die burgerschapsvorming
bevorderen en waarop men invloed kan uitoefenen. Op welke manier wordt het mogelijk om gewenste
uitingen van burgerschap te bevorderen? Het uitnodigen van de burger om zich op politiek en sociaal
terrein actief in te zetten voor de publieke zaak, is een taak van overheid en instituties (Van Gunsteren,
1998; Newman & Tonkens, 2011). Het maatschappelijk middenveld, als organisatievorm van de burger,
wordt aangewezen als belangrijke actor die verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan
burgerschapsvorming (Tonkens, 2006). Ook in de ontwikkelingssector wordt het maatschappelijk
middenveld, in de vorm van particuliere ontwikkelingsorganisaties, aangewezen om verantwoord of
mondiaal burgerschap te stimuleren (Knapen, 2011).
Aan het bevorderen van burgerschap zitten echter beperkingen. Van Gunsteren beschrijft in de WRR
publicatie ʻEigentijds burgerschapʼ hoe het oproepen tot burgerzin, tot gedrag van medeburgers dat in
lijn is met goed burgerschap, nietszeggend is waar burgerzin ontbreekt en overbodig en belerend waar
burgerzin al bestaat. Burgerzin ontstaat volgens Van Gunsteren niet doordat we onze wil, intentie of
manipulatie erop richten, maar alleen als bijproduct van interacties in de publieke sfeer. ʻHet willen is in
strijd met de aard van het gewilde resultaat, zoals bij het willen spontaan zijnʼ (WRR, 1992, p. 14).
Burgerzin is het bijproduct van andere gebeurtenissen en activiteiten. Ondanks dat men niet kan
bevelen tot burgerzin of goed burgerschap, is het wel mogelijk om het te ʻkoesterenʼ en te stimuleren
daar waar het bestaat (WRR, 1992). Steunpunten vanuit de maatschappij zijn daarbij onmisbaar en er
mag ook best gemoraliseerd worden, schrijft Van Gunsteren. Een burger heeft echter ook altijd het recht
om onverschillig te blijven (WRR, 1992).
In dit hoofdstuk volgt een verkenning van de mogelijkheden voor burgerschapsbevordering. Allereerst
wordt de context van burgerschap in Nederland beschreven. Vervolgens wordt beschreven wat men
precies met het bevorderen van burgerschap wil bereiken en op welke manier dit bereikt zou kunnen
worden. Het bevorderen van burgerschap kan op verschillende niveaus plaatsvinden, waarbij het
internationale niveau van groter belang wordt. Dit wordt verder beschreven als de meervoudige publieke
sfeer. Tot slot volgt een samenvatting van de handvaten en kansen op het gebied van
burgerschapsbevordering in een groeiend internationale sfeer.

3.1

Burgerschap in Nederland
In Nederland wordt veel geklaagd over de burger die onverschillig tegenover de publieke zaak staat, of
daaraan alleen deelneemt wanneer het hemzelf iets oplevert. Nederland staat bekend als een land
waarbinnen individualisme en multiculturalisme sterk aanwezig zijn en dit zijn twee factoren waar een
teruggang van burgerschap aan wordt gewijd (Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2009). Verschillende
onderzoeken zijn gedaan om te zien hoe het nu precies is gesteld met burgerschap in Nederland. Hieruit
blijkt dat het met de participatie en betrokkenheid van Nederlanders wel meevalt. Nederlanders steken
verhoudingsgewijs bijvoorbeeld veel tijd in vrijwilligerswerk (Steyaert et al, 2005; Hurenkamp, Tonkens &
Duyvendak, 2006; 2011).
De basis van de Nederlandse maatschappij bestaat vooral uit gemeenschappen waarin sociale waarden
belangrijk worden gevonden, meer dan politieke waarden. Burgerschap is in Nederland dan ook eerder
sociaal dan politiek, men voelt zich eerder verbonden met de medeburger dan met de overheid
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(Hurenkamp & Tonkens, 2008). De groep communitaristen is in Nederland groot en ook de liberalen zijn
goed vertegenwoordigd. Hurenkamp en Tonkens concluderen aan de hand van hun onderzoek dat
betrokkenheid in Nederland dan ook niet of nauwelijks over de tweede dimensie van burgerschap,
politiek deelnemerschap, gaat. Dit is meer een republikeinse uiting van burgerschap. Voor een groot
deel van de Nederlandse burgers gaat goed burgerschap voornamelijk over de eigen kleine
gemeenschap, bijvoorbeeld over de buurt. Voor hen betekent burgerschap solidariteit (Hurenkamp et al,
2011). De drie typen burgers die Hurenkamp en Tonkens (2008; 2011) onderscheiden in Nederland
worden in figuur 7 schematisch weergegeven.
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Figuur 7. Burgerschapstypen en hun uitingen in Nederland (gebaseerd op Hurenkamp & Tonkens, 2011)

Het probleem met het maken van indelingen is dat ze statisch zijn en geen recht doen aan hoe burgers
redeneren en hoe zij in wisselwerking met elkaar ideeën veranderen, afzwakken of versterken (Van
Gunsteren, 1998; Hurenkamp & Tonkens, 2011). Deze indeling van burgers in Nederland doet dan ook
geen recht aan alle individuele burgers, maar geeft wel een algemene indruk.
In de Nederlandse media overheerst het communitaristische type burger en krijgt de communitaristische
angst dat burgers zich terugtrekken uit de publieke omgeving veel aandacht (Hurenkamp et al, 2011).
Dit komt voort uit de vrees voor een afname van sociale cohesie als gevolg van individualisering en
marktdenken. Meer communitaristisch burgerschap zou de burger moeten terugwinnen van de markt en
de verzorgingsstaat. Daarnaast heeft een groeiende diversiteit in Nederland de roep om republikeins
burgerschap vergroot. Het idee is dat voor begrip voor elkaar meer dialoog en publiek debat
noodzakelijk is (Hurenkamp et al, 2011). Deze groep is echter relatief klein in Nederland. De meeste
burgers zien burgerschap als zorgzaamheid in de eigen omgeving (communitaristen) of als het recht om
een eigen leven te leiden (liberalen).

3.2

Doelen van burgerschapsvorming
We zien in Nederland een roep naar meer communitair en meer republikeins burgerschap, omdat dit tot
een groter maatschappelijk en politiek engagement zou leiden. Deze burgerschapstypen benadrukken
een actieve deelname, dan wel in debat en politiek dan wel in de eigen buurt of gemeenschap. Wanneer
we in Nederland praten over burgerschapsbevordering gaat het dus niet alleen om kennis van politiek
en democratie, maar ook om kennis van het sociale leven (Oser & Veugelers, 2008). Crick benoemt drie
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en democratie, maar ook om kennis van het sociale leven (Oser & Veugelers, 2008). Crick benoemt drie
doelen van burgerschapsvorming: sociale en morele verantwoordelijkheid, betrokkenheid bij de
gemeenschap en politieke competenties (Crick, 1998). Deze zijn vergelijkbaar met de studie van
Newman en Tonkens naar burgerschap in Europa. Zij onderscheiden verantwoordelijkheid, participatie
en keuze als elementen van actief burgerschap (Newman & Tonkens, 2011).

3.2.1

Verantwoordelijkheid, participatie en keuze
Verantwoordelijkheid is ingebed in goed burgerschap, ook in liberale concepten van burgerschap.
Verantwoordelijkheden zijn niet zomaar vanuit de overheid aan burgers gedelegeerd, maar zijn al
aanwezig bij burgers zelf. Burgers leven binnen complexe relaties en zijn wederzijds afhankelijk en
verantwoordelijk (Newman & Tonkens, 2011). In de afweging tussen publiek belang en privébelang
dient bij actief burgerschap het publiek belang zwaarder te wegen. Het is dan belangrijk dat een burger
zich verantwoordelijk voelt voor het algemeen belang en daaraan actief bijdraagt. Dit is ook zo bij
mondiaal burgerschap, waarbij het algemeen belang van alle mensen of de aarde zwaarder zou moeten
wegen dan het individueel of nationaal belang.
Bij actief burgerschap gaat het onvermijdelijk ook over participatie, zowel op politiek als op
maatschappelijk vlak. Burgers worden steeds vaker uitgenodigd om mee te denken over en bij te dragen
aan beleidsvorming en uitbreiding van publieke dienstverlening (Newman & Tonkens, 2011). Nieuwe
technologieën, zoals internet en sociale media, maken participatie eenvoudiger en toegankelijker. Ook
participatie bij activiteiten in de wijk of bij de kinderen op school horen erbij. Participatie in relatie tot
mondiaal burgerschap houdt een actieve deelname aan de publieke zaak in waarbij de internationale
context en problemen in acht worden genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het steunen van goede
doelen, minder of bewuster consumeren, het doen van vrijwilligerswerk, over het volgen van het
internationaal nieuws of over druk uitoefenen op bedrijven of overheid, zoals de Occupy beweging en
andere sociale bewegingen hebben gedaan.
Dominant in het denken over actief burgerschap is ook keuze, voornamelijk de keuzes die de burger als
consument maakt. De introductie van het marktmechanisme in verschillende sectoren hangt hiermee
samen. In Nederland worden consumenten gestimuleerd om druk uit te oefenen op bijvoorbeeld
verzekeraars of banken (Newman & Tonkens, 2011; Eerlijke bankwijzer, 2012). Actief of mondiaal
burgerschap wordt door vraagsturing gelinkt aan de mogelijkheid om voorkeuren te uiten. De mondiale
burger gedraagt zich dan als bewuste en verantwoordelijke consument, bijvoorbeeld door fairtrade
chocolade of minder vlees te kopen. De consument maakt dan keuzes als demonstratie van een
mondiaal
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(Carter,
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noodzakelijkerwijs tot solidair gedrag (Newman & Tonkens, 2011). Dit dilemma wordt ook wel de
ʻjudgment-action gapʼ genoemd en is gebaseerd op de theorie van Kohlberg. Burgers kunnen wel
aangeven bepaalde morele waarden te bezitten, maar laten in hun gedrag onder omstandigheden vaak
iets anders zien (Higgins-Dʼalessandro, 2008). Keuze is hierdoor ambigu en verdringt vaak de zaken
waar burgers zich zorgen over maken, in plaats van deze te weerspiegelen (Newman & Tonkens, 2011).
Voor een invulling van burgerschapspraktijken die recht doet aan de drie elementen van actief
burgerschap zijn identiteit, positionering, verhalen en agentschap nodig (Haste, 2004). Goed
burgerschap is een bijproduct van gebeurtenissen en interacties in de publieke ruimte. De ontwikkeling
van burgerschap bestaat uit het positioneren binnen politieke, sociale en culturele praktijken. Dit
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Burgerschapseducatie bestaat daarom uit deels overlappende ontwikkelingen in nationale en
internationale domeinen. Er wordt op die manier een meervoudige identiteit ontwikkeld (Veugelers,
2011).

3.3

De meervoudige publieke sfeer
Critici claimen dat het idee van mondiaal burgerschap te abstract en vaag is om te overtuigen en
verbinden. Wanneer de nationale staat vaak al te ver verwijderd is van burgers om betrokkenheid te
genereren, op welke manier zou dit dan op internationaal niveau kunnen (Turner, 2002). Davies stelt
echter de vraag of het bevorderen van mondiaal burgerschap niet simpelweg het bevorderen van meer
geïnformeerd lokaal burgerschap inhoudt (Davies, 2006), aangezien lokaal burgerschap is veranderd.
De publieke sfeer is tegenwoordig een mengelmoes van lokale en regionale gemeenschappen, van
nationale tradities, internationale netwerken en virtuele realiteiten (Jansen, Chioncel & Dekkers, 2006).
Zoals Van Gunsteren (1998) beschreef, vormen de nationale staat en het traditionele maatschappelijk
middenveld niet langer de enige punten van identificatie. Aan de hand van deze ontwikkelingen
beschrijft Delanty (2000) de multi-levelled polity. Vrij vertaald, loopt deze meervoudige publieke sfeer
van het lokale naar het nationale en wereldwijde. Elk van deze niveaus geeft mogelijkheden voor
identificatie, maar blijft aan verandering onderhevig. Bovendien worden deze lagen van burgerschap
gekenmerkt door verschillende soorten participatie en democratie. Directe burgerparticipatie is meer
geschikt voor lokale of regionale lagen dan voor de nationale of transnationale lagen. Transnationale
niveaus van burgerschap zijn daarbij eerder gekenmerkt door het liberale burgerschapsmodel dan door
het republikeinse of communitaire burgerschapsmodel (Delanty, 2000). In deze kosmopolitische
publieke ruimte bestaan meervoudige identiteiten en open-einde interacties (Delanty, 2000; Veugelers,
2011).
De Europese Commissie heeft recentelijk onderzoek gedaan naar actief burgerschap in Europa. Zij
onderscheidt een aantal domeinen waarin de burger zich beweegt. De publieke ruimte bestaat volgens
de Commissie uit het domein van de staat, het domein van het werk, het domein van het
maatschappelijk middenveld en het privédomein (Europese Commissie, 2003). Daarnaast steunt actief
burgerschap volgens het onderzoek op vier Cʼs: challenge, capacity, connection en context. Geen
burger komt in beweging zonder de juiste prikkels of een persoonlijke uitdaging (challenge). Dit houdt
verband het met eerder beschreven identificeren (Haste, 2004). Bepaalde waarden moeten eigen
worden gemaakt. Daarnaast kun je alleen iets veranderen als je daartoe de informatie, mogelijkheden,
kennis en het recht hebt (capacity). Hier gaat het over het agentschap van de burger (Haste, 2004).
Vervolgens is het moeilijk om iets alleen te ondernemen. Actieve burgers verenigen zich, creëren en
stimuleren een wij-gevoel en verbondenheid (connection). Ten slotte krijgen deze drie aspecten vorm in
een specifieke context. Je kunt niet één van deze elementen wegdenken (Europese Commissie, 2003).
Burgerschap in de meervoudige publieke sfeer wordt geconstrueerd in de verschillende domeinen
waarbinnen de burger zich beweegt. Dit gebeurt onder invloed van meerdere factoren. Dit samenspel
geeft vorm aan burgerschap en biedt aanknopingspunten voor het bevorderen ervan. Als we mondiaal
burgerschap zien als een bijproduct van gebeurtenissen en ervaringen in de meervoudige publieke
sfeer; wat betekent dit dan voor de wijze waarop mondiaal burgerschap bevorderd kan worden?
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3.4

Het bevorderen van mondiaal burgerschap
Voor de theoretische verkenning van de mogelijkheden voor het bevorderen van mondiaal burgerschap,
wordt de eerder gegeven definitie gebruikt. Deze luidt: Mondiaal burgerschap is burgerschap dat recht
doet aan de internationale verwevenheid en gelijkwaardigheid van mensen.
In de theorie over burgerschap wordt weinig geschreven over de mogelijkheden tot het bevorderen van
burgerschap. Hoewel men goed kan beschrijven wat burgerschap is, bestaat geen duidelijk beeld van
wat het stimuleert (Turner, 1993b). Burgerschapsvorming krijgt desondanks veel aandacht in het
onderwijs (Veugelers, 2011; Davies, 2006), overheden nemen actief burgerschap steeds vaker op in
beleid en praktijk (Newman & Tonkens, 2011; Tonkens, 2006) en ngoʼs proberen mondiaal burgerschap
te

stimuleren

(Simavi,
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2011).
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burgerschapsbevordering hebben zelf een plek in de publieke sfeer en zijn daarmee van invloed op de
manier waarop burgerschap in de publieke ruimte geconstrueerd wordt. De beweging van burgers in de
publieke ruimte biedt kansen voor gedragsbeïnvloeding. Wanneer wordt geaccepteerd dat het direct
oproepen tot burgerzin niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de beweging van de burger in
de publieke sfeer.
De kansen voor burgerschapsbevordering kunnen worden afgeleid uit de vier elementen van actief
burgerschap. Verhalen zorgen voor het ontstaan van eigenaarschap van bepaalde waarden en zijn van
invloed op positionering en identificering (Haste, 2004). Wanneer burgers zich positioneren in een
internationaal verweven en afhankelijke wereld en op basis daarvan hun rol in die wereld vormgeven,
ontstaan mogelijkheden voor mondiaal burgerschap. Er kan dan een persoonlijke uitdaging en
verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan. Het verbinden van mensen en het bundelen van activiteiten
helpen vervolgens om dit te stimuleren. Het is van belang dat een burger de mogelijkheden heeft om
autonoom vorm te geven aan participatie en bepaalde keuzes zelf kan maken. Hiervoor moet informatie
beschikbaar zijn en dienen burgers geïnformeerd, gefaciliteerd en ondersteund te worden. Agentschap
is hierbij noodzakelijk.
Bij het activeren van burgers bestaat het risico dat de activiteiten worden opgevat als instrumenten
waarmee burgers richting vooraf vastgestelde levenspaden worden gestuurd. Hierdoor komt de
autonomie van burgers onder druk te staan. Het te ʻgulzigʼ zijn bij het stimuleren van burgerschap vormt
een bedreiging van het gewenste doel (Trommel, 2010; WRR, 1992). Trommel (2010) pleit voor het
stoppen met het inzetten van activering als moraliserende strategie van burgerschapsvorming. Hij vindt
een erkenning nodig van het feit dat activering ook kan falen of andere uitkomsten kan hebben.
Activeren van burgers mag daarnaast geen beoordeling of veroordeling zijn van het huidige niveau van
burgerschap. Het is een beleidskeuze om van burgerschap het bouwmateriaal voor maatschappelijke en
politieke ontwikkeling te maken (Steyaert et al, 2005). Daarom is het volgens Steyaert beter om de focus
te leggen op het versterken van wat al wel gebeurt, in plaats van activiteiten te richten op huidige
problemen en tekortkomingen. Goed burgerschap toont zich bovendien in de oordeelkundigheid van de
burger zelf, bijvoorbeeld in situaties waarbij onverenigbare waarden in strijd lijken te zijn. Een
competente burger weet dan wanneer hij aan andere eisen dan die van burgerschap voorrang kan
geven en weet als het nodig is te kiezen (WRR, 1992).

