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Voorwoord 
 
Drie vliegen in een klap. Dat was de insteek waarmee zo rond januari 2009 het werk 

aan dit project begon. In de eerste plaats was er het verzoek van de Wetenschapswinkel van 
de Universiteit van Tilburg aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur om een 
onderzoek te doen naar empowerment. Niets meer en niets minder. Daarnaast was al een 
tijdje duidelijk dat 2009 ook het jaar van mijn afstuderen in de Master Research in Public 
Administration and Organizational Science zou moeten gaan worden. En dan was er nog die 
vraag: “Wat ga je na je studie eigenlijk doen?”  

Die samenloop van omstandigheden heeft geleid tot een stuk dat niet alleen een 
voorstel is voor een promotieonderzoek, maar tegelijkertijd ook een onderzoeksverslag en 
een ‘scriptie’ – althans, een afstudeerproduct. Naar goed TSPB-gebruik zou ik het bijna een 
‘hybride’ stuk willen noemen.  

Ik hoop dat ik er in geslaagd ben de drie doelstellingen die ik met dit stuk heb op een 
goede manier samen te laten komen: een entameringsstudie die een stevige grondslag biedt 
voor vier jaar promotieonderzoek; een onderzoeksvoorstel dat de entameringsstudie vertaalt 
naar mooi en relevant onderzoek; en een scriptie die fungeert als proeve van bekwaamheid 
na twee jaar researchmaster. 

 
Mijn dank gaat uit naar de Wetenschapswinkel in het algemeen en Tim van der 

Avoird in het bijzonder voor de kans om in een tot dan toe voor mij onbekend onderwerp te 
mogen duiken en voor de ondersteuning onderweg. Tevens ben ik veel dank verschuldigd 
aan mijn begeleiders die mij in staat stelden om op het verzoek van de Wetenschapswinkel in 
te gaan en met wie ik alles bij elkaar toch heel wat uren over dit stuk heb gesproken: Dr. 
Linze Schaap die zeker tien verschillende versies heeft gelezen en Dr. Mirjan Oude Vrielink 
die zelfs tijdens haar verlof tijd voor mij vrij maakte. Ook dank ik Prof. dr. Frank Hendriks en 
Prof. dr. Gabriël van den Brink voor het meelezen en meedenken.  

Tijdens mijn studentenleven kreeg ik vaak het idee dat afstuderen toch wel een 
bijzonder eenzame bezigheid moest zijn. Niets bleek minder waar. Mede daarom wil ik tot slot 
alle medewerkers van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur bedanken voor de 
betrokkenheid bij en interesse in mijn werk de afgelopen maanden. Ook wil ik hen bedanken 
voor de leuke en zeer leerzame tijd die ik de afgelopen vijf jaar als student-assistent heb 
gehad bij de TSPB: Ik heb zeer veel van jullie geleerd en hoop dat nog minstens vier jaar 
volop te blijven doen. 

 
 

Bram Boluijt 
 
augustus 2009 
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1. Inleiding 
Empowerment? 

Het begrip empowerment is de laatste jaren steeds vaker terug te vinden in het 
publieke domein. Veel beleidsmakers, politici, managers en professionals vinden het 
belangrijk dat hun burgers, cliënten of klanten empowered raken. Empowerment wordt in het 
dagelijks gebruik vaak vertaald als ‘meedoen in de maatschappij’ maar veel verder dan dat 
lijkt in  het gebruik van het begrip empowerment nog niet te gaan. Want, wat is empowerment 
eigenlijk? En hoe worden mensen empowered? In Nederland duikt het begrip empowerment 
tegenwoordig ook op in verband met de problemen in aandachtswijken. Een van de 
belangrijkste strategieën van de laatste jaren is het empoweren van mensen om zelf initiatief 
en actie te ondernemen om de sociale en fysieke leefomgeving te verbeteren. Empowerment 
is een doelstelling van talloze beleidsprogramma’s in de Nederlandse wijken (Denters, 2004; 
Oude Vrielink & Van de Wijdeven, 2007, 2008; Van de Wijdeven & Van Ostaaijen, 2006) en 
van projecten met veelzeggende titels als ‘Onze Buurt Aan Zet’ of ‘Verrijk je wijk’) 