3.4.1

De rol van ontwikkelingsorganisaties
De rol van ontwikkelingsorganisaties in het stimuleren van mondiaal burgerschap ligt in hun positie in
het maatschappelijk middenveld. Traditioneel is dit de organisatievorm van de burger en geeft dit hen
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het voordeel dat de ideeën en belangen van burgers hierbinnen goed vertegenwoordigd zijn. Het
maatschappelijk middenveld heeft traditioneel een plek dicht bij de burger. In de ontwikkelingssector is
deze positie de laatste jaren echter in het geding gekomen. Burgers geven aan dat de traditionele
ontwikkelingsorganisaties niet meer als van hen voelen (Koenders, 2009). Ngoʼs staan onder groeiende
druk. Zij moeten concurreren voor overheidssubsidies en steeds verder professionaliseren. Zij hebben
beter gekwalificeerd personeel nodig om de grote en complexe taken te kunnen uitvoeren. Er lijkt een
inherente spanning te bestaan in de manier waarop deze organisaties zijn georganiseerd. De
professionalisering kan strijdig zijn met de originele liefdadigheidsdoelen. Deze ingewikkelde
managementproblemen passen eigenlijk niet bij organisaties die de organisatievorm van de burger
moeten zijn. Professionalisering en bureaucratisering van de sector heeft tot een verlies van de wortels
in de samenleving geleid (Turner, 2001). Waar Trommel (2010) voor waarschuwt, hebben de
ontwikkelingsorganisaties lange tijd gedaan. Zij proberen burgers te mobiliseren voor hun eigen agenda,
in plaats van hen als autonome actoren te zien (Hart, 2011; Trommel, 2010). Bovendien heeft de
ontwikkelingssector veelal eenzijdige en gesimplificeerde beelden gebruikt om de burger te bereiken
(Hart, 2011).
De groeiende kritiek en nieuwe eisen aan ontwikkelingssamenwerking lijken te zorgen voor een
verandering binnen de organisaties. Het aanspreken van de burger als mondiaal burger past in deze
trend. Turner (2001) beschrijft dat de derde sector, ofwel vrijwillige verenigingen en non-profit
organisaties, kansen biedt voor sociale participatie, voor democratische betrokkenheid op lokaal niveau
en dus voor actief burgerschap (Turner, 2001). Deze organisaties zijn essentieel in de publieke sfeer.
Non-profit organisaties zijn een voorwaarde voor politieke participatie: ze zijn efficiënter dan de
overheid, meer responsief naar de behoeften van hun cliënten en ze reproduceren sociaal kapitaal.
Oftewel, ze zorgen voor een sterk maatschappelijk middenveld dat tegenwicht kan bieden aan de
dominantie van markt en staat (Turner, 2001).

3.5

Samenvatting: burgerschapsbevordering in de meervoudige
publieke sfeer
Om alle factoren die meespelen in de publieke ruimte van de burger en de aanknopingspunten daarvan
voor burgerschapsbevordering in kaart te brengen, zijn deze in figuur 8 nog eens schematisch
weergegeven. We zien in deze figuur de publieke sfeer waarbinnen burgers zich bewegen. De
verschillende domeinen die door de Europese Commissie (2003) werden onderscheiden, vormen de
ringen. De publieke sfeer is in praktijk niet zo netjes onderverdeeld in lagen, maar is een mengelmoes
van verschillende domeinen, lagen, verbindingen en relaties. Ze vallen allemaal binnen de context van
de publieke ruimte.
Burgerschap krijgt vorm binnen deze context aan de hand van de drie overige Cʼs: challenge, capacity
en connection. Deze drie elementen zijn ook in de figuur verwerkt, evenals de aspecten die worden
beschreven door Haste (2004). Capacity houdt verband met het startpunt van de status van burger en
de capaciteiten van burgers om hieraan vorm te geven. Het gaat over de vaardigheden van burgers. De
keuzes die zij maken zijn hierbij een belangrijk voorbeeld. Verhalen en identiteit zijn bij challenge
geplaatst, omdat zij richting geven aan eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel. Ten slotte is het
positioneren gekoppeld aan connection. Burgerschap krijgt vorm wanneer burgers ergens toe behoren
en mee verbonden zijn.
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Figuur 8. Burgers in de meervoudige publieke sfeer

Dit raamwerk is vanuit de theorie over burgerschapsbevordering vormgegeven. Het biedt handvaten om
de praktijk van organisaties die zich bezighouden met het stimuleren van burgerschap naast te kunnen
leggen. Het vormt een kader, maar is geen operationele handleiding. De literatuur biedt daarvoor te
weinig praktische aanknopingspunten.
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De praktijk van mondiaal burgerschap
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het empirisch onderzoek besproken en geordend. Globaal is dit
hoofdstuk verdeeld in drie delen: de ontwikkeling van het begrip, de betekenis van het begrip en de
bestaande praktijken. Allereerst is met de respondenten in de interviews gesproken over de ontwikkeling
van mondiaal burgerschap in de sector. In de tweede paragraaf komen de betekenis die de
respondenten aan mondiaal burgerschap toekennen en de manier waarop zij het begrip gebruiken aan
bod. In de derde en laatste paragraaf worden de resultaten op het gebied van het stimuleren van
(mondiaal) burgerschap in Nederland uitgewerkt. In deze paragraaf worden de verschillen en
overeenkomsten tussen de drie typen respondenten besproken.

4.1

De ontwikkeling van mondiaal burgerschap in ontwikkelingssamenwerking
In de interviews is de respondenten uit de ontwikkelingssector gevraagd te vertellen over de
ontwikkeling van de sector en de samenleving. Op welke manier past mondiaal burgerschap binnen
deze ontwikkelingen en waar komt het begrip mondiaal burgerschap vandaan? In deze paragraaf
worden alleen de antwoorden van de respondenten meegenomen uit de eerste twee categorieën.

4.1.1

De sector in beweging
In de sector bestaat een groeiende focus op veranderingen die in het Westen nodig zijn om gelijke
kansen

in

de

wereld

te

bevorderen

en

het

armoedeprobleem

te

helpen

oplossen.

De

ontwikkelingsorganisaties zijn zich ʻheel bewust aan het oriënteren op de toekomstʼ (R5). Er wordt niet
meer gelooft dat traditionele ontwikkelingssamenwerking ʻde problemen van de wereld gaat oplossenʼ
(R10). Deze manier van werken stamt volgens respondenten ʻnog uit de koloniale tijdʼ (R5). Daarom
wordt bezonnen op manieren waarop dan wel tot duurzame verandering kan worden gekomen. Hoewel
sommigen spreken van een ʻfundamentele veranderingʼ (R5), is deze verandering nog niet in de hele
sector zichtbaar. Een respondent beschrijft dit als volgt: ʻde belangrijkste vraag eigenlijk is wat kunnen
wij hier zelf doen, wat kan ik doen? En die wordt vaak vergeten. Deze vraag wordt binnen traditionele
ontwikkelingssamenwerking niet of nauwelijks gesteldʼ (R3).
De noodzaak op herbezinning in de sector wordt voor een deel ingegeven door de subsidieverstrekker.
De overheid wil dat de ontwikkelingsorganisaties anders met draagvlak omgaan. Sinds de beleidsbrief
van Bert Koenders is gezegd ʻdat je draagvlak niet meer mag zeggen, dat heet nu mondiaal
burgerschapʼ (R14). De overheid verstrekt geen subsidies meer voor draagvlakactiviteiten. Voor het
stimuleren van mondiaal burgerschap is wel een kleine pot beschikbaar geweest via SBOS, maar deze
instelling werd vrij snel na de opening ervan tot nader bericht gesloten. Dit leidt voor sommige
respondenten tot het idee dat mondiaal burgerschap een ʻwerkveld is waar veel lippendienst aan
bewezen wordtʼ (R3), maar waar relatief weinig aan wordt gedaan in financiële zin. Vooralsnog ligt het
ʻgrootste deel van het werk van deze organisaties nog wel daar in het Zuidenʼ (R5). Het kleinere deel
aan activiteiten dat ontwikkelingsorganisaties in Nederland uitvoeren, gebeurt nu onder de noemer
mondiaal burgerschap.
Een aantal respondenten plaatst ʻkanttekeningenʼ (R14) bij de opkomst van mondiaal burgerschap en
vraagt zich hardop af hoe nieuw het concept daadwerkelijk is. Door de jaren heen heeft mondiale
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solidariteit steeds een belangrijke rol gespeeld binnen ontwikkelingssamenwerking. Campagnes die in
eerdere jaren werden uitgevoerd ʻzie je nu ook weer herhaald wordenʼ (R10). Het is de vraag in
hoeverre mondiaal burgerschap een grote omslag betekent in de ontwikkelingssector. Een respondent
vertelt: ʻVroeger noemde men dat draagvlak, er zijn altijd wel andere woorden. Draagvlak mag nu niet
meer, de minister heeft er ook duidelijk afstand van genomen. Het gaat toch een beetje om nieuwe
woorden voor dingen die nog hetzelfde zijn. Alleen je ziet natuurlijk wel dat de manier waarop we met
mensen omgaan, dat is het beeld wat ik probeer te schetsen, dat dat verandertʼ (R10).
Hoewel mondiaal burgerschap voor een deel wordt beschreven als een nieuwe benaming voor oude
activiteiten, beschrijven de meeste respondenten dat er wel degelijk verschillen zijn met het oude
draagvlak. Deze verschillen worden ingegeven door veranderingen in de samenleving en door
veranderingen in de betrokkenheid van het Nederlands publiek. ʻEr is een nieuwe generatie van
mensen, een nieuwe gedachtevormʼ (R14), waardoor de manier waarop ontwikkelingsorganisaties met
het Nederlands publiek omgaan ook verandert. Mondiaal burgerschap krijgt een nieuw jasje naar
aanleiding van de veranderende context. Naast deze veranderingen in de context wordt de opkomst van
mondiaal burgerschap ook deels verklaard door de twijfel over de effectiviteit van de hulp. Een
respondent beschrijft de scepsis die is ontstaan nadat veel grote ontwikkelingsplannen de afgelopen
decennia zijn mislukt:
ʻAls je kijkt naar hoe de wereld zich heeft ontwikkeld dan zie je gewoon dat er in de jaren 90
een soort elan ontstaat in de wereld, dat problemen op te lossen zijn, dat we eindelijk kunnen werken
aan die fantastische wereld. Dus dat is heel positief, je ziet een golf van democratisering, je ziet ook dat
regeringsleiders veel meer willen gaan doen, er komen allemaal positieve ontwikkelingen op gang. […]
tot 2005, en dat is een belangrijk keerpunt volgens mij. Met de aandacht voor de Millenniumdoelen, de
WTO onderhandelingen, dat Make Poverty History, en eigenlijk iedereen dacht: nu gaan we het doen.
En in dat jaar heb ik het gevoel dat de hele wereld dacht nu gaan we het daadwerkelijk veranderen,
maar dat het eigenlijk gewoon mislukt is. En daar zit denk ik ook wel voor een deel de scepsis inʼ (R14)
De twijfel over de effectiviteit van de hulp leidt ertoe dat de activiteiten van de sector steeds meer tegen
het licht worden gehouden. De huidige bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking hebben dit proces
versneld.
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ontwikkelingssamenwerking is al een tijd niet meer vanzelfsprekend. Er bestaat ʻveel wantrouwen of het
wel terechtkomtʼ (R4). Betrokkenheid bij internationale samenwerking krijgt vaker op andere manieren
vorm. Mensen willen niet alleen maar geld geven, maar ook meer zelf doen. Zij denken ook aan ʻwat zij
hier kunnen doen om mensen daar te ondersteunenʼ (R12), waar zij zelf invloed op hebben. Men gelooft
dat mensen zich steeds meer bewust zijn van oneerlijke systemen in de wereld en ʻde rol die zij daarin
kunnen spelenʼ (R10).

4.1.2

Relatie tot ontwikkelingssamenwerking
De waarde van mondiaal burgerschap voor ontwikkelingssamenwerking is iets waar de meeste
respondenten het over eens lijken te zijn. Niet alleen vinden zij het belangrijk om een groot publiek
achter hen te krijgen, zij geloven ook dat de handelingen en keuzes die mensen hier maken bijdragen
aan ontwikkelingsdoelen. De Nederlandse burger heeft dus een rol te spelen in het verlichten van
armoede wereldwijd. Over deze rol van de burger is ʻsteeds een beetje anders gedachtʼ (R5), maar
mondiaal burgerschap is eigenlijk altijd het uitgangspunt van ontwikkelingssamenwerking geweest. Het
concept is volgens de respondenten sterk gelinkt aan ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. Het
gaat over het besef dat mensen zich op een bepaalde manier tot de rest van de wereld verhouden. De
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ontwikkelingen in de samenleving, zoals mondialisering, hebben de noodzaak van mondiaal
burgerschap alleen maar versterkt. Toch zijn niet alle kwesties waar ontwikkelingsorganisaties zich mee
bezighouden gemakkelijk vorm te geven in het kader van mondiaal burgerschap. Niet bij alle typen
ontwikkelingsproblematiek kan de Nederlandse burger gemakkelijk worden aangesproken. Een
respondent beschrijft: ʻDat is wel een punt. Als het gaat over Syrië of over de Eurocrisis, of wat in het
Midden Oosten gebeurt. Wat ik lastig vind…wat is je veranderkracht daar als burger?ʼ (R3)
In dit soort politieke vraagstukken merken ontwikkelingsorganisaties dat het lastiger is om de burger
direct aan te spreken. In die casussen hebben burgers een minder directe rol. Lobby en
beleidsbeïnvloeding vormen echter een belangrijk deel van het werk van ontwikkelingsorganisaties. Het
actief inzetten van Nederlandse burgers als drukmiddel past hier volgens de respondenten wel goed bij.
Zij ʻmobiliseren mensen om druk uit te oefenenʼ (R10) op beleidsmakers. Wanneer mondiaal
burgerschap op deze manier wordt ingezet dient het meer als interventiestrategie om een grote
verandering teweeg te brengen. Een respondent geeft als voorbeeld:
ʻJe weet gewoon dat decisionmakers gaan bewegen als zij zien als er buiten mensen het
oneens zijn met het beleid dat zij voeren. […] Eigenlijk ben je continu met een krachtenveld analyse
bezig. Je bedenkt, dit is de verandering die wij willen, het doel wat we nastreven, de eis die we hebben,
en hoe hebben we de meeste kans dat we dat bereiken. Het is een soort strategische acupunctuur,
waar moet je prikken om te zorgen dat je die verandering krijgtʼ (R10)
De relatie tussen mondiaal burgerschap en ontwikkelingssamenwerking is traditioneel, maar is ook
onderdeel van een modernisering van de hulpsector. Het idee dat mondiale burgers individueel kunnen
bijdragen aan ontwikkelingsdoelen is al oud. Zij kunnen in hun eigen omgeving of handelen een bijdrage
leveren aan eerlijke handel, gelijke ontwikkelingskansen en minder milieubelasting. Nieuw aan mondiaal
burgerschap is de omgang met burgers en de veronderstelling dat mensen steeds meer ʻzelf willen
vormgevenʼ (R10) aan hun betrokkenheid bij internationale samenwerking. Dit is bovendien eenvoudiger
en toegankelijker dankzij de technologische ontwikkelingen.

4.1.3

De rol van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties
Ontwikkelingsorganisaties vinden mondiaal burgerschap belangrijk voor hun werk. Maar hun eigen rol
en positie zijn echter geregeld onderwerp van discussie. Gesimplificeerde boodschappen en
hoogdravende beloften hebben ervoor gezorgd dat de boodschap van deze organisaties minder
geloofwaardig is voor het Nederlandse publiek. Een respondent vraagt zich af of zij nog wel ʻ100%
worden vertrouwdʼ (R12) door het Nederlands publiek. ʻJe kunt als ontwikkelingsorganisatie heel hard
roepen jullie moeten het zo doen want dat is beter voor de wereld, maar ja, wie zijn wij om dat te
roepen?ʼ (R12). Een gehoorde klacht is dat de ontwikkelingsorganisaties de aansluiting bij het publiek
missen. Dit brengt dilemmaʼs met zich mee voor het stimuleren van mondiaal burgerschap.
De steun van een grote achterban is niet altijd meer even vanzelfsprekend. Door een respondent
worden betrokkenen beschreven als ʻzap-vrijwilligersʼ (R10). Zij laten zich steeds minder binden aan een
vaste organisatie, maar kiezen voor verschillende acties van verschillende organisaties. Dat de
achterban minder trouw wordt en dat haar keuzemogelijkheden daarnaast ook toenemen, leidt tot een
concurrentiestrijd in de sector. Er wordt niet veel samengewerkt tussen de organisaties. Zij willen zelf
ʻzichtbaar zijnʼ (R12). De respondenten hebben ideeën over wat hun organisatie uniek maakt en welke
strategieën beter bij hun organisatie passen. Zij worstelen op hun eigen manier met het dilemma van
representatie en hun positie in de samenleving.
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Veel respondenten noemen Oxfam Novib als een grote en bekende organisatie voor wie veel mogelijk is
door middel van grote publiekscampagnes en het stimuleren van mondiaal burgerschap via bijvoorbeeld
hun Doenersnet. Andere ngoʼs proberen op hun eigen manier het Nederlandse publiek te bereiken.
Hivos heeft geen grote bekendheid onder het Nederlands publiek en werkt daarom meer via partners die
de gewenste doelgroep beter kunnen bereiken. Ontwikkelingsorganisaties die nog een stabiele en
trouwe achterban bezitten, kunnen daar gebruik van maken. Een respondent beschrijft dit als volgt: ʻWij
kiezen ervoor om ons echt op onze achterban te richten, wij hebben een ingang bij onze achterban die
vele anderen niet hebben. […] In plaats van te zoeken naar mensen die we er nog bij kunnen betrekken
zouden we het graag nog meer consoliderenʼ (R9).
Ondanks dat de traditionele ontwikkelingsorganisaties zichzelf een taak toedichten om mondiaal
burgerschap te stimuleren, wordt dit door andere respondenten wat meer in twijfel getrokken. Zij vinden
het niet direct een taak van deze organisaties. Dit komt deels door de institutionalisering en
professionalisering van de sector. Hierdoor is deze taak hen ʻeigenlijk gewoon ontnomenʼ (R14). Deze
organisaties doen te veel wat de overheid hen opdraagt en verliezen daardoor hun relevantie voor
burgers. Bovendien zijn er meerdere organisaties die mondiaal burgerschap zouden kunnen stimuleren.
Ontwikkelingsorganisaties kunnen ook kiezen voor het ondersteunen van deze organisaties. Zelf staan
zij ʻver van burgers afʼ (R7) en zouden op deze manier die afstand kunnen overbruggen. Een andere
respondent benadrukt dat mondiaal burgerschap ook niet alleen binnen de ontwikkelingssector zou
moeten blijven: ʻUiteindelijk is het doel mondiaal burgerschap te verbreden naar de hele samenleving,
het moet niet iets van OS blijvenʼ (R5).

4.2

Wat is mondiaal burgerschap?
Dat mondiaal burgerschap waarde heeft voor ontwikkelingssamenwerking mag volgens de
respondenten duidelijk zijn. De precieze betekenis van het begrip is, zoals eerder beschreven, nog vaak
mistig. De respondenten is daarom gevraagd om mondiaal burgerschap te beschrijven en de betekenis
die het begrip voor hen heeft uit te drukken. Daarnaast is hen gevraagd te beschrijven op welke manier
zij het concept gebruiken. In deze paragraaf zijn opnieuw alleen de respondenten meegenomen uit de
eerste twee categorieën, omdat hun antwoorden hier de meeste relevantie hebben.

4.2.1

De betekenis van mondiaal burgerschap
Het begrip mondiaal burgerschap is over het algemeen wel bekend bij de respondenten. Hoewel de
meeste respondenten vertellen dat zij de term zelf niet veel gebruiken, kunnen zij aangeven waarin zij
mondiaal burgerschap terugzien in hun werk. Ook hebben zij vaak wel een idee van de betekenis van
het begrip. De ʻofficiëleʼ definitie van het NCDO kennen niet veel respondenten. Het kenniscentrum
heeft als missie het versterken van mondiaal burgerschap in Nederland en doet veel onderzoek om
professionals in hun werk te ondersteunen. Een medewerker van het NCDO beschrijft kort wat mondiaal
burgerschap volgens de organisatie betekent:
ʻWat je in de theoretische verkenning denk ik wel hebt gezien, het onderscheid tussen formeel
burgerschap en meer de moreel-ethische lijn. Het NCDO heeft ervoor gekozen om meer op die moreelethische lijn te zitten, samen met vele andere organisaties. Anders ben je snel uitgepraat, er is nu
eenmaal geen staat waar je je als wereldburger toe verhoudt. In die zin past een moreel ethische lijn
beter, van wij hebben allemaal verantwoordelijkheid naar elkaar. De definitie […] gaat om gedrag dat
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Deze algemene definitie van mondiaal burgerschap wordt door de meeste organisaties verschillend
ingevuld. Vanuit de eigen kernwaarden en organisatiedoelen creëren respondenten een eigen definitie.
Voor veel organisaties gaat het om een bepaalde overtuiging of een bewustzijn. De meeste
respondenten geven aan dat zij niet precies weten uit welke elementen mondiaal burgerschap bestaat.
Ze lopen niet direct warm voor de term. Zij kunnen vertellen over het gedachtegoed dat erachter zit,
maar lopen vast op de definitie van het begrip. Over het algemenere gedachtegoed hebben de
respondenten meer ideeën, zij linken dit aan hun eigen activiteiten en organisatiedoelen.
De respondenten beschrijven mondiaal burgerschap als een bepaalde ʻverantwoordelijkheid naar
anderenʼ (R9). Ze zien mondiaal burgerschap als een term die aanduidt dat je ʻniet voor jezelf leeftʼ (R9)
of ʻniet alleen maar uit de samenleving haalt in plaats van eraan bijdraagtʼ (R11). Een mondiale burger
realiseert zich wat ʻde effecten zijn van zijn handelen op de rest van de wereldʼ (R8) en dat ʻwat hij doet
en nalaat relevant isʼ (R3). De betekenis van mondiaal burgerschap zit volgens deze respondenten ʻin je
onderbuikʼ (R11). Het gaat hen niet zozeer ʻom hoe je dat allemaal noemtʼ (R10). Volgens een andere
respondent is het internationale een vanzelfsprekend element van burgerschap. Hij legt uit:
ʻ…als we burgerschap definiëren, wat zijn dan de cruciale elementen van burgerschap […]
daar zit het mondiale in. Wat dat betreft is het een onzindefinitie, wat is mondiaal burgerschap? Dat is
een onzindefinitie. In essentie gaat mondiaal burgerschap maar om één ding; om het gegeven dat je
mondiaal burgerschap kennelijk nog nodig hebt om mensen te overtuigen van het feit dat een onderdeel
van burgerschap is hoe wij ons tot de rest van de wereld verhoudenʼ (R14)
Dat de term de respondenten minder aanspreekt komt deels doordat het wordt ervaren als een
beleidsterm die uit de ʻkokers van het Ministerie en het NCDO is komen rollenʼ (R3). Bij de term
mondiaal burgerschap denken zij aan het NCDO en ʻdaar zit dan meteen weer zoʼn hele machine aan
vastʼ (R11). Het concept wordt volgens sommige respondenten te veel ingekaderd. Zij zijn ervan
overtuigd dat het afbakenen van de elementen van mondiaal burgerschap en het denken in de
driedeling kennis, houding en gedrag, niet werkt. Zij denken dat het begrip hierdoor te veel andere
dingen buiten sluit. Het NCDO wordt verweten dat zij de ʻenergie in de samenleving wel willen steunen,
maar er zo snel een paraplu overheen gooien dat het toch heel sturend wordtʼ (R3).

4.2.2

Het gebruik van het begrip
Voor de meeste respondenten is mondiaal burgerschap een ʻbewustzijnʼ of een ʻbesefʼ. Woorden als
verantwoordelijkheid, bewustzijn en je plek in de wereld komen veel voor in de antwoorden die
respondenten geven. Vaak wordt de term zelf niet direct gebruikt. Ze ervaren mondiaal burgerschap als
ʻcosmetischʼ. Zelf spreken zij bijvoorbeeld over hun achterban, vrijwilligers of supporters. Ook
1

respondenten die bekend zijn bij het NCDO als organisaties die zich bij uitstek bezighouden met
mondiaal burgerschap, lieten weten dat zij de term zelf niet als zodanig gebruiken. Zij noemen het
bewustwording of bewust burgerschap:

1

Organisaties die in het verkennende gesprek met het NCDO, over de activiteiten in de sector op het gebied van

mondiaal burgerschap, duidelijk naar voren kwamen als voorbeelden van organisaties die aan mondiaal burgerschap
werken.
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ʻWijzelf gebruiken de term mondiaal burgerschap niet. […] Wij noemen het vooralsnog
bewustwording. Maar dat is volgens mij een term die officieel alweer uit isʼ (R9)
ʻBurgerschap, bewust burgerschap, daar zijn wij mee bezig. Actief en bewust burgerschap. Dat
koppelen we via de Millenniumdoelen aan een plekje in de wereld. Als je dit mondiaal burgerschap
noemt, dan doen we daar wel aan meeʼ (R7)
De respondenten gebruiken het begrip op hun eigen manier en geven er een draai aan die bij de eigen
organisatie past. Hierbij is soms nog een worsteling zien, omdat het niet altijd helder is wat wel of niet tot
mondiaal burgerschap behoort. Sommige organisaties maken de term heel smal en richten zich
voornamelijk op consumentengedrag van individuele burgers. Dan gaat het over kleine praktische
dingen die zich ʻprimair in de vrije tijd van de burgerʼ afspelen (R5). Andere organisaties zien ook
bedrijven en de overheid als instanties die zich als mondiaal burger kunnen gedragen. Mondiaal
burgerschap kan dus smal of breed worden ingevuld. Een respondent geeft zoʼn brede beschrijving:
ʻAls je praat over mondiaal burgerschap dan is dat volgens mij het besef dat de samenleving
steeds globaler wordt […] En dat geldt voor een politicus wat betreft handelsbarrières en subsidies en
dat gaat voor mijn ouders over biologisch vlees kopen of toch eens uitzoeken hoe nu de trein werkt in
plaats van de auto te pakken. En daar heeft iedereen zijn ding inʼ (R11)
Afhankelijk van de betekenis die aan mondiaal burgerschap wordt toegekend, wordt het begrip
verschillend gebruikt. Het is voor veel organisaties een interventiestrategie om hun doelen te bereiken.
Mondiaal burgerschap is dan een ʻinterventielogicaʼ en een ʻidee over hoe je verandering in de wereld
teweeg kunt brengenʼ (R5). Lobbyactiviteiten van organisaties behoren volgens respondenten daarom
ook tot het stimuleren van mondiaal burgerschap. Een voorbeeld dat hierbij wordt genoemd is Tax
Justice, een project waarbij een netwerk van organisaties belastingontduiking aanvechten. Zij proberen
dit te relateren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. ʻDat is typisch iets dat valt onder
mondiaal burgerschapʼ (R3). Een andere respondent vertelt: ʻDe directeur van Disney […] we wilden
hem laten zien dat het niet betekent dat omdat jij corporate bent of internationaal, dat jij niet iets kunt
doen voor de wereld. Ook om mensen bewust te maken van wat ze al doen en dat te laten benoemen.
Zodat zij ideëel en trots terug kunnen vinden in hun bedrijfʼ (R7).

4.3

Het bevorderen van burgerschap
Ten slotte is de respondenten in de interviews gevraagd naar de manieren waarop zij mondiaal
burgerschap in Nederland proberen te stimuleren. Aan de hand van een aantal themaʼs is met hen
gesproken over burgerschapsbevordering. Deze themaʼs zijn de doelstellingen en doelgroep, de
communicatiestrategieën, de daadwerkelijke activiteiten van de organisaties en tot slot de
mogelijkheden om deze activiteiten te evalueren en te meten. De themaʼs zullen hier afzonderlijk worden
besproken, waarbij ook de verschillen en overeenkomsten tussen de drie typen organisaties naar voren
zullen komen.

4.3.1

Doelstellingen en doelgroep
Bij het stimuleren van mondiaal burgerschap lijkt het de ontwikkelingsorganisaties vooral te gaan om het
bereiken van een groot publiek, terwijl de andere typen organisaties meer werken met kleinere groepen
geïnteresseerden. De ontwikkelingsorganisaties richten zich voornamelijk op het werven van steun voor
hun activiteiten, op meer deelname aan hun activiteiten en op het vergroten van het bewustzijn over de
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problematiek

waarin

zij

werken.
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burgerschap

een

interventiestrategie om uiteindelijke organisatiedoelen te bereiken. Mondiaal burgerschap is dan één van
de middelen die ze inzetten om deze doelen te bereiken.
Voor de semi-ontwikkelingsorganisaties is het stimuleren van mondiaal burgerschap het primaire doel.
Zij hebben wel veronderstellingen over wat zij met mondiaal burgerschap willen bereiken, maar
focussen in eerste instantie op de Nederlandse burger. Zij geven aan dat zij hun activiteiten op het
gebied van mondiaal burgerschap richten op het ondersteunen, verbinden en versterken van activiteiten
van burgers. Hierin hebben zij meer overeenkomsten met de maatschappelijke organisaties. Ook zij
geven aan zich bezig te houden met het ondersteunen van activiteiten van Nederlandse burgers. Zij
hebben zelf geen specifieke doelstellingen, maar willen burgers helpen met het realiseren van hun eigen
doelen. Deze verschillen in doelstellingen en doelgroep worden hieronder verder uitgewerkt.

Ontwikkelingsorganisaties: het bereiken van de Nederlandse burger
Mondiaal burgerschap wordt door de ontwikkelingsorganisaties onder andere gezien als een
interventiestrategie om hun activiteiten doeltreffender te maken. Het betrekken van mensen bij hun
activiteiten levert hen meer financiële ruimte op, creëert een massa en geeft hen meer invloed. Burgers
kunnen bijvoorbeeld in hun rol als bewuste consument druk uitoefenen of organisaties steunen door
petities te ondertekenen. Een andere respondent beschrijft het stimuleren van mondiaal burgerschap, of
een bewustzijn, als een doel op zichzelf. De organisatie ziet voor zichzelf een taak weggelegd om het
bewustzijn onder Nederlandse burgers over internationale vraagstukken te vergroten. Het doel is dan
meer het overbrengen van het grote verhaal van ontwikkelingssamenwerking. Een andere doelstelling
van mondiaal burgerschap is het zichtbaar en innovatiever maken van de organisatie. Mondiaal
burgerschap wordt geassocieerd met sociale media en jongeren en heeft hierdoor een vernieuwend
karakter. Ten slotte verklaart een respondent: ʻUiteindelijk wil je tijd, geld en aandacht. Dat is natuurlijk
wat je wilt. Als je gelooft waarin je bezig bent, dan wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen daaraan
meedoenʼ (R10).
Veel ontwikkelingsorganisaties ontwikkelen activiteiten die gericht zijn op dezelfde doelgroep, vaak
jongeren. Dit levert weleens dilemmaʼs op. Doordat er weinig wordt samengewerkt en organisaties met
elkaar concurreren, moeten de organisaties oppassen ʻelkaar niet in de wielen te rijdenʼ (R12). Dat veel
organisaties hetzelfde doen lijkt voor een deel het resultaat van het feit dat zij allemaal van dezelfde
subsidieverstrekker afhankelijk zijn. Bij de subsidieaanvragen bij SBOS werden vooral campagnes
gehonoreerd die gericht waren op dezelfde doelgroep. Het ligt eraan in welke mate de organisaties
subsidieafhankelijk zijn, maar ʻals je niet oppast wordt je allemaal een beetje in dezelfde hoek gezetʼ
(R9).
Bij sommige van deze respondenten bestaan ook twijfels in hoeverre de veronderstellingen die bestaan
over de doelgroep, de achterban of betrokkenen, daadwerkelijk kloppen. Willen mensen wel actief
betrokken worden? Het blijft volgens deze respondenten slechts ʻeen percentageʼ (R10). Het deel dat
niets doet is nog altijd groter in Nederland. Een respondent vraagt zich dan ook af of de sector wel een
goed beeld heeft van de belevingswereld van Nederlandse burgers. Volgens hem zijn traditionelere
uitingen van betrokkenheid voor veel mensen in Nederland ook nog steeds een uiting van mondiaal
burgerschap:
ʻDat zij gewoon geld kunnen geven. Volgens alle standaarden is dat de meest ouderwetse
vorm van hulp. Ik moest daar heel erg om lachen omdat wij hier allemaal weten hoe het moet […] Maar
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het werkt wel en die mensen voelen zich betrokken. En dat is volgens mij wel mondiaal burgerschap,
ook al is het niet helemaal volgens de lijntjes die wij daarvoor hebben opgesteldʼ (R9)

Semi-ontwikkelingsorganisaties: dienstbaar aan de energie in de samenleving
Respondenten in deze categorie beschrijven hun activiteiten als ʻdienstbaar aan de energie in de
samenlevingʼ (R3). Zij ondersteunen bestaande burgerinitiatieven of brengen mensen met elkaar in
verbinding die elkaar ʻanders niet zo snel zouden ontmoetenʼ (R11). Deze organisaties werken
gedurende langere tijd of in korte projecten met vrijwilligers aan verschillende soorten activiteiten. Met
deze activiteiten proberen zij deelnemers ʻbewust te maken en concrete handelingsperspectieven aan te
biedenʼ (R7). In plaats van burgers in een vooraf bepaalde richting te sturen, willen deze organisaties
ʻsamen kijken naar wat jij kunt doenʼ (R7).
Jongeren of scholieren behoren ook voor deze organisaties vaak tot de doelgroep. Zij staan meer open
en zijn nog vormbaar. Bovendien worden deze organisaties ook vaak gesubsidieerd door SBOS. Deze
organisaties wat meer moeite met de subsidiekaders van de overheid. Zij beschrijven dat activiteiten
vaak vooraf onduidelijk zijn en dat mondiaal burgerschap zich lastig vooraf laat plannen. Toch zijn er
bepaalde activiteiten die je wilt uitvoeren omdat ʻje ze belangrijk vindtʼ (R3). De subsidieverstrekker heeft
de neiging om mondiaal burgerschap concreet en meetbaar te maken, waardoor het ʻgrote verhaalʼ
soms verloren gaat (R14). Deze respondent vervolgt: ʻMisschien moet je eigenlijk wel zeggen dat de
stap van draagvlakversterking naar mondiaal burgerschap, dat dit een ontwikkeling is van het grote
verhaal naar het kleine verhaalʼ (R14).
Meerdere respondenten noemen het recente spotje van de Triodos Bank als het ʻmooiste spotje dat in
omloop is over mondiaal burgerschapʼ (R3). Volgens hen slaagt Triodos erin om de kleine verhalen aan
het grote verhaal te koppelen. Ook andere respondenten geven aan dat ze met mondiaal burgerschap
inzichtelijk willen maken dat met kleine keuzes en handelingen een bijdrage kan worden geleverd aan
een groter verhaal of ontwikkeling. Ze geven aan dat de ze energie in de samenleving willen aansporen,
in plaats van het te sturen door ʻeen agenda van bovenafʼ (R3) op te leggen. Zij zien dat de traditionele
ontwikkelingsorganisaties vaak vooral hun eigen agenda verkondigen en daarmee mensen proberen te
verleiden om aan te haken. Zijzelf willen liever van onderaf mensen met ʻeen wens tot verandering
ondersteunen en versterkenʼ (R7). Een respondent legt uit: ʻMondiaal burgerschap is ook ondanks dat je
weet dat je de wereld niet helemaal veranderd, wel het bewustzijn dat wat je doet relevant is en dat het
de moeite waard is. Zonder dat je dat in LOG frame kunt zetten, zonder dat je dat in allerlei targets en
resultaten kunt formulerenʼ (R3).