Het lijkt erop dat empowerment vaak voor de vorm even genoemd wordt – wie kan er 
immers tegen zijn? - maar verdere uitwerking ontbreekt vaak (Perkins & Zimmerman, 1995). 
Het is wel een doelstelling, maar wat het precies betekent blijft vaak onduidelijk. In het 
algemeen komt een definitie van empowerment vaak neer op het versterken van de positie 
van de klant, cliënt of burger. De burger is een individu dat meer ‘kracht’ en ‘macht’ moet 
krijgen en zo op een andere - volgens overheid of hulpverleners betere - manier om kan gaan 
met de aangeboden dienst of de context waarin zij wonen en werken. Maar in welke mate en 
op wat voor manier empowerment bewerkstelligd wordt of dient te worden is afhankelijk van 
de context. Een eenduidige definitie wordt, los van het Fingerspitzengefühl over kracht, 
zelden gegeven. Deze studie gaat dieper in op het begrip empowerment en verbindt 
discussies over empowerment met burgerschap en participatie in stadswijken. Vooral in 
beleid gericht op aandachtswijken is de aandacht voor empowerment of aan empowerment 
gerelateerde concepten groot. Door een verkenning van het begrip empowerment in deze 
context wordt duidelijk dat empowerment een belangrijk proces is in de vorming van 
burgerschap, de bevordering van burgerparticipatie en de vorming van sociaal kapitaal. 
Daaruit volgt dat empowerment ook belangrijk is voor sturingsstrategieën die zich op deze 
onderwerpen richten.  

Een entameringsstudie naar empowerment 

De heersende onduidelijkheid over het begrip empowerment leidde tot een verzoek 
van de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg aan de Tilburgse School voor 
Politiek en Bestuur om een entameringsstudie uit te voeren  naar empowerment. In januari 
2009 werd dit verzoek door de TSPB omgezet in een voorstel  voor een entameringsstudie 
die uitgaat van vier verkenningsrichtingen (Boluijt, 2009). De vier verkenningsrichtingen 
werden als volgt geformuleerd.  

 
1. Empowerment, burgerschap en participatie 
Een gevoel van burgerschap is een voorwaarde, maar ook een gevolg van 

participatie. Empowerment, participatie en burgerschap blijken een complexe relatie te 
hebben in de theorie. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en hoe hebben processen van 
empowerment invloed op de mate van participatie en gevoel van burgerschap (en andersom). 
Welke doelstelling vraagt om welke processen? Maar ook: welke processen leiden tot welk 
doel (en tot welk niet).   

 
2. Vormen van empowerment 
Zimmerman (2000) onderscheidt verschillende niveaus, maar ook andere auteurs 

zien verschillende vormen van participatie. Saegert en Winkel (1996) vragen zich bijvoorbeeld 
af hoe individuele en collectieve empowerment samenhangen. Wederzijdse afhankelijkheid 
tussen individuen zien zij als een belangrijke voorwaarde voor empowerment: om controle te 
hebben over het eigen leven, is ook een mate van collectieve empowerment nodig. Maar zijn 
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er ook typen empowerment te vinden als democratische, sociale of economische 
empowerment? 

 
3. Empowerment als deugd? 
Empowerment kan ook negatieve effecten hebben. Verschuivende machtsrelaties 

tussen professionals en cliënten, of demotiverende omstandigheden zorgen voor 
disempowerment. Te veel is nooit goed: wat gebeurt er als ‘iedereen’ empowered is? Is dat 
de ideale samenleving? En voor wie dan? Empowerment betekent differentiatie: iedereen 
heeft controle over zijn of haar eigen leven. Maar hoe organiseer je differentiatie? En wat voor 
spanningen levert dit op (Frissen, 2007)?  

 
4. Rol professionals 
Empowerment processen leiden in theorie tot een omkering van de machtsrelatie 

tussen professional en cliënt, of blijft de professional toch macht behouden over de cliënt? En 
is dat dan empowerment? Hoe verandert de relatie tussen professionals en cliënten in 
empoweringprocessen en hoe past dit bij de doelstelling van deze processen? 

 
Deze vier verkenningsrichtingen vormden in eerste instantie de basis voor een 

literatuurstudie naar empowerment. Toch is de indeling van dit verslag een andere. Bij het 
bestuderen van de literatuur werd duidelijk dat de verschillende verkenningsrichtingen zich 
niet allen op hetzelfde niveau (konden) bevinden. Meer concreet betekent dit dat bij de 
bestudering van verkenningsrichting 1 ook de andere verkenningsrichtingen al aan bod 
kwamen, doordat vormen van empowerment, deugden en de rol van professionals te maken 
hebben met relaties tussen burgerschap, participatie en empowerment. Die relaties vormen 
dan ook de basis van deze studie. Empowerment richt zich op burgers die ‘mee moeten doen’ 
of bij wie een gevoel van burgerschap ontwikkeld moet worden (Boluijt, 2009). Een onderzoek 
naar empowerment van burgers, moet bij die burgers beginnen. De hoofdvraag die ten 
grondslag ligt aan deze entameringsstudie is dan ook:  

 
Hoe raken burgers empowered en wie moet dit proces op gang brengen? 
 
Met het beantwoorden van deze vraag wordt beoogd meer duidelijkheid te 

verschaffen over empowermentprocessen en wordt een eerste stap gezet in de richting van 
een onderzoeksvoorstel voor een promotieonderzoek naar empowerment van burgers. Dit zal 
gebeure door beantwoording van de volgende deelvragen: 

 
1. Wat is empowerment? 
2. Waardoor wordt een proces van empowerment op gang gebracht? 
3. Wie kan of kunnen dit proces op gang brengen? 
4. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit proces op gang te brengen? 

 
Methode 

De hoofdvraag en de bijbehorende deelvragen zullen beantwoord worden aan de 
hand van een literatuurstudie naar empowerment. Er wordt gekozen voor een literatuurstudie 
om dat empowerment  van burgers een zeer breed, en voor de onderzoeker onbekend terrein 
is. Een literatuurstudie is vooral geschikt voor het geval waarin niet duidelijk is wat de stand 
van zaken op wetenschappelijk gebied is met betrekking tot een onderwerp. Het doel van 
deze entameringsstudie is om – naast beantwoording van de onderzoeksvragen – 
aanknopingspunten te vinden voor verder onderzoek. Een literatuurstudie helpt hierbij 
doordat het in kaart brengt waarover wel en vooral ook waarover niet veel geschreven is. 
Daarnaast brengt een literatuurstudie veel nieuwe inzichten naar boven over het onderwerp 
die helpen bij het formuleren van eigen ideeën en theorieën.  

Deze entameringsstudie wordt uitgevoerd door in databestanden van de 
Universiteiten van Utrecht en Tilburg op zoek te gaan naar het gebruik van het begrip 
empowerment. Door specifiek op zoek te gaan naar literatuur die vaak geciteerd wordt, kan 
achterhaald worden waar – in wetenschappelijke zin – het begrip empowerment vandaan 
komt. Uit de voorstudie (Boluijt, 2009) bleek al dat er een link gelegd kan worden tussen 
empowerment, burgerschap en participatie. Daarom wordt ook gezocht naar literatuur over 
burgerschap en de participatie van burgers in politieke en sociale zin. Op basis van deze 
literatuur worden verbindingen tussen de drie begrippen gelegd die resulteren in beter inzicht 
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hoe empowerment zich verhoudt tot discussies over burgerschap en participatie. De 
koppeling van deze drie onderwerpen leidt vervolgens tot een aantal lessen die op basis van 
de literatuurstudie ter harte genomen moeten worden wanneer een vervolgonderzoek 
opgezet wordt. Tevens resulteert de literatuurstudie in een aantal veronderstellingen, die niet 
direct (maar wel indirect) voortvloeien uit de literatuurstudie, maar toch van belang zijn voor 
verder onderzoek.  