Maatschappelijke organisaties: het steunen en verbinden van burgerinitiatieven
De respondenten van de maatschappelijke organisaties benadrukken dat zij geen specifieke agenda
hebben. Zij zien hun rol meer als die van katalysator. Dit is enigszins vergelijkbaar met de semiontwikkelingsorganisaties, die de invulling van mondiaal burgerschap ook behoorlijk open laten. Deze
respondenten ʻmaakt het niets uitʼ (R16). Zij willen alleen mensen met goede ideeën verder helpen,
maar houden zich niet bezig met ʻmensen uit hun huizen trekkenʼ (R6). Deze respondenten zien hierin
verschillen tussen hen en ontwikkelingsorganisaties, die ʻeen eigen boodschap hebben en mensen
proberen te interesseren voor die boodschapʼ (R15). Dit type organisatie is meer reagerend en heeft
daardoor ʻeen andere werkwijzeʼ (R15).
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Toch proberen ook deze initiatieven wel om mensen ʻaan te sprekenʼ (R6) en te verbinden met elkaar.
Op die manier hopen ze initiatieven van burgers verder te brengen en hen te laten leren van andere
partijen die met dezelfde activiteiten bezig zijn. Door die ʻkruisbestuiving hopen we dingen voor elkaar te
krijgenʼ (R2). Dit is meer het creëren van platforms waarop mensen elkaar kunnen vinden. Dit heeft een
vrijblijvender karakter. Voor deze organisaties hoeft actief burgerschap ook niet de norm te worden.
ʻBurgerschap moet, maar actief burgerschap moet nietʼ (R2). Het is niet hun intentie om iedereen te
bereiken. Zij richten zich eerder op het ʻlaaghangende fruitʼ (R6). Door met mensen die enthousiast zijn
van start te gaan creëren deze organisaties een soort ambassadeurs, met wie ʻhopelijk een omslagpunt
zal worden bereiktʼ (R6). Door energie te steken in mensen die al geïnteresseerd zijn denken zij meer te
kunnen bereiken.
Andere respondenten beamen deze strategie. Zij geven aan dat het voor hen vooral belangrijk is dat
wanneer mensen iets voor elkaar willen krijgen dat zij dan geholpen worden en ondersteund om ook
echt resultaten te bereiken. Zij zien zichzelf meer als een soort ʻinitiatiefmakelaarʼ (R15).

4.3.2

Communicatie
Vooral de ontwikkelingsorganisaties bedienen zich met grote publiekscampagnes om hun boodschap te
verspreiden. Hierop is veel kritiek geuit vanwege het versimpelen van de werkelijkheid en misleidende
boodschappen.

Met

deze

ballast

worstelen

nog

veel

ontwikkelingsorganisaties.

De

semi-

ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties hebben hiervan geen last. Voor hen
is het bereiken van een groot publiek niet relevant. Zij hebben niet de budgetten voor grote
publiekscampagnes en zetten meer in op diepgaandere communicatie met een kleinere doelgroep.
Bovendien geloven zij niet dat het mogelijk is om iedereen te bereiken.
Op het gebied van communicatie hebben de semi-ontwikkelingsorganisaties en de andere
maatschappelijke

organisaties

meer

overeen

met

elkaar

dan

met

de

traditionele

ontwikkelingsorganisaties. Zij willen toch vooral het grote verhaal vertellen aan een groot publiek.

Ontwikkelingsorganisaties: het grote verhaal vertellen
In het verleden is het teveel gebeurd dat organisaties zeiden ʻgeef ons vijf euro en daarmee red je
Fatimaʼ (R10). De boodschap van de sector was lange tijd te simpel. De juiste balans vinden in de
communicatie over ingewikkelde problematiek op een manier die toch geschikt is voor grote campagnes
voor een groot publiek, is iets waar deze ngoʼs mee worstelen. De werkelijkheid is vaak ʻheel
genuanceerd, maar wanneer je een genuanceerde en ingewikkelde campagne voert, luistert niemandʼ
(R9). Een respondent beschrijft dat het misschien aan de sector is om duidelijk te maken dat ʻde intentie
er is, maar dat niemand nog de 100% oplossing heeft of garanties kan biedenʼ (R12). Het is de vraag of
mensen ook met deze boodschap mee gaan.
Ontwikkelingsorganisaties benoemen een aantal lessen dat zij hebben geleerd over campagnevoeren
en het communiceren met de doelgroep of achterban. Een voorbeeld is het achterhaalde idee dat
informatie verstrekken over ontwikkelingsproblematiek zal leiden tot gedragsverandering bij burgers. Dat
deze strategie niet werkt heeft volgens respondenten voor een groot deel te maken met de ʻscepsisʼ
(R12) die heerst onder het Nederlandse publiek. Mensen hebben een ʻonbestemd gevoelʼ (R12) en
denken dat het allemaal weinig zal bijdragen. Daarom geven respondenten aan dat het belangrijk is om
zo duidelijk mogelijk de link te leggen tussen de ʻeffecten van gedrag in Nederland en de bestrijding van
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armoedeʼ (R10) en de resultaten meteen inzichtelijk te maken. Anderen benadrukken de link die de
activiteiten moeten hebben met hun projecten in het Zuiden.
Naast een duidelijke relatie met het werk en het inzichtelijk maken van de effecten, zien de
ontwikkelingsorganisaties ook het belang van transparantie en eerlijkheid. De informatie die wordt
gebruikt in de communicatie moet kloppen en inzichtelijk zijn voor betrokkenen. Onder een pakkende
slogan moet altijd het ʻverhaal kunnen worden verteldʼ (R10). Wanneer mensen geïnteresseerd zijn
moeten zij meer informatie kunnen vinden. Ten slotte wordt het aanspreken van de doelgroep op hun
eigen interessegebied genoemd als een belangrijk element van de communicatie. Op die manier hopen
de respondenten hun doelgroep te ʻtriggerenʼ (R10).

Semi-ontwikkelingsorganisaties: open staan voor de ideeën van burgers
De communicatie van deze organisaties krijgt geen vorm in grote publiekscampagnes die kenmerkend
zijn voor de ontwikkelingssector. De meeste van de respondenten uit deze tweede categorie heeft niet
het budget voor dit soort campagnes en krijgt zijn fondsen meer uit ʻstille hoek, op de grens van privaat
en publiek geldʼ (R3). Over het bereiken van een groot publiek zijn deze organisaties dan ook nuchter.
Degenen die achterblijven of niet bereikt willen worden, ʻzal je nooit bereikenʼ (R7). Volgens deze
respondenten is het beter om te werken met de groep mensen die ʻsnel dingen oppikt en daarin
innovatief kan zijnʼ (R3). Vervolgens zullen zij andere mensen bereiken en het verhaal verspreiden. Een
respondent verklaart: ʻOntwikkelingsorganisaties hebben het idee dat ze de wereld gaan veranderen,
maar je kunt hooguit trends veranderen. Je moet naar mijn idee niet te veel focussen op de groep die
toch niet wil of wenst. Als je die early adaptors te pakken hebt, volgt de rest hopelijk vanzelfʼ (R3).
Door hun communicatie over de mogelijkheden om invulling te geven aan mondiaal burgerschap zo
open mogelijk te houden, denken deze organisaties meer ruimte te laten voor de eigen ideeën van
mensen. Op die manier denken zij verder te komen met degenen met wie zij werken. Zij stimuleren
mensen om ʻzelf keuzesʼ te maken (R7). De respondenten geloven niet dat je iemands gedrag dwingend
kunt sturen of mensen dingen kunt opleggen. Volgens hen is het beter om te ʻzoeken wat bij die persoon
past en wat hij wel gaat doenʼ (R11). Op die manier zal deze persoon ook eerder geneigd zijn om het
ʻdoor te gevenʼ (R3). Een respondent geeft hierover het volgende voorbeeld:
ʻDe gedachte is dat je heel veel tijd kunt stoppen om één iemand zijn gedrag te veranderen,
bijvoorbeeld om te stoppen met roken. Dat is heel lastig. Wanneer heeft dat nou echt effect? Als
diegene een ervaring heeft gehad die zo leuk of boeiend was dat hij het eigenlijk niet voor zich kan
houden en het doorverteld aan iemand anders. Op het moment dat je iedereen apart moet gaan
bereiken, dat kan niet. Je moet de ervaring zodanig opzetten, dat de mensen die meedoen, bijvoorbeeld
de mensen in de workshops, het minimaal aan anderen gaan door vertellen. Het gaat om de interventie
die op dat moment plaatsvindt en als je met het opgeheven vingertje gaat zeggen, het moet zo, is de
kans niet groot. Het gaat er eigenlijk om dat als iemand op een leuke manier in contact is gekomen met
eerlijke chocolade en dat diegene dan ook een aantal goede merken kent. Die kun je wel doorgeven.
Dat is de gedachte. De verandering vindt plaats in dat gesprek op een verjaardag waar de
ontwikkelingsorganisatie niet meer bij is. Daar moet het veranderen, of op scholen et cetera. Zonder dat
daar een grote drive van het project achter zit. Dat is de grote kunstʼ (R3)
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Maatschappelijke organisaties: burgers bereiken vanuit hun intrinsieke motivatie
De maatschappelijke organisaties geven aan dat zij geen bewuste communicatiestrategie hanteren. Zij
zijn niet actief bezig met het stimuleren van burgers. Zij bereiken de geïnteresseerde burger vooral ʻdoor
het voorbeeld te zijnʼ (R13) en mensen daarin mee te nemen. Op die manier hopen deze organisaties
anderen een ʻlonkend perspectief te biedenʼ (R13), zonder veel energie te pompen in de groep ʻdie niet
in beweging wil komenʼ (R16). Een respondent geeft hierbij een voorbeeld:
ʻNeem die schoonmaakactie in Estland, een heel land in vijf uur tijd opruimen, dat is die
initiatiefnemer niet gelukt omdat hij de overheid ging overtuigen of de neezeggers ging overtuigen. Dat
is hem gelukt omdat hij 50.000 jazeggers heeft gemobiliseerdʼ (R13)
Volgens deze organisaties is het belangrijk dat het initiatief vanuit de burger zelf komt. Wanneer mensen
gedreven zijn komen zij tot initiatief en heeft het meer kans van slagen. Voor deze respondenten is het
ondersteunen van actieve burgers hierdoor een stuk eenvoudiger. Zij komen zelf met de ideeën en
daarom kunnen deze organisaties hen ʻmakkelijker bereiken vanuit hun intrinsieke motivatieʼ (R16).

4.3.3

Activiteiten om burgerschap te bevorderen
Met de respondenten is gesproken over de activiteiten die zij momenteel uitvoeren om mondiaal
burgerschap te stimuleren. Hoewel veel organisaties nog onzekerheden hebben over nu wat precies
werkt en wat binnen hun mogelijkheden ligt, hebben de meesten toch ook wel ideeën over wat
succesvol is. Bovendien hebben ze veronderstellingen over wat volgens hen in ieder geval niet werkt.
De activiteiten van de organisaties zijn in te delen in drie soorten activiteiten: publiekscampagnes
(typerend voor ontwikkelingsorganisaties), kortere of langere activiteiten (typerend voor semiontwikkelingsorganisaties) en het ondersteunen van burgerinitiatieven (typerend voor maatschappelijke
organisaties). Hoewel de meeste organisaties meerdere van deze typen activiteiten uitvoeren, kan
globaal deze indeling worden gemaakt. Het type activiteit heeft implicaties voor de strategieën die de
organisaties hanteren.

Ontwikkelingsorganisaties: worstelen met kennis, houding en gedrag
Ontwikkelingsorganisaties zijn nog veel bezig met de bekende driedeling van kennis, houding en
gedrag. De meeste respondenten zijn erover uit dat kennis niet automatisch tot houding of gedrag leidt.
Tussen kennis en gedrag bestaat geen ʻdirecte verhoudingʼ (R5). Dus het verhaal van
ontwikkelingssamenwerking vertellen om vervolgens te verwachten dat mensen op basis van die
informatie hun gedrag veranderen werkt niet. Deze driedeling is vooral bij de verdiepingstrajecten van
het NCDO aan de orde gekomen, waar veel aandacht wordt besteed aan gedragsverandering. Met
inzichten vanuit de reclamewereld is duidelijk geworden dat ʻhet beter werkt om bij gedrag te beginnenʼ
(R9).
Toch is dit voor sommige ontwikkelingsorganisaties lastig. Er zijn nog steeds organisaties die ʻprimair
aan bewustwording doen en met algemene kennis verhalen komenʼ (R5). Hoewel onderzocht is dat dit
niet werkt, vinden deze organisaties het belangrijk hun verhaal te vertellen. Zij hechten waarde aan het
informeren van mensen over ontwikkelingsproblematiek en ʻvinden het belangrijk dat mensen weten hoe
het zitʼ (R5). Bovendien is het beïnvloeden van gedrag geen eenvoudige taak. Burgers worden van
allerlei kanten bestookt met informatie en gebeurtenissen. Om effectieve strategieën te bedenken die
het gedrag van mensen veranderen, blijft een uitdaging.
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Andere dilemmaʼs waar ontwikkelingsorganisaties tegenaan lopen, gaan over het begrijpen en het
bereiken van de doelgroep. Respondenten worstelen met vragen als ʻhoe kun je burgers het beste
bereiken?ʼ ʻhoe kun je ze raken?ʼ en ʻhoe kun je vervolgens hun gedrag beïnvloeden?ʼ Een aspect dat
hierbij voor problemen zorgt, is het verschil tussen ʻde burger en de consumentʼ (R12). Veel burgers
hebben ʻal wel eens fairtrade chocolade gekocht, maar ook een keer nietʼ (R5). Mensen kunnen wel
aangeven dat zij meer willen betalen voor bijvoorbeeld fairtrade producten, maar zij maken ʻin de winkel
om 5 over half 7 toch een andere keuzeʼ (R12). Om mensen dus die concrete stap te laten zetten blijkt
niet eenvoudig te zijn.
Deze kwesties raken sterk aan psychologische theorieën en gedragsbeïnvloeding. Het is de vraag of
ontwikkelingsorganisaties zich op dit terrein effectief kunnen organiseren. Mensen die in de
ontwikkelingssector werkzaam zijn staan volgens sommige respondenten vaak erg ver af van hun
doelgroep. Soms bestaat er een soort ʻdedain in de sectorʼ (R9). Deze respondent verklaart: ʻGa nu
meteen eens met mensen in gesprek en doe een reality-check. Het wordt vaak zo zweverig en dan
wordt er heel erg in concepten gepraat. Dan denk ik wel: wat heeft de gewone burger hier nog mee? Ik
vind het een les voor de sector om echt op straat te blijven staanʼ (R9).
De respondenten in deze categorie vinden houvast in een aantal principes. Ze proberen burgers aan te
spreken op hun belevingswereld en ervoor te zorgen dat het ʻleukʼ is en ʻdat het een hype wordtʼ (R12).
Een andere respondent beschrijft het belang van de verbinding met de doelgroep en het werken vanuit
ʻgemeenschappelijke waardenʼ (R9), dit kunnen bijvoorbeeld Christelijke of liberale waarden zijn. Ook
noemen respondenten ʻpositiviteitʼ (R12). Zij vinden het belangrijk om de problematiek positief te
benaderen, door bijvoorbeeld voorlopers te belonen in plaats van overtreders aan de schandpaal te
hangen. Deze positiviteit komt ook terug in activiteiten die de organisaties organiseren om de doelgroep
zelf te laten ʻervarenʼ, bijvoorbeeld in workshops. Door het brengen van een positieve ervaring kunnen
mensen later ʻhun gedrag en opname van kennis gaan afstemmen op wat ze toen gedaan hebbenʼ (R9).
Het idee hierachter is dat ʻkleine gedragingen maken dat je meer openstaat voor informatie en dat je
gaat internaliseren dat jij een persoon bent die dat belangrijk vindtʼ (R5).
Naast het leuk maken, het aanspreken op de belevingswereld en het meegeven van een positieve
ervaring, wordt ook een wedstrijdelement genoemd als element dat de activiteiten op het gebied van
mondiaal burgerschap kan verbeteren. Een respondent verklaart: ʻDat het op een gegeven moment een
beetje cool wordt wanneer jij iets probeert te doen. Door het competitie-element maak je het leuk, krijg
je iedereen mee en wordt het naar een hoger niveau getildʼ (R12). Het competitie-element werkt dan als
ʻaanjagerʼ (R10).

Voorbeeld. De Groene Sint Campagne
ʻDe groene Sint campagne is natuurlijk het klassieke voorbeeld van een succesvolle Nederlandse campagne die
denk ik ook wel politiek heeft doorgeklonkenʼ (R9)
De Groene Sint campagne van Oxfam Novib wordt door meerdere respondenten genoemd als een succesvolle
campagne op het gebied van mondiaal burgerschap. Het succes zat hem in de actie, mensen gingen zelf bij winkels
langs en begonnen hun eigen Groene Sint campagne. ʻHet is prachtig dat zij zelf spontaan in winkels begonnen te
tellen hoeveel eerlijke letters in de schappen lagen. Als dat gebeurt wordt een campagne natuurlijk steeds
onvoorspelbaarder, dus voor degenen op wie je campagne richt steeds vervelenderʼ (R10). Burgers waren in deze
campagne een drukmiddel en konden als consument invloed uitoefenen. Tegelijkertijd was het een toegankelijke
boodschap en sprak de boodschap veel mensen aan.
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Semi-ontwikkelingsorganisaties: met een kleine groep vanuit de eigen omgeving
Om burgers te betrekken bij het verhaal van mondiaal burgerschap werken veel stichtingen of
organisaties met kleinere aantallen of groepen aan concrete activiteiten. Vanuit die kleine activiteiten
proberen ze de link naar de internationale omgeving en vraagstukken te vergemakkelijken. Op die
manier maken ze ʻwereldburgerschap praktischʼ (R7). Hierin zit volgens een respondent het verschil met
ontwikkelingsorganisaties die moeite hebben om te werken vanuit de directe omgeving van burgers:
ʻHeel veel ngo's hebben daar moeite mee omdat ze het kneuterig vinden en denken dat het niet
opschiet, of xenofoob is. Gaat de liefde voor de eigen omgeving niet ten koste van de liefde voor de
wijde omgeving?ʼ (R3).
Toch is de aandacht voor het kleine in de lokale omgeving juist de sleutelfactor in het betrekken en
activeren van burgers, volgens de respondenten. Wanneer je werkt vanuit mensen zelf en de passies
die zij hebben, kun je dat inzetten voor mondiaal burgerschap. Burgers blijven het dan ʻvoor altijd doen,
want het kost je dan geen tijd. Je krijgt er dan juist energie vanʼ (R7). Het proberen te activeren van
mensen met een kosmopolitische agenda zal veel moeizamer gaan. Om een duurzame verandering in
de samenleving te bewerkstelligen, zal je de ʻliefde die mensen hebben voor hun eigen omgeving
moeten gebruikenʼ (R3). Het bestoken van mensen met een kosmopolitische agenda, daarmee zal je
mensen niet raken, volgens de respondenten. Het werkt volgens hen beter om ʻvanuit de lokale
omgeving uit te bouwen naar grote internationale vragenʼ (R11). De grote ontwikkelingsorganisaties
zouden volgens hen te ver van de leefwereld van de burger af staan. Zij zouden niet voldoende
aansluiten bij de leefwereld van mensen, zij vragen mensen om ʻbuiten hun eigen leefwereld uit te
stijgen en mee te doenʼ (R3). Een respondent geeft hierbij als voorbeeld:
ʻZij moeten de millenniumdoelen kennen, biologisch vlees eten, zij moeten eerlijk consumeren
en op die en die partijen stemmen. Terwijl als je het aanpakt vanuit wat mensen eigenlijk willen en waar
mensen blij van worden en vanuit daar gaat toewerken naar al die dingen die je uiteindelijk wilt
bereiken. Dan wordt de weg gewoon makkelijkerʼ (R11)
Om mensen te betrekken is het volgens de respondenten van belang niet direct uit te gaan van wat je
eigen agenda en doelstellingen, omdat je op die manier een heleboel mist. De respondenten proberen
ʻmeer uit te gaan van wat mensen drijft en motiveertʼ (R11), in plaats van wat je als organisatie wil
bereiken. Burgers kunnen verschillende motieven hebben om ergens aan mee te doen en daar
uiteindelijk toch hetzelfde mee bereiken. Op het thema voedselverspilling ʻkomt conservatief en groen
Nederland samenʼ (R3). De redenen waarom mensen dan werken aan voedselverspilling is volgens de
respondenten minder relevant. Het openlaten van de activiteiten geeft deze organisaties de mogelijkheid
om ook andere doelgroepen te bereiken die vaak als lastiger worden gezien, bijvoorbeeld lager
opgeleiden. Een respondent vertelt: ʻEigenlijk zou een mbo-er deel zijn van die doelgroep die niet in
beweging komt, maar wij werken alleen maar met mbo-ers. We hebben vooral jongeren die elkaar
vertellen over ons. Zij brengen elkaar in bewegingʼ (R7).
In de activiteiten van deze organisaties komen steeds een aantal elementen terug. De organisaties
werken vanuit een ʻenergieʼ en ʻpassieʼ of ʻtalentʼ van de burger zelf. Belangrijk is het dat het ʻleuk is om
erbij te horenʼ (R3) en dat inzichtelijk wordt gemaakt dat ʻhet genoeg is om te weten waar je talenten en
je passies liggenʼ (R7). In plaats van het uitwerken van een grote agenda van bovenaf, wordt door deze
organisaties voornamelijk kleinschalig en van onderaf gewerkt. Het ondersteunen van en verder werken
met de actieven zal volgens hen vanzelf de twijfelaars op den duur ook meetrekken. In ieder geval
hebben de respondenten het idee dat ze geen potentiele mondiale burgers uitsluiten door het begrip te
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veel in te kaderen van bovenaf en willen ze voorkomen dat ʻaltijd dezelfde mensen worden
aangesprokenʼ (R11).

Voorbeeld. Experiental learning
De medewerker van Stichting Oikos geeft een voorbeeld van een methode die zij toepassen om mensen bepaalde
ervaringen te laten beleven. ʻBij ons jongerenprogramma geven we 150 workshops, voor iedereen die daar zin in
heeft, over verschillende thema's, zoals duurzame kleding of duurzame chocolade. Wij maken in die workshops
gewoon eerlijke chocolade, dat is vanuit gedrag, handelingen en een ervaring, en ondertussen wordt gesproken over
het verschil tussen de ene chocolade en de andere chocoladereep. Uiteindelijk is het ook gewoon fun. Dat noemen
we experiental learningʼ (R3).
Het is een voorbeeld van een strategie die door meerdere organisaties wordt toegepast. Door deelnemers zelf te
laten ervaren hopen ze dat ze een resultaat bereiken, dat diegene gaat internaliseren dat bepaalde waarden
belangrijk zijn en deze vervolgens in zijn of haar omgeving verspreid.

Maatschappelijke organisaties: whatʼs in it for me?
Eerder hebben de respondenten uit deze categorie al het belang beschreven van een intrinsieke
motivatie. Als je iets wilt realiseren bij of met burgers ʻis het de kunst om te kijken hoe je anderen medeeigenaar kunt makenʼ (R13). Ook deze organisaties houden zich bezig met de psychologie van
verandering. Waarom is het zo lastig om mensen in beweging te krijgen? ʻEigen verantwoordelijkheid
nemen, dat doe je omdat je daartoe een innerlijke drive hebt. Intrinsieke motivatie is wat uiteindelijk
nodig isʼ (R6). Van buitenaf sturen op verandering werkt ʻzolang die externe prikkel aanwezig isʼ (R6),
maar zal zonder die prikkels weer snel verdwijnen. Door mensen vanuit hun eigen ideeën invulling te
laten geven aan het begrip burgerschap wordt hun verandering duurzamer.
Voor mensen is samenwerken met anderen een belangrijke drijfveer. Mensen stimuleren elkaar en
halen voldoening uit het samenwerken. ʻWij proberen mensen ook niet te stimuleren om individueel iets
te gaan doen, maar juist om op gemeenschappelijk niveau aan de slag te gaanʼ (R6). Deze organisaties
organiseren bijvoorbeeld themabijeenkomsten, zodat mensen met dezelfde passies of zorgen elkaar
kunnen ontmoeten. Wanneer mensen een helder en gezamenlijk doel hebben waar zij naartoe werken,
functioneert dit als een bindmiddel. Daarnaast is het belangrijk dat ʻmensen doen waar ze goed in zijnʼ
(R13). Door mensen te stimuleren om te doen waar ze zelf goed in zijn, wordt het niet alleen
eenvoudiger, maar ook toegankelijker. Toegankelijkheid of laagdrempeligheid wordt ook genoemd als
een belangrijk element. Op die manier kunnen mensen gemakkelijk een eerste keer kennismaken en
dan langzaam verder gaan met andere activiteiten. ʻDan krijg je meer bewustwordingʼ (R6). Ook deze
respondenten vinden het belangrijk dat activiteiten toegankelijk en leuk zijn. Een respondent zegt
hierover:
ʻMaar vooral, maak je bijeenkomsten leuk. Zorg gewoon dat mensen zoiets hebben van, ik
hoor bij die club, dat is een leuke club. Ik ontmoet daar leuke mensen. Je kunt niet van mensen
verwachten dat ze ergens naartoe komen wat ze niet leuk vindenʼ (R1)
Initiatieven worden bovendien interessanter voor burgers wanneer het een duidelijke link heeft met hun
eigen omgeving. De vraag ʻwhatʼs in it for me?ʼ (R6) mag volgens de respondenten dan ook best een
centrale plek innemen in de activiteiten. Mensen hechten sterker aan hun eigen omgeving en ʻvoelen
zich daarmee verbondenʼ (R13). Zij hebben eerder het gevoel dat ze daaraan een bijdrage kunnen
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leveren, dan aan de grote internationale vraagstukken. Inspanningen leveren meer op wanneer de
activiteiten concreet en beïnvloedbaar zijn. Een onduidelijk of gecompliceerd doel levert te veel vragen
en onzekerheden op. Een goede manier om mensen te mobiliseren is volgens een respondent door te
zorgen dat ʻhoe het eruit ziet als het gelukt is dichtbij en duidelijk isʼ (R13). Een andere respondent
beschrijft:
ʻAls je op het lokale niveau aan de slag kunt en vanuit die activiteit een vertaalslag kunt
maken, die vertaalslag is makkelijk dan andersom. Zoals alle kommer en kwel in Kenia, dan redeneer je
vanuit een doemscenario. Terwijl wanneer je vanuit lokaal denkt, van wij gaan hier iets doen met elkaar
en dat heeft als bijkomend effect dat daar ook positieve resultaten te zien zijn, dan is dat veel positiever
en constructiever. Dan verkoop je het verhaal ook veel sneller, dan zijn mensen sneller enthousiast.
Dan hoeft je eigenlijk niets te verkopenʼ (R6)
Toch erkennen deze respondenten ook dat de vertaalslag van internationale vraagstukken naar de
lokale omgeving niet altijd eenvoudig is. Het is volgens een respondent echter belangrijk dat je je in
eerste instantie niet laat belemmeren door een probleem dat te groot lijkt om op te lossen. Door
ʻproblemen te vertalen naar kansen en naar een eerste stapʼ (R6) kun je mensen motiveren. Het op
deze manier aanpakken van grote problemen houdt rekening met de dilemmaʼs van de weerbarstige
werkelijkheid, maar houdt toch vast aan de kansen om iets te veranderen:
ʻhet gaat juist ook om het onderkennen dat er tegenstrijdigheden zitten in ons dagelijks leven
en dat niemand een heilige hoeft te zijn. Anderzijds betekent het ook dat we heel actief inzetten op het
met elkaar fantaseren over wat zou je nu eigenlijk zou willen of wensenʼ (R6)
Naast het lokaal, concreet, klein en toegankelijk houden van de activiteiten hebben de respondenten
nog een aantal ideeën over de drijfveren die mensen hebben om zich ergens voor in te gaan zetten. De
eerste is dat mensen het leuk vinden om te helpen en daaraan een ʻstukje eigenwaarde ontlenenʼ (R13).
Daarnaast willen mensen ook graag leren. Mensen hebben interesse in nieuwe dingen en willen ook
graag ʻergens bij horenʼ (R1). Voor veel van deze mensen is een aansprekende uitnodiging echter nodig
om hen daadwerkelijk zover te krijgen. Bij sommigen is een aansporing nodig omdat de motivatie is
ʻkleingeslagen of verdwenenʼ (R6). Zij hebben niet het vertrouwen dat zij iets wezenlijks kunnen
bijdragen aan grote vraagstukken. Daarnaast bestaat er bij sommige mensen ook een ʻgevoel van
moedeloosheidʼ (R6) vanwege grote partijen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het is volgens
deze respondenten dus voor zaak om ʻdrempels weg te nemenʼ (R13). Dit betekent dat professionals
meer moeten optreden als partners. ʻEr moet een wederzijdse basis zijnʼ (R6). Burgers hoeven niet
zozeer te worden gestimuleerd, het is belangrijker om de goede voorwaarden te creëren.
Dat iemand zelf geprikkeld wordt door een onderwerp is van belang. Het is volgens deze respondenten
niet mogelijk om ʻvan bovenaf op te leggen dat mensen met goede ideeën moeten komenʼ (R15). De
kracht zit er juist in dat ʻiemand zelf iets gezien heeft en zelf het besluit neemt om er iets aan te gaan
doenʼ (R15). Bovendien zorgt een persoonlijk doel ervoor dat het de actieve burger zelf ook wat
oplevert. Dit is volgens de respondenten een essentieel element om projecten duurzaam te laten
worden.

4.3.4

Het meten van de resultaten
Wanneer het gaat over het meten van de resultaten is vooral gesproken met de beide typen
ontwikkelingsorganisaties. In de ontwikkelingssector bestaat veel druk om resultaten inzichtelijk te
maken, niet alleen voor het publiek maar vooral voor de subsidieverstrekker. De indicatoren die door de
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overheid zijn opgesteld in het subsidiekader van de SBOS zijn dan ook voor veel van de respondenten
een leidraad om hun projecten in te dienen. Vervolgens moeten zij kunnen aantonen wat hun bereik is,
wat hun project oplevert aan gedragsverandering en deze resultaten inzichtelijk maken door middel van
metingen.
De ontwikkelingsorganisaties merken dat het lastig is om het abstracte concept van mondiaal
burgerschap meetbaar te maken. Zij kunnen in kleine verhalen en voorbeelden vaak aangeven wat zij
bereiken bij mensen, maar het weergeven van deze resultaten in indicatoren is lastiger. Bovendien zijn
vooral de semi-ontwikkelingsorganisaties ervan overtuigd dat het onmogelijk is om activiteiten voor
mondiaal burgerschap vooraf te plannen in meerjarenplannen.

Ontwikkelingsorganisaties: hoge druk om te meten en evalueren
Het meten van de effecten van de activiteiten die ontwikkelingsorganisaties op het gebied van mondiaal
burgerschap uitvoeren, gebeurt veelal door het doen van een nulmeting en het meten van dezelfde
elementen achteraf. Deelnemers vullen de nulmeting in en achteraf doen zij dit nog eens. Daarnaast
wordt vaak ook achteraf met ʻeen groepje deelnemers in gesprek gegaan om op meer kwalitatief niveau
duidelijk te stellen wat het met hen heeft gedaanʼ (R9). Ondanks het inlassen van meetmomenten en het
uitvoeren van onderzoek geven respondenten ook aan dat het meetbaar maken van mondiaal
burgerschap lastig is. Er gaat een ʻhoop tijd en geld inzittenʼ (R9). Toch vinden ze het ook wel belangrijk
om inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van hun activiteiten, vaak juist omdat de activiteiten nog
vrij nieuw zijn en nog niet eerder geëvalueerd. De druk om resultaten meetbaar uit te drukken is hoog.
Resultaten zou je volgens de respondenten ʻgemakkelijker kunnen vertellen in de vorm van kleine
verhalenʼ (R9). Respondenten kunnen voorbeelden geven van mensen die kleine veranderingen hebben
doorgevoerd in hun handelen. Uit onderzoek van een respondent is bijvoorbeeld gebleken dat ʻbij 40
procent van de jongeren de reis van invloed is geweest op zijn of haar studiekeuzeʼ (R9). Een andere
respondent is echter kritisch naar het onderzoeken van mondiaal burgerschap. Het gevaar bestaat dat
de onderzochten sociaal wenselijke antwoorden geven. Het tijdstip waarop je het onderzoek uitvoert kan
de resultaten beïnvloeden. ʻAls je tussen een groep vrienden staat die allemaal verantwoord zijn, dan
kun jij niet zeggen dat het je niet interesseert en daar niets mee doetʼ (R12).

Semi-ontwikkelingsorganisaties: kritisch over het inkaderen van mondiaal burgerschap
Ook deze respondenten twijfelen over de mogelijkheden van het inkaderen en meten van mondiaal
burgerschap. Het vooruit plannen van de ontwikkeling van mondiaal burgerschap is volgens hen
onmogelijk. Het schrijven van vijf-jaren plannen voor de subsidieverstrekker SBOS is volgens hen dan
ook een lastige taak. ʻJe weet van tevoren niet hoe het gaatʼ (R3). Toch willen ze de activiteiten doen,
omdat ze het belangrijk vinden. Activiteiten met onduidelijke uitkomsten zijn echter niet geschikt voor
subsidie, dan zouden de respondenten vooraf moeten kunnen aantonen ʻwat je gaat veranderenʼ (R3).
Achteraf aangeven wat de activiteiten hebben bijgedragen is beter mogelijk. Een respondent zegt
hierover: ʻIk kan achteraf aantonen dat ik de afgelopen zeven jaar mensen heb veranderd, maar ik kan
dat niet plannen. Ik vind niet dat de het de taak is van organisaties om dat zo te sturenʼ (R7). Een
manier om aan te geven wat het bereik is geweest van de activiteiten is door middel van het tellen van
de deelnemers. Maar de daadwerkelijke gedragsverandering bij burgers blijft moeilijk te meten. De
meeste respondenten van dit type organisatie vinden dit ook niet zo relevant:
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ʻIk kan niet zeggen hoeveel gedragsverandering wij in Nederland bereiken, maar eigenlijk
interesseert dat me ook geen bal. De uitdagingen in de maatschappij zijn zoveel groter dan de uitdaging
om het allemaal op papier te krijgenʼ (R3)

4.4

Samenvatting: eigen invulling van mondiaal burgerschap
Uit de interviews is een aantal dingen duidelijk geworden. Allereerst blijkt de relatie tussen
ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap voor de ontwikkelingsorganisaties een natuurlijk
gegeven. Mondiale solidariteit vormde het uitgangspunt van ontwikkelingssamenwerking. Zij zien dat
andere maatschappelijke partijen, bedrijven en overheden hier ook een rol in kunnen hebben.
Uiteindelijk hopen ze dat mondiaal burgerschap iets wordt van de gehele maatschappij. Hun eigen rol
als maatschappelijk middenveld is voornamelijk die van waakhond en aanjager. Maar de relatie met het
Nederlands publiek is soms nog problematisch. Er bestaat weinig vertrouwen in de ontwikkelingssector.
Voor de ontwikkelingsorganisaties is voornamelijk het idee of gedachtegoed achter mondiaal
burgerschap relevant. Zij gebruiken vaak andere woorden, vanuit hun eigen kernwaarden en missies,
om dit te beschrijven. Het begrip mondiaal burgerschap wordt toch vooral gezien als een beleidsterm.
Respondenten ervaren het ʻnieuweʼ begrip als iets cosmetisch of als een nieuwe sticker die op oude
activiteiten wordt geplakt. Toch is er een verandering gaande in de manier waarop die activiteiten
worden uitgevoerd. Organisaties gaan anders om met de Nederlandse burger.
De

invulling

van

het

begrip

houden

de

organisaties

open

en

breed.

De

traditionele

ontwikkelingsorganisaties doen dit om het begrip te kunnen kaderen aan de hand van de eigen
organisatiedoelen en de eigen visie. Zij geven het begrip naar eigen inzicht vorm, zodat het bij hun
organisatie past. Voor de andere typen organisaties zorgt het open laten van mondiaal burgerschap
ervoor dat zoveel mogelijk mensen zich erdoor aangesproken kunnen voelen. Zij leggen het invullen van
het begrip meer bij de burger neer, vanuit het idee dat ieder individu het concept op een persoonlijke
manier invult.
Vooral de semi-ontwikkelingsorganisaties en de andere maatschappelijke organisaties hebben
overeenkomsten in de manier waarop zij met burgers en burgerschap omgaan. Deze organisaties
werken voornamelijk met kleine groepen en bottom-up. De ontwikkelingsorganisaties hebben sterker
een eigen verhaal bij mondiaal burgerschap. Zij ontwerpen campagnes, organiseren activiteiten voor
hun achterban of steunen andere stichtingen die dichter bij de doelgroep staan. Hoewel veel over
mondiaal burgerschap wordt gesproken, heeft het budgettair gezien een klein aandeel in de activiteiten
van de meeste ontwikkelingsorganisaties.
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5

De zoektocht naar mondiaal burgerschap
In dit hoofdstuk worden de resultaten verder besproken aan de hand van de literatuur die in het
theoretisch kader is uitgewerkt. Dit levert een diepere analyse op van de praktijk van mondiaal
burgerschap zoals deze zich in Nederland voordoet. Met deze analyse kan de hoofdvraag van het
onderzoek worden beantwoord:
ʻWelke betekenis wordt in theorie en praktijk aan mondiaal burgerschap toegekend en op welke manier
kunnen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties activiteiten vormgeven om mondiaal burgerschap te
bevorderen?ʼ
Er zijn drie belangrijke themaʼs die in de analyse worden behandeld. Het eerste thema is het begrip
mondiaal burgerschap aan de hand van de theorie over burgerschap. Hierbij wordt duidelijk waar het
begrip vandaan komt, hoe het zich tot burgerschap verhoudt en uit welke elementen het bestaat. Het
tweede thema is de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. In deze paragraaf wordt de relatie tussen
mondiaal burgerschap en de sector besproken en gekeken wat mondiaal burgerschap voor de sector
betekent. De derde paragraaf gaat over burgerschapsbevordering. Er wordt gekeken op welke manier in
de literatuur en in de praktijk handvaten te vinden zijn voor het bevorderen van burgerschap. Vervolgens
wordt de hoofdvraag beantwoord. Het hoofdstuk sluit af met een aantal aanbevelingen en een korte
discussie.

5.1

Het begrip mondiaal burgerschap
Wat zijn de kenmerken van mondiaal burgerschap vanuit de theorie over burgerschap?

Mondiaal burgerschap is een variatie van burgerschap. Mondiaal burgerschap is, net als actief
burgerschap, een beleidsterm die wordt gebruikt om bepaalde gewenste kenmerken van burgerschap te
benadrukken. Het is een taalkundige en beleidsmatige manier om vorm te geven aan informele
elementen van burgerschap en een steeds pluriformer wordende samenleving. De toevoeging
ʻmondiaalʼ aan burgerschap benadrukt de internationale dimensie van burgerschap.

5.1.1

Een verdieping en verbreding van burgerschap
De opkomst van mondiaal burgerschap is een uitwerking van een verdieping en verbreding van
burgerschap (Veugelers et al., 2008). De verdieping van burgerschap houdt in dat een grotere nadruk
wordt gelegd op de informele aspecten van burgerschap. Burgerschap wordt steeds meer ingevuld als
een manier van in het leven staan, als een deel van de persoonlijke identiteit. Actief burgerschap is ook
een vorm van deze verdieping van burgerschap. Het houdt een uitbreiding van verantwoordelijkheden
in. Deze nieuwe verwachtingen van de burger zijn normatief. Mondiaal burgerschap gaat over een
bepaalde morele verantwoordelijkheid. Voor Marshall, grondlegger van de moderne versie van
burgerschap, ging burgerschap destijds vooral over het verwerven van gelijke burgerrechten.
Tegenwoordig is deze status van burger voor velen slechts het minimum. Burgerschap krijgt ook vorm
via politiek deelnemerschap en identiteit. Deze laatste twee dimensies krijgen bij de verdieping van
burgerschap meer nadruk.
De verbreding van burgerschap beschrijft eigenlijk de pluriforme samenleving. Er bestaan tegenwoordig
meer internationale invloeden op burgerschap. Niet langer is de nationale staat of regio het enige
centrum van gezag of verbinding. Burgers bewegen zich in een meervoudige publieke sfeer. Ondanks
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groeiende internationale verwevenheid is van een wereldregering geen sprake. Mondiaal burgerschap
blijft daarom informeel. Het is een concept dat de internationale gevolgen van het eigen lokale handelen
benadrukt. Net als bij actief burgerschap wordt het publiek belang zwaarder gewogen dan het
privébelang. Het gemeenschappelijk belang is echter grensoverschrijdend geworden.
In relatie met deze verdieping en verbreding van burgerschap wordt mondiaal burgerschap belangrijker.
Mondiaal burgerschap is een concept dat bepaalde normen en verwachtingen beschrijft. Het gaat over
verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid, over actieve deelname en over zorgen voor anderen.
Hoewel normativiteit altijd deel heeft uitgemaakt van burgerschap wordt dit in Nederland tegenwoordig
als oplossing gezien voor maatschappelijke en politieke vraagstukken. Van burgers wordt meer
verwacht. De invulling van deze verwachtingen is lastig vast te leggen, juist vanwege het normatieve
karakter. De persoonlijke invulling van de burger blijft een grote rol spelen. Dit maakt mondiaal
burgerschap complex, want de morele invulling van burgerschap kan niet worden afgedwongen zoals bij
de formele rechten en plichten mogelijk is. Zoals Van Gunsteren (1998) beschreef is burgerzin een
bijproduct. Mondiaal burgerschap geeft de gebruikers van deze term slechts de mogelijkheid om burgers
uit te nodigen actief invulling te geven aan de informele en mondiale aspecten van hun rol als burger.
Op de normatieve aspecten van burgerschap bestaan verschillende perspectieven. Zij verschillen in de
ideeën over de invulling van de drie dimensies van burgerschap. Deze perspectieven zijn grofweg in te
delen in de liberale, republikeinse en communitaire visie. De burgerschapsconcepten bieden inzicht in
de manieren waarop mensen invulling geven aan burgerschap. Liberaal burgerschap gaat vooral over
de formele rechten en plichten. Dit type burger vindt het belangrijk om ʻte leven en laten levenʼ. De
republikeinse visie benadrukt het publieke debat en de democratische mechanismen waar burgers aan
deel zouden moeten nemen. De communitaire visie is meer gericht op maatschappelijke deelname en
gedeelde identiteit. Het zorgen voor de ander en sociale betrokkenheid worden hierbij belangrijk
gevonden. Deze laatste twee concepten, de republikeinse en communitaire burgerschapsstijlen, krijgen
vooral hernieuwde aandacht van politici en beleidsmakers. Dit zijn actievere vormen van burgerschap.
In praktijk is de invulling van burgerschap niet zo statisch en uniform als de concepten doen lijken (Van
Gunsteren, 1998). Burgerschap is een proces dat verandert met tijd en plaats. De samenleving wordt
gekenmerkt door lossere verbanden en relaties. De publieke sfeer is meervoudig en bestaat uit allerlei
verschillende relaties. Burgers stellen in wisselwerking met elkaar hun argumenten en ideeën bij
(Hurenkamp & Tonkens, 2011). De samenleving is hierdoor in zijn geheel minder kenbaar geworden. De
burgerschapsconcepten bieden daarom houvast. Uit recent onderzoek is gebleken dat Nederlandse
burgers voornamelijk zijn in te delen bij de liberalen en communitaire visies op burgerschap. Een veel
kleinere groep kijkt vanuit de republikeinse visie naar burgerschap (Hurenkamp & Tonkens, 2008).

5.1.2

Drie varianten van mondiaal burgerschap
Ook op de invulling van mondiaal burgerschap zijn verschillende perspectieven. Deze concepten, open,
sociaal-politiek en moreel mondiaal burgerschap, zijn gerelateerd aan de drie burgerschapsstijlen. Open
mondiaal burgerschap is een passievere vorm van mondiaal burgerschap en heeft vergelijkbare
kenmerken als het liberale burgerschapsconcept. Dit type mondiaal burger erkent de ander om zich
heen, maar onderneemt weinig. Hij zal wel andere consumentenkeuzes maken, maar alleen wanneer
deze voorhanden zijn. Sociaal-politiek mondiaal burgerschap is vergelijkbaar met de republikeinse visie
op burgerschap. Voor dit type burger ligt de nadruk meer op gelijke sociale en politieke verhoudingen.
Hij komt eerder in actie, zal petities ondertekenen en ziet zijn rol als consument als drukmiddel.
Mensenrechten zijn voor deze burger bijvoorbeeld relevant. Moreel mondiaal burgerschap relateert aan
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communitair burgerschap. Het komt tot uiting in het waarderen van diversiteit en zorg dragen voor de
ander, waarbij men meer van het kosmopolitische idee uitgaat dat alle mensen een gedeeld mens-zijn
hebben en dus verbonden zijn. Dit type burger is sneller geneigd de handen uit de mouwen te steken en
bijvoorbeeld kleding in te zamelen. Mondiaal burgerschap wordt verschillend ingevuld afhankelijk van
persoonlijke ideeën over burgerschap. In figuur 9 is de verhouding tussen de dimensies van
burgerschap en de varianten van mondiaal burgerschap zichtbaar gemaakt. Dit geeft een globaal
overzicht van de variaties van mondiaal burgerschap weer.

Figuur 9. Het begrip mondiaal burgerschap (gebaseerd op figuur 6 uit het theoretisch kader; hst. 2, p. 32)

5.1.3

Conclusies: normativiteit in theorie en praktijk
In de theorie krijgen de normatieve aspecten van burgerschap meer aandacht. Dit resulteert in variaties
van burgerschap, zoals actief en mondiaal burgerschap. Deze termen benadrukken de informele
aspecten van burgerschap en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Mondiaal burgerschap is een
taalkundige en beleidsmatige manier om het belang van deze aspecten van burgerschap te
benadrukken. Het betekent burgerschap dat recht doet aan de internationale verwevenheid en
gelijkwaardigheid van mensen. Ook in praktijk is deze toename van aandacht voor de informele
aspecten van burgerschap te zien. Politici en beleidsmakers gebruiken de termen om burgers uit te
nodigen hier invulling aan te geven. De ontwikkelingssector gebruikt mondiaal burgerschap om burgers
op hun verantwoordelijkheden binnen de internationale samenleving te wijzen.
In de theorie wordt een driedeling gemaakt in de perspectieven op burgerschap. Ook voor mondiaal
burgerschap is deze driedeling te maken en bestaan er drie verschillende burgerschapsconcepten, die
verschillend invulling geven aan mondiaal burgerschap. In de praktijk van de ontwikkelingssector wordt
echter weinig onderscheid gemaakt tussen typen burgers. Ontwikkelingsorganisaties hebben, passend
bij hun visie en missie, vaak een eigen beeld van mondiaal burgerschap. Het is echter relevant om de
verschillende concepten te kennen, omdat zij inzichtelijk maken dat burgers verschillend kunnen denken
over de invulling van hun burgerrol. Burgerschap is persoonlijk. De individuele burger zal zelf,
afhankelijk van eigen interpretaties en voorkeuren, invulling geven aan zijn plaats in de publieke sfeer.
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5.2

De praktijk van mondiaal burgerschap
Wat is de veronderstelde relatie tussen mondiaal burgerschap en ontwikkelingssamenwerking?

In de praktijk van ontwikkelingssamenwerking loopt een aantal ontwikkelingen naast elkaar. Enerzijds
heeft mondiale solidariteit altijd een wezenlijke rol gespeeld binnen ontwikkelingssamenwerking. Het
opkomen voor de medemens en het werken aan gelijke verhoudingen in de wereld zijn elementen van
mondiaal burgerschap. Deze elementen zijn binnen ontwikkelingssamenwerking niet nieuw. Zoals een
respondent dit beschreef: ʻMisschien is het een soort golfbeweging, waarbij er in de afgelopen decennia
steeds een beetje anders is gedacht over wat de rol is van burgersʼ (R5). De relatie tussen mondiaal
burgerschap en ontwikkelingssamenwerking is traditioneel. Het gedachtegoed van mondiaal
burgerschap heeft een sterke relatie met het ontstaan van ontwikkelingssamenwerking.
Anderzijds is de relatie met ontwikkelingssamenwerking ook een vernieuwende. Een drietal
ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag. Een belangrijke ontwikkeling is de ʻcrisisʼ in de sector. Na ruim
een halve eeuw hulp lijkt het grote ontwikkelingsplan mislukt. In de sector bestaan twijfels over wat nu
precies werkt en of er nog voldoende steun is voor de ontwikkelingsorganisaties. De bezuinigingen van
de Nederlandse overheid hebben dit proces versterkt en versneld. Mondiaal burgerschap wordt gezien
als onderdeel van de nodige modernisering van de sector. Ten tweede vraagt de netwerksamenleving
en haar nieuwe technologieën, zoals de sociale media, om een andere benadering van het publiek.
Betrokkenheid bij internationale samenwerking krijgt op andere manieren vorm. Het wordt directer en
toegankelijker. Bovendien is de burger zelf mondiger en kritischer geworden en neemt hij steeds vaker
zelf initiatief. Ten slotte woedt in de publieke sector een trend van zelf-doen. Mede versterkt door de
opmars van de burger in bestuurlijk Nederland en de samenleving zelf, wordt het vizier weer sterker
gericht op de burger.
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid het begrip mondiaal burgerschap de sector is
binnengedrongen. De definitie die de sector van mondiaal burgerschap hanteert, blijft breed en abstract.
De respondenten in dit onderzoek beschrijven mondiaal burgerschap vooral als een bewustzijn, het
bewustzijn dat het eigen lokale handelen verschil kan maken en relevant is. Uiteindelijk willen de
respondenten het gedrag van Nederlandse burgers veranderen en willen ze hen bewegen in actie te
komen.

5.2.1

Mondiaal burgerschap als kapstok
De ontwikkelingssector houdt het begrip open. Op deze manier kunnen de organisaties een eigen
invulling aan het concept geven afhankelijk van de organisatievoorkeuren. De ene keer gaat het om het
mobiliseren van burgers, de andere keer om bewustwording over een bepaald thema. Mondiaal
burgerschap is de kapstok om verschillende activiteiten aan op te hangen. Deze activiteiten zijn gericht
op het Nederlands publiek en sluiten aan bij de veranderde context. Ze worden gekenmerkt door het
gebruik van sociale media, een interactief karakter en het zoeken van de aansluiting bij een jonger
publiek. Mondiaal burgerschap is ook een middel om steun terug te winnen bij het Nederlands publiek.
Door op een andere en innovatieve manier de boodschap van ontwikkelingssamenwerking te
verkondigen, hopen de organisaties de kritische burger weer voor zich te winnen en te betrekken bij het
werk dat zij doen.
Mondiaal burgerschap betekent voor deze organisaties een interventiestrategie voor verschillende
doelstellingen. Wanneer zij activiteiten uitvoeren op het gebied van mondiaal burgerschap richten zij
zich op een aantal zaken. Figuur 10 geeft deze doelstellingen weer.
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ideaaltype
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Figuur 10. Doelstellingen van mondiaal burgerschap voor ontwikkelingsorganisaties

Ontwikkelingsorganisaties zien de rol van de mondiale burger op een drietal manieren. Ten eerste
zetten ze burgers in als drukmiddel, door hen te stimuleren om te demonstreren of bewuster
consumentengedrag te vertonen. Zij richten zich hierbij op het bereiken van een groot publiek en het
creëren van een kritische massa. Ten tweede verlenen burgers steun aan de agenda van de
organisaties. Op die manier kunnen zij doeltreffender aan hun doelstellingen werken (met meer steun,
draagvlak, achterban, fondsen, betrokkenen en actieve deelnemers). De steun van het publiek geeft de
organisatie bestaansrecht. Ten derde is de mondiale burger een ideaaltype en willen organisaties
burgers verheffen naar dit ideaal. Met hun activiteiten willen zij de houding en het gedrag van burgers
beïnvloeden zodat zij bijdragen aan het verbeteren van de internationale samenleving.
De semi-ontwikkelingsorganisaties gaan anders om met mondiaal burgerschap. Voor deze organisaties
is mondiaal burgerschap minder een instrument. Zij hebben geen andere agenda dan het stimuleren
van mondiaal burgerschap. Voor hen is het hun uiteindelijke doelstelling. Impliciet hebben ook zij
veronderstellingen over de waarde van mondiaal burgerschap voor internationale samenwerking. Het is
echter typerend dat zij de invulling ervan erg open laten. Deze organisaties laten burgers het begrip
meer zelf invullen. Zij zien mondiaal burgerschap als een persoonlijke invulling van het bijdragen aan en
verantwoordelijkheid nemen voor de wereld. Het vertrekpunt is de burger, vanuit de burger wordt
gekeken naar de manieren waarop iemand kan bijdragen. Deze activiteiten worden vervolgens
opgehangen aan de kapstok van mondiaal burgerschap.
De andere maatschappelijke organisaties ondersteunen verschillende soorten burgeractiviteiten en gaan
daarbij uit van de eigen initiatieven en ideeën van burgers. Met veelal een focus op duurzaamheid en
maatschappelijke verbetering kan een relatie worden gelegd met mondiaal burgerschap. Eigenlijk gaat
het bij de activiteiten van deze organisaties meer om actief burgerschap dat ook een bijdrage levert aan
internationale ontwikkelingen. Deze organisaties werken vanuit lokale identiteiten en verbindingen.
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5.2.2

Conclusies: twee soorten eigenaarschap
In
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praktijk

biedt
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houvast.

Voor
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twee

typen

ontwikkelingsorganisaties functioneert het begrip als kapstok. Zij kunnen op die manier verschillende
activiteiten ontplooien die gericht zijn op de Nederlandse burger. Mondiaal burgerschap is een
interventiestrategie om maatschappelijke en internationale problematiek mee aan te pakken.
Ontwikkelingsorganisaties hebben bepaalde ideeën over de manier waarop mondiaal burgerschap tot
uiting zou moeten komen en proberen burgers te verleiden zich hiernaar te gedragen. Semiontwikkelingsorganisaties werken meer vanuit de lokale en persoonlijke beleving van burgers. Voor hen
is de weg waarlangs mondiaal burgerschap tot stand komt minder relevant. Zij werken meer vanuit de
ideeën van burgers dan vanuit vooraf opgestelde indicatoren. Zij koppelen de activiteiten van burger
vervolgens aan mondiaal burgerschap.
Beide strategieën hebben voor- en nadelen. De ontwikkelingsorganisaties besteden meer aandacht aan
het grote verhaal dat aan de basis ligt van mondiaal burgerschap. Deze verhalen maken het mogelijk
om activiteiten van burgers te plaatsen en te duiden. Het is echter moeilijker met dit verhaal aan te
sluiten bij de lokale leefwereld van burgers. Ondanks dat het verhaal van ontwikkelingssamenwerking
belangrijk wordt gevonden om te vertellen, is het niet altijd een effectieve manier om mensen te
bereiken. De andere organisaties leggen makkelijker de verbinding met burgers, maar het risico is dat
deze activiteiten klein blijven.
Het verschil in beide benaderingen is het eigenaarschap – wie vult mondiaal burgerschap in?
Ontwikkelingsorganisaties hebben een eigen agenda met bepaalde idealen en willen burgers daarbij
betrekken of naartoe verheffen. Zij zijn dan eigenaar van de invulling van mondiaal burgerschap. Niet
ieder individu zal zich hiermee identificeren. Een respondent zei hierover: ʻdat werkt bij een aantal
mensen, maar het werkt altijd bij die mensenʼ (R11), waarmee hij wilde uitleggen dat
ontwikkelingsorganisaties met hun agendaʼs lang niet iedereen aan weten te spreken.
De andere organisaties maken de burger eigenaar. Zij geven de burger de ruimte om naar eigen inzicht
en vanuit de eigen passies mondiaal burgerschap of burgerschap in te vullen. Hierdoor is de identificatie
een stuk groter en wordt het eenvoudiger om deze burgers te stimuleren en hun vaardigheden te helpen
vergroten. Bij deze activiteiten werken burgers vanuit hun intrinsieke motivatie.

5.3

Mogelijkheden voor burgerschapsbevordering
Welke praktijken bestaan er in Nederland om (mondiaal) burgerschap te stimuleren?
Wat zijn mogelijkheden voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties om mondiaal burgerschap te bevorderen?

De activiteiten waarmee het maatschappelijk middenveld in Nederland mondiaal burgerschap stimuleert
zijn onder te verdelen in drie categorieën. In de eerste categorie bevinden zich de grote
publiekscampagnes die kenmerkend zijn voor de ontwikkelingssector. Met pakkende slogans proberen
zij de aandacht van mensen te winnen. Vervolgens willen zij het achterliggende verhaal van de
campagne overbrengen en mensen informeren over het thema. Het doel van deze campagnes is zorgen
dat mensen erdoor geprikkeld worden en worden geraakt door het verhaal. Organisaties willen een hype
creëren, zodat mensen erover gaan praten en elkaar gaan aansteken. Op die manier hopen ze dat een
massa ontstaat die gezamenlijk iets groots voor elkaar kan krijgen, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen
op beleidsmakers. Respondenten geven aan dat in het verleden dit soort campagnes vaak te veel zijn
gesimplificeerd, waardoor het verhaal ongeloofwaardig is geworden. Een ander risico van deze
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campagnes is dat ze onpersoonlijk zijn, waardoor mensen niet geactiveerd worden. Daarnaast bevatten
de campagnes vaak een duidelijke agenda van de betreffende organisatie en is het mogelijk dat deze
niet past bij de beleving van het publiek.
De tweede categorie is een korte of langere activiteit met een klein deelnemersaantal. Voorbeelden
hiervan zijn debatavonden, workshops, scholierentrajecten en uitwisselingen of reizen. Organisaties
proberen met deze activiteiten de deelnemers een positieve ʻervaringʼ te bieden en hen hierbij te laten
leren. Deze ervaring kan zich verder ontwikkelen tot een bewustzijn of een houding. De activiteit is nog
beter geslaagd wanneer het bewustzijn zich in de directe omgeving van de deelnemer verspreid en zij
anderen hierover gaan vertellen en ermee aansteken. De deelnemers van de activiteiten zijn vaak
zogenoemde early adaptors en kunnen ambassadeurs worden. Het risico bij dit type activiteiten is dat
burgers uiteindelijk hun gedrag niet veranderen op basis van hun ervaring. Het blijft de vraag of zij de
ervaring daadwerkelijk zullen internaliseren. Daarnaast hebben deze activiteiten vaak een klein bereik
en trekken zij ʻmensen die al een bepaalde interesse hebbenʼ (R7).
De derde en laatste categorie is het ondersteunen of versterken van burgerinitiatieven. Dit is vooral te
zien bij de andere maatschappelijke organisaties. Hun doel is het versterken van de ʻenergie in de
maatschappijʼ (R3). Zij willen burgers met ideeën of wensen helpen om die te realiseren door hun
netwerk en mogelijkheden te vergroten. Het gaat hierbij vaak om het verbinden en ondersteunen van
initiatieven, zodat zij kunnen groeien. De autonomie van burgers is bij deze activiteiten erg groot, zij
werken vanuit hun eigen motivatie. Burgers zijn in deze categorie de initiatiefnemers. Risico bij deze
activiteiten is dat de activiteiten klein en lokaal zijn en geen goede link wordt gemaakt naar het ʻgrote
verhaalʼ (R14). Het gaat vaak om minder complexe problematiek. Figuur 11 geeft de huidige activiteiten
van het maatschappelijk middenveld in Nederland weer.
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Figuur 11. Typen activiteiten en hun kenmerken
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5.3.1

De kansen voor burgerschapsvorming
In de theorie over burgerschapsvorming worden de wegen waarlangs actief burgerschap tot stand komt
beschreven. De vier elementen van Haste (2004) zijn in de activiteiten van het Nederlands
maatschappelijk middenveld te herkennen. Deze elementen bieden kansen voor burgerschapsvorming.
Bij de grote publiekscampagnes speelt connection een belangrijke rol. Met grote campagnes worden
activiteiten van mensen gekoppeld en verbonden. Bijvoorbeeld de wens om een hype te creëren draagt
sluit aan bij de verbinding tussen mensen. Zij gaan elkaar betrekken en steken elkaar aan. Burgers
gaan zich positioneren, zij willen erbij horen en zich tot een beweging rekenen. Wil dit gebeuren dan zal
de challenge, ofwel de uitdaging of het verhaal, duidelijk moeten zijn. Burgers moeten geprikkeld worden
en zich gaan identificeren met bepaalde waarden. Dan resteert nog het laatste element capacity. Een
campagne heeft duidelijke handelingsperspectieven nodig. Het is belangrijk om burgers de
mogelijkheden te laten zien en hen keuzes te laten maken. Trommel (2010) waarschuwt voor het sturen
van burgers langs vooraf bepaalde wegen. Dit verdringt de autonomie van burgers en werkt niet
motiverend. Een ander risico is veroordelend te zijn over het huidige niveau van burgerschap (Steyaert
et al., 2005).
De korte en langere activiteiten waarbij burgers een ervaring wordt gegeven maken op een andere
manier gebruik van de drie elementen. In deze activiteiten spelen verhalen een grote rol. Deelnemers
leren de challenge op een persoonlijke manier kennen en vanuit hun eigen expertise en interesses. Op
deze manier zullen zij zich hier eerder mee identificeren. Door de ervaring en bijbehorende verhalen
proberen organisaties burgers te betrekken bij een thema. Mensen kunnen zich bijbehorende waarden
eigen gaan maken en krijgen bij de activiteiten meteen de nodige handvaten mee. Dit stimuleert
capacity of agentschap. Burgers worden geholpen om bepaalde kennis en verhalen te interpreteren en
begrijpen. Dit gaat dieper dan bij grote campagnes waarbij het contact vluchtig en beperkt is. Bij deze
activiteiten is de burger langer aanwezig en is het contact intensiever. Deze activiteiten richten zich op
een kleine groep, maar hebben een duurzamer karakter. De wisselwerking tussen burgers gedurende
deze activiteiten kan het positioneren bovendien versterken. Burgers steken elkaar aan en komen in
contact met andere geïnteresseerden. Hierdoor ontstaat verbinding (connection).
Ook de activiteiten gericht op burgerinitiatieven en het ondersteunen van actieve burgers maken gebruik
van de elementen connection, capacity en challenge. De actieven worden gekoppeld aan interessante
partners en geholpen om hun activiteiten te laten groeien en verbeteren (connection en capacity). Ook
identiteit speelt bij deze activiteiten een grote rol, aangezien burgers autonoom vormgeven aan hun
activiteiten en vanuit hun intrinsieke motivatie aan een persoonlijke challenge werken. Dit versterkt de
activiteiten van deze burgers. In het ondersteunen van bestaande energie zit bovendien geen
veroordeling van degenen die niet actief zijn. Er wordt eerder een lonkend perspectief geboden.
Burgerinitiatieven worden ondersteund om aanjager te zijn. Een risico is dat deze activiteiten een klein
bereik hebben, waardoor voornamelijk een bepaald type burger wordt ondersteund. Dit zijn bijvoorbeeld
vaak hogeropgeleiden.
In figuur 12 is het model van burgers in de meervoudige publieke sfeer aangevuld met de besproken
kansen en risicoʼs van de activiteiten van het maatschappelijk middenveld. Dit figuur wordt vervolgens
gebruikt om de mogelijkheden voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties uit te werken.
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Figuur 12. Kansen en valkuilen in de meervoudige publieke sfeer (gebaseerd op figuur 8; hst. 3, p. 40)

5.3.2

De mogelijkheden voor ontwikkelingsorganisaties
De drie typen activiteiten die burgerschapsvorming stimuleren zijn niet allemaal even geschikt voor
ontwikkelingsorganisaties. Er moet rekening worden gehouden met de positie van de organisatie in de
publieke

ruimte.
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Ontwikkelingsorganisaties zijn echter sterk geprofessionaliseerd en geïnstitutionaliseerd, waardoor zij
verder van de burger verwijderd zijn geraakt. De sector is niet vanzelfsprekend meer representatief voor
burgers in Nederland. Hierdoor hebben zij een minder gunstige positie dan de andere twee typen
organisaties. De semi-ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties staan op een
natuurlijkere wijze dichter bij de burger. Het zijn bijvoorbeeld organisaties die zelf zijn voortgekomen uit
burgerinitiatief. De mogelijkheden voor ontwikkelingsorganisaties liggen daarom in het samenwerken
met partners die dichter bij de burger staan. Zij kunnen bijvoorbeeld burgerinitiatieven of kleinere
stichtingen ondersteunen.
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ontwikkelingssamenwerking, hierdoor ligt het onderwerp dicht tegen de visies van deze organisaties. Zij
staan middenin de ontwikkeling van mondiaal burgerschap, in tegenstelling tot andere organisaties,
bedrijven en overheden. Voor hen zijn dit soort activiteiten vaak bijzaak. Ontwikkelingsorganisaties
hebben als maatschappelijke speler de mogelijkheid al deze verschillende actoren te betrekken bij
mondiaal burgerschap. Met behulp van hun expertise en ervaring zouden zij bedrijven, andere
organisaties en overheden kunnen ondersteunen en stimuleren om zich naar het gedachtegoed van
mondiaal burgerschap te gedragen. Mondiaal burgerschap is een concept dat ook buiten
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ontwikkelingssamenwerking vorm krijgt, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij werkgevers en bij andere
maatschappelijke organisaties. Burgerschap wordt via alle lagen van de publieke sfeer beïnvloed. ʻMaar
het is niet voor de hele samenleving de primaire focus, de reason of being, de corebusiness. Het is iets
dat ze erbij doen. En volgens mij is de rol van ontwikkelingsorganisaties voor een deel het stimuleren
dat al die actoren de mondiale dimensie meenemen in hun corebusinessʼ (R5).
De positie en de kenmerken van ontwikkelingsorganisaties bieden dus kansen, maar ook beperkingen.
Het is voor organisaties belangrijk om te bekijken langs welke wegen burgerschap tot stand komt en de
manier waarop zij daarop van invloed kunnen zijn. Als we de elementen challenge, capacity en
connection als uitgangspunt nemen, welke mogelijkheden zijn er dan voor ontwikkelingsorganisaties?
Challenge gaat over het prikkelen van burgers en hen raken met een verhaal waarmee zij zich gaan
identificeren en waardoor zij een verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Ontwikkelingsorganisaties hebben
veel kennis van internationale ontwikkelingen en fungeren hierbij als waakhond. Zij zijn bij uitstek
geschikt om de grote verhalen aan het publiek te vertellen. Het risico is hierbij om belerend te zijn en het
huidige niveau van burgerschap te veroordelen. De verhalen zouden meer gericht moeten zijn op
inspireren. Tegelijkertijd is het belangrijk om vanuit het lokale te redeneren en van daaruit de koppeling
naar de internationale verhalen te maken. Op die manier kan de mondiale dimensie van burgerschap
vorm krijgen. Hoe dichter bij de kern van de publieke sfeer, dus bij de burger, des te eenvoudiger is het
voor de burger om zich te identificeren met het thema. Wanneer het mensen in hun eigen leefomgeving
raakt zijn zij veel sneller gemotiveerd en ʻhoef je eigenlijk niets te verkopenʼ (R6). Het lokale verbindt
(Hurenkamp & Tonkens, 2008).
De challenge wordt bovendien versterkt wanneer duidelijk is wat het oplevert. Het mag mensen ook best
zelf iets opleveren. Een belangrijk onderdeel van burgerschap is identiteit (Leydet, 2011). Dit houdt
onder andere persoonlijke ontwikkeling en zingeving in. Hierdoor heeft mondiaal burgerschap ook altijd
een belang voor de burger zelf. Het geeft plezier en vervulling (Haste, 2004). Om mensen te motiveren
is het daarnaast belangrijk dat een groter gezamenlijk doel bestaat dat de individuele belangen
overstijgt. Dit geldt dus ook voor organisatiebelangen. Het idee dat je voor een ander zijn karretje wordt
gespannen zal niemand motiveren. In de sector bovendien wordt nauwelijks samengewerkt en ʻwil
iedereen zijn vlaggetje in zijn project planten en hiervoor applaus krijgenʼ (R13). De ontstane
concurrentiestrijd vormt een risico voor het vertellen van het verhaal. De sector lijkt soms als instituut
belangrijker te zijn geworden dan het doel zelf. Dit is geen geschikte manier om mensen te motiveren en
te mobiliseren. ʻSamenwerking met andere clubs is misschien een betere weg dan dat ieder zijn stukje
donateurs en achterban in de markt probeert te veroverenʼ (R6).
Capacity gaat over de mogelijkheden, het eigenaarschap en keuzes die burgers hebben om vorm te
geven aan burgerschap. Ook hierbij zijn ontwikkelingsorganisaties relevant vanwege hun expertise. Zij
hebben een netwerk en financiële mogelijkheden om burgers mee te ondersteunen. Zij kunnen ʻeen
makelaarsfunctieʼ (R15) hebben. Dit werkt alleen wanneer burgers eigenaarschap ervaren en eigen
keuzes kunnen maken. Voor ontwikkelingsorganisaties zou het dus goed zijn wanneer zij minder hun
eigen agenda opleggen en meer ruimte bieden aan burgers om zelf vorm te geven. De
ontwikkelingssector heeft sterk een eigen boodschap en dit maakt aansluiting bij burgers soms lastig.
Autonomie is essentieel voor het creëren van eigenaarschap (Haste, 2004). Duurzaam resultaat wordt
eerder bereikt wanneer actoren vanuit een eigen kracht en talent een verandering in gang zetten.
Ontwikkelingsorganisaties zijn daarnaast in staat om de effecten van gedragsverandering inzichtelijk te
maken. Dit helpt bij het bieden van duidelijke handelingsperspectieven. De stappen moeten voor
burgers klein en overzichtelijk zijn en het moet hen duidelijk zijn wat het oplevert. Een dilemma blijft
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echter de judgment-action gap. Keuzemogelijkheden leveren niet altijd een gewenst effect op. De burger
heeft bepaalde waarden, maar maakt op het keuzemoment onder omstandigheden een andere keuze
(Newman & Tonkens, 2011). Voor organisaties is het moeilijk om dit keuzemoment te beïnvloeden, de
maakbaarheid van de levens van burgers is beperkt en ʻgaat niet tot in de badkamerʼ (R14).
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ontwikkelingsorganisaties een belangrijke spin in het web zijn door partijen en burgers te verbinden. Het
ʻsamen doenʼ brengt veel energie vrij en stimuleert actief burgerschap. Sectorbrede en gezamenlijke
acties die zich richten op een gemeenschappelijk doel zullen meer energie genereren dan wanneer
iedere organisatie eigen acties organiseert op hetzelfde doel. Niet alleen het samenwerken stimuleert
burgers, ook het vergroten van het bereik helpt hierbij. Het verbinden van initiatieven biedt daarom
kansen voor het activeren van burgers. Het is voor ontwikkelingsorganisaties op deze manier mogelijk
om ʻeen trend te veranderenʼ (R3).

5.3.3

Conclusies: de wegen waarlangs burgerschap ontstaat
De ontwikkelingssector kan een aantal belangrijke lessen halen uit de literatuur en praktijk van
burgerschapsbevordering. Ontwikkelingsorganisaties zijn goed in staat om hun activiteiten te koppelen
aan het grote verhaal, aan de grote ontwikkelingsvraagstukken. Daarnaast kunnen zij met grootschalige
campagnes een groot bereik hebben en een gevoel van ʻgezamenlijk werken aan een doelʼ neerzetten.
De semi-ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties hebben inzichten geboden
in de andere manieren waarop met mondiaal burgerschap wordt omgegaan in het Nederlands
maatschappelijk middenveld. Niet alle manieren van burgerschapsvorming zijn even geschikt voor de
traditionele ontwikkelingsorganisaties. Zij moeten goed hun positie in het middenveld kennen, gebruik
maken van en ruimte laten aan de beweging van burgers in de publieke sfeer. Een aantal lessen
kunnen uit de theorie en praktijk van burgerschapsbevordering worden gehaald.
Ten eerste is de positie van de ontwikkelingsorganisaties in het maatschappelijk middenveld aan de ene
kant een kracht en aan de andere kant een zwakte. Omdat mondiaal burgerschap traditioneel dichtbij
deze organisaties ligt en zij veel kennis en expertise bezitten, hebben zij de mogelijkheid om mondiaal
burgerschap te stimuleren en partijen hiervoor te verbinden. Hun relatie met de burger is echter een
zwakte. Er bestaat minder vertrouwen in deze organisaties en ze staan ver van de burger af. Het
aangaan van samenwerking met partners biedt hiervoor mogelijkheden.
Samenwerken biedt daarnaast kansen om gezamenlijk aan een groter doel te werken. Wanneer ʻde te
verzetten bergʼ voor iedereen duidelijk is en hier geen organisatiebelangen mee worden vermengd,
genereert dit meer energie. De eigen agenda zal soms naar de achtergrond moeten verdwijnen om
mensen bij de activiteiten te betrekken. Binnen de sector kan meer worden samengewerkt en acties
worden verbonden.
Hierop aansluitend is het, ten derde, belangrijk om meer als partner te fungeren. Ontwikkelingsorganisaties hebben vanuit hun positie in het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid om andere
actoren te stimuleren, te verbinden en te ondersteunen. Wanneer zij ruimte laten voor persoonlijke
invulling en autonomie, kunnen ontwikkelingsorganisaties als expert en spin in het web een goede
partner zijn. Zij kunnen een verbindende rol spelen en andere grotere partijen stimuleren zich als
mondiale burgers te gedragen.
Ten slotte is mondiaal burgerschap een morele uitwerking van burgerschap, het is een bijproduct van de
publieke sfeer. Het is geen formele verplichting en niet iedere burger zal in dit ideaaltype burger passen.
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Het is belangrijk om niet veroordelend te zijn over het huidig niveau van burgerschap, maar proberen te
bouwen op de bestaande krachten en energie van burgers. ʻBurgerschap moet, maar mondiaal
burgerschap moet nietʼ (R2).

5.4

De hoofdvraag beantwoord
De twee causale relaties in dit hoofdstuk worden hier besproken. Beide relaties zijn met behulp van de
literatuur en empirie onderzocht. In figuur 13 wordt de uitwerking van de hoofdvraag schematisch
samengevat.
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Figuur 13. De hoofdvraag uitgewerkt in theorie en praktijk

Er kan geconcludeerd worden dat vooral bij de eerste relatie de ontwikkelingen in de praktijk
overeenkomen met de ontwikkelingen in de theorie. In de literatuur is een ontwikkeling van burgerschap
te zien, die is beschreven als een verdieping en verbreding. In de praktijk groeit ook de aandacht voor
de informele aspecten van burgerschap. Er wordt meer van de burger verwacht en de verantwoordelijkheden worden uitgebreid. Daarnaast groeit als gevolg van mondialisering de focus op internationale
aspecten van burgerschap.
Bij de tweede causale relatie lijkt in de praktijk een gedeeltelijk ander beeld te bestaan dan in de theorie.
In de theorie is weinig bekend over concrete manieren waarop burgerschap gestimuleerd kan worden.
De wegen waarlangs burgerschap tot stand komt worden wel in de literatuur beschreven, maar auteurs
zijn ook kritisch over de mogelijkheden om deze te beïnvloeden. In de praktijk is men hiervan meer
overtuigd. Vooral de traditionele ontwikkelingsorganisaties proberen op verschillende manieren het
bewustzijn van burgers te vergroten en hen te verleiden om hun gedrag te veranderen. De
ontwikkelingsorganisaties hebben zelf een duidelijke agenda en visie op hoe de mondiale burger zich
zou moeten gedragen. De semi-ontwikkelingsorganisaties en maatschappelijke organisaties werken op
een andere manier aan mondiaal burgerschap en laten burgers het concept meer persoonlijk invullen.
Zij zijn minder bezig met het bevorderen van burgerschap, maar meer met het ondersteunen en
versterken van burgerschap.
Uit de literatuur over burgerschapsbevordering blijkt dat het stimuleren van burgerschap, of burgerzin,
niet direct mogelijk is. Burgerschap ontstaat als bijproduct. Het ontstaat in de publieke ruimte. De
mogelijkheden voor de organisaties zijn beperkt. Het is wel mogelijk om ervaringen en verhalen in de

71

publieke ruimte te beïnvloeden, om een trend te veranderen. De wegen waarlangs burgerschap tot
stand komt, identiteit, verhalen, positionering en agentschap, zullen dan als leidraad moeten dienen
voor burgerschapsbevordering.
De praktijk van de semi-ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties lijkt beter
aan te sluiten op de handvaten die de literatuur over burgerschapsbevordering biedt. Burgerschap is
persoonlijk en raakt aan de identiteit van mensen. Deze organisaties werken vanuit die intrinsieke
motivatie en laten de burger eigenaar. Ontwikkelingsorganisaties weten de individuele handelingen van
burgers echter beter te koppelen aan grote vraagstukken, vanwege de kennis en expertise die zij
bezitten. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de activiteiten van
burgers en hen helpen deze te plaatsen in het grotere verhaal.

5.5

Een aantal aanbevelingen
De ontwikkelingssector in Nederland bevindt zich in een crisis. Naast de twijfels over de effectiviteit van
de hulp hebben deze organisaties niet vanzelfsprekend meer een grote achterban of steun van de
Nederlandse bevolking. Wanneer zij streven naar mondiaal burgerschap is dit een belangrijk punt om
rekening mee te houden. Het kan beter zijn om via kleine lokale partners te werken of hun strategieën
aan te passen aan de gewenste doelgroep. Gebleken is dat de organisaties die meer bottom-up werken
en dichter bij de burger staan, gemakkelijker en op natuurlijker wijze contact hebben met burgers.
Burgers voelen zich bij hen meer gehoord en persoonlijk aangesproken. Deze praktijken bieden lessen
voor ontwikkelingsorganisaties. Het kan, afhankelijk van de doelstellingen, ook juist raadzaam zijn om
met een kleinere achterban een stevigere relatie op te bouwen.
Het is de vraag of mondiaal burgerschap zoals het momenteel in de sector wordt gebruikt het antwoord
kan bieden op de interne crisis van de sector. De belangen van ontwikkelingssamenwerking en de
belangen van de organisaties lopen soms door elkaar. De waarde van mondiaal burgerschap voor
ontwikkelingssamenwerking is duidelijk, maar ontwikkelingsorganisaties moeten oppassen de nieuwe
term niet te kapen voor het redden van hun zinkende schip. Mondiaal burgerschap is meer dan anders
omgaan met potentiële donateurs of werken aan draagvlakversterking. Burgerschap raakt de identiteit
van burgers en zij kunnen op allerlei persoonlijke manieren invulling geven aan hun burgerrol.
Bovendien hebben zij ook het recht om onverschillig te blijven. Als deze organisaties daadwerkelijk
burgerschap willen ondersteunen en bevorderen zullen zij meer moeten openstaan voor deze burger.
Een aantal aanbevelingen aan de sector zijn:
o

Gun burgers autonomie en eigenaarschap, laat ruimte voor hun eigen ideeën

o

Begin bij de burger en werk vanuit het lokale naar het internationale

o

Gebruik geen vooraf bepaald ideaaltype, maar werk met de bestaande kwaliteiten van burgers

o

Begin niet met algemene kennis, maar met een positief verhaal of ervaring

o

Zorg dat het leuk en relevant is voor de burger om erbij te horen en mee te doen

o

Bedenk dat mondiaal burgerschap niet voor iedereen hetzelfde betekent

De aanbevelingen op basis van dit onderzoek zijn vrij algemeen. Deze studie is vooral een verkenning
geweest van de theorie en praktijk van burgerschap en heeft inzichtelijk kunnen maken wat mondiaal
burgerschap betekent en op welke manier het gebruikt wordt.
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5.6

Tot slot: discussie
Zoals beschreven is deze studie voornamelijk verkennend geweest. De methoden die hiervoor zijn
gekozen, de literatuurstudie en de interviews met het maatschappelijk middenveld, hebben bijgedragen
aan de vormgeving van een overzicht van de theorie en praktijk van mondiaal burgerschap. Op basis
van deze verkenning zijn ook een aantal evaluatieve vragen gesteld: heeft het zin wat de organisaties
doen? Bereiken zij met hun activiteiten wel de beoogde doelen? Met deze studie kan hierop slechts
geantwoord worden in algemene zin, op basis van wat in de literatuur bekend is over
burgerschapsvorming. Meer onderzoek is nodig om exacte relaties inzichtelijk te maken en te
onderzoeken wat effectieve strategieën voor gedragsbeïnvloeding zijn. Dit raakt echter meer aan
gedragswetenschappen en past niet binnen deze studie.
De gebruikte theorie heeft dit onderzoek een duidelijk kader geboden om mondiaal burgerschap mee te
kunnen analyseren. De theorie heeft echter vooral licht geschenen op de politiek-bestuurlijke en
sociaalwetenschappelijke kanten van burgerschap en minder inzicht gegeven in de ideeën van burgers
zelf. Een ander onderzoek naar mondiaal burgerschap in Nederland vanuit het perspectief van burgers,
maar niet in de vorm van gestandaardiseerde vragenlijsten, zou daarom ook relevant zijn. Over de
ideeën van burgers kan nog meer te weten worden gekomen.
De sterke kant van het empirisch gedeelte van het onderzoek zit in de interviews met verschillende type
organisaties. De driedeling die is ontstaan heeft de kans geboden om de verschillende strategieën van
organisaties te waarderen en vergelijken. Dit heeft interessante inzichten opgeleverd. Vanwege het
tijdsbestek waarin het onderzoek is uitgevoerd, zijn er 16 interviews afgenomen. Hoewel in de interviews
een niveau van verzadiging heeft kunnen optreden en de resultaten een vrij compleet beeld geven van
de praktijk, had een groter aantal interviews uiteraard het beeld van de praktijk kunnen versterken.
Daarnaast had het voor het onderzoek interessant kunnen zijn om nog meer typen organisaties in het
onderzoek mee te nemen, zoals scholen of bedrijven. Als onderzoeker had ik graag met nog meer
mensen gesproken over hun inzichten op dit thema.
Tot slot wil ik besluiten met de gedachte dat ik als onderzoeker ook van invloed ben geweest op de
uitvoering van dit onderzoek. Ik heb mijn keuzes verantwoord in het methodisch hoofdstuk, maar ben als
persoon ook van invloed geweest op de uitwerking ervan. Het afnemen van halfgestructureerde
interviews biedt bijvoorbeeld voordelen, maar zeker bij de eerste interviews, was het soms ook zoeken.
Ongetwijfeld zal iemand anders andere zaken zijn opgevallen. Desondanks heb ik mijn resultaten en de
analyse zo navolgbaar mogelijk uitgevoerd en denk ik dat ik een evenwichtig beeld heb kunnen geven
van de praktijk zoals deze zich voordoet.
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Respondentenlijst
Traditioneel OS:
!

Oxfam Novib – Bart Monnens

!

Woord en Daad – Aldwin Geluk

!

Hivos – Mieke van Reenen

Semi OS:
!

Timu Kota/Millenium Travels – Sanne Vroom

!

Worldmapping/BeMore – Michel Groenenstijn

!

lokaalmondiaal – Stefan Verwer

!

Stichting Oikos – Gerhard Schuil

!

SBOS – Annemiek Bosboom

Niet OS:
!

Stavoor – Ellen Joormann

!

Durftevragen – Fanny Koerts

!

Durftevragen – Nils Roemen

!

Transition Towns – Paul Hendriksen

!

Kracht in NL – Paul Basset

!

Greenwish – Kike Olsder

Onderzoekers/experts:
!

Kenniscentrum NCDO, mondiaal burgerschap – Marieke Hart

!

Professor politieke theorie, burgerschap – Herman van Gunsteren

Topiclijst 1: Traditioneel en semi OS
!

!

!
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Introductie
o

Werk, functie

o

Op welke manier bezig met mondiaal burgerschap

o

Hoe lang werkzaam

o

Achtergrond (opleiding/werk)

Begrip mondiaal burgerschap
o

Wat houdt het begrip in volgens jou/organisatie?

o

Waar komt de aandacht voor het begrip vandaan?

o

Waarom is het belangrijk voor OS?

o

Bestaan er verschillende manieren om het begrip in te vullen? Welke?

o

Welke dilemmaʼs kom je tegen bij de inkadering van het begrip?

o

Wat zijn belangrijke elementen/onderdelen van mondiaal burgerschap?

o

Wat of wie is een mondiaal burger?

o

Hoe belangrijk is het begrip zelf?

o

Hoe gebruiken jullie het begrip?

Praktijken
o

Welke afdeling is ermee bezig?

o

Hoe communiceer je over dit begrip?

o

Wat is het verhaal dat je/organisatie vertelt?

o

Op welke manier probeer je/organisatie mondiaal burgerschap te stimuleren?

o

Met welk doel?

o

Welke handvaten hebben jullie om mondiaal burgerschap te stimuleren?

o

Wat is het verschil met draagvlak creëren?

o

Wat is een uitdaging of moeilijkheid bij het stimuleren van mondiaal burgerschap?

o

Wat is een succesverhaal of goed voorbeeld (van eigen org. of andere org.)?

o

In hoeverre heb je controle over de uitkomsten van beleid o.b.v. mondiaal
burgerschap?

!

o

Hoe zet je mensen aan tot actie?

o

Hoe beïnvloedt je gedrag?

o

In hoeverre kun je ideeën van mensen beïnvloeden of manipuleren?

o

Hoe raken mensen betrokken bij een probleem?

o

Hoe bereik je een nieuwe doelgroep?

o

Hoe groot is de stap van betrokkenheid naar participatie? Hoe overbrug je die?

o

Wat is de focus van jullie beleid o.b.v. mondiaal burgerschap?

Ideeën
o

In hoeverre lijkt mondiaal burgerschap op gewoon burgerschap?

o

Hoe past het verhaal van mondiaal burgerschap bij het verhaal van (traditionele)
ontwikkelingsorganisaties?

o

Is het nodig Nederlandse burgers als mondiaal burger te bestempelen?

o

Is het verhaal achter mondiaal burgerschap te complex om mee te werken?

o

Hoe

reëel

is

het

streven

naar

mondiaal

burgerschap?

Zie

je

een

beweging/ontwikkeling?

Topiclijst 2: Niet OS
!

!

!

Introductie
o

Werk, functie

o

Op welke manier bezig met burgerschap

o

Hoe lang werkzaam

o

Achtergrond (opleiding/werk)

Begrip (actief) burgerschap
o

Wat houdt het begrip burgerschap in volgens jou/organisatie?

o

Waar komt de aandacht voor (actief) burgerschap vandaan?

o

Wat zijn belangrijke elementen/onderdelen van burgerschap?

o

Wat is een actieve burger? Wat is actief burgerschap?

o

Op welke manier gebruik je het begrip?

Praktijken
o

Welke afdeling is ermee bezig?

o

Wat is de focus van jullie beleid o.b.v. burgerschap?

o

Hoe communiceer je over dit begrip?

o

Wat is het verhaal dat je vertelt?

o

Op welke manier probeer je/organisatie actief burgerschap te stimuleren?

o

Met welk doel?

o

Welke handvaten hebben jullie om burgerschap te stimuleren?
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!

o

Wat is een uitdaging of moeilijkheid bij het stimuleren van burgerschap?

o

Wat is een succesverhaal of goed voorbeeld?

o

Hoe zet je mensen aan tot actie?

o

Hoe beïnvloedt je gedrag?

o

Hoe raken mensen betrokken?

o

Hoe bereik je een nieuwe doelgroep?

o

Hoe groot is de stap van betrokkenheid naar participatie, en hoe overbrug je die?

Ideeën
o

Is het nodig Nederlandse burgers als actieve burger te bestempelen?

o

In hoeverre heb je controle over de uitkomsten van beleid o.b.v. burgerschap?

o

Hoe reëel is het streven naar actief burgerschap? Zie je een beweging/ontwikkeling?

o

Wat betekent mondiaal burgerschap volgens u?

o

Welk verhaal past daarbij? Wie zou dat kunnen vertellen?

Topiclijst 3: Onderzoekers/Experts
!

Begrip burgerschap
o

Uit welke elementen bestaat (actief, mondiaal) burgerschap?

o

Waar komt de aandacht voor (actief, mondiaal) burgerschap in Nederland vandaan?

o

Hoe heeft het concept zich ontwikkeld?

o

Wat denkt u van de huidige status van de Nederlandse burger -> typeringen als
pluriform, internationaal? Lokaal? Actief, passief?

o

Wat is het belang van burgerschap?

o

Is actief of mondiaal burgerschap slechts een ideaaltype?

o

Actief burgerschap en mondiaal burgerschap: hoe verhouden deze concepten zich tot
elkaar?

o
!

In hoeverre lijkt mondiaal burgerschap op nationaal burgerschap?

Praktijk burgerschapsbevordering
o

Hoe krijgt burgerschap vorm?

o

Hoe komt burgerschap tot uiting?

o

Waarom worden burgers actief, hoe raken zij ergens bij betrokken?

o

Op welke manier zou een overheid of maatschappelijke organisatie (actief, mondiaal)
burgerschap kunnen bevorderen?
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o

Wat zijn de beperkingen om dit te doen? En wat zijn kansen?

o

Hoe kun je een burger aanspreken? Communicatie.