 
Opzet 

In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de vraag wat empowerment 
eigenlijk is. Door een verkenning van literatuur over empowerment in binnen- en buitenland 
zal duidelijk worden dat empowermentprocessen op verschillende niveaus te analyseren zijn, 
maar dat empowerment vooral een individueel proces is dat sterk afhankelijk is van de 
houding en competenties van individuele burgers. In hoofdstuk 3 wordt de link tussen 
burgerschap en empowerment nader uitgewerkt, waarbij duidelijk zal worden dat ook 
(burger)participatie een belangrijke rol speelt in empowermentprocessen. Hoofdstuk 4 gaat in 
op manieren waarop gestuurd wordt op burgerschap en participatie. In hoofstuk 5 wordt de 
balans opgemaakt van deze verkenning naar empowerment en wordt uiteengezet met welke 
(f)actoren een promotieonderzoek naar empowerment van burgers rekening zal moeten 
houden. Deze opzet voor het promotieonderzoek, gebaseerd op de verkregen informatie uit 
de entameringsstudie (hoofdstuk 1 t/m 5) is te vinden in hoofdstuk 6.  
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2. Empowerment 
Inleiding 

Hoewel in Nederland empowerment pas relatief kort geleden het maatschappelijke en 
politieke debat is binnen getreden, is het begrip in de (internationale) wetenschappelijke 
literatuur al enkele decennia het onderwerp van studie en discussie. Hoewel het niet precies 
helder is waar het begrip zijn oorsprong vindt, is wel duidelijk dat empowerment een grote 
aantrekkingskracht kent. Empowerment speelt een steeds grotere rol op tal van 
beleidsterreinen en praktijken zoals onderwijs, geestelijke gezondheidszorg (Swift & Levin, 
1987), ouderenzorg (Scourfield, 2007), wijkaanpak en integratie (Burgers & Engbersen, 2004; 
M. L. Vos & Van Doorn, 2004). Het begrip ‘meedoen’ keert vaak terug in discussies over 
empowerment. Een veelgebruikte definitie (in het dagelijks taalgebruik) van empowerment is 
het zorgen dat mensen ‘mee kunnen doen’ in de samenleving. Wat dit meedoen feitelijk 
behelst en hoe er voor gezorgd kan worden dat mensen mee doen, wordt nauwelijks 
uitgelegd. Hetzelfde geldt voor het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’. Empowerment 
betekent ook dat mensen zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ossewaarde (2006) 
laat zien dat de invulling van wat ‘eigen verantwoordelijkheid’ betekent verschilt per 
beleidsterrein, maar ook per politieke stroming. De verscheidenheid aan terreinen waarop 
empowerment en aanverwante begrippen een rol spelen of kunnen spelen en het gebrek aan 
een eenduidige definitie van empowerment hebben de afgelopen decennia tot veel 
wetenschappelijke discussie over dit onderwerp geleid. In dit hoofdstuk worden de 
geschiedenis en het verloop van die discussie geschetst.  

Geschiedenis 

De oorsprong van het begrip empowerment in politiek bestuurlijke zin is niet 
eenduidig vast te stellen. Grofweg wordt er in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen 
vier bronnen. De eerste naam die in verband gebracht wordt met het begrip is die van Paolo 
Freire. Freire maakt in 1970 naam met zijn boek Pedagogy of the Oppressed waarin hij pleit 
voor een nieuwe vorm van scholing in Zuid-Amerika, waarbij meer nadruk komt te liggen op 
debat en discussie om mensen te leren leren. Dit in tegenstelling tot wat hij de ‘banking 
approach’ noemt die gangbaar is het in het onderwijs: een student wordt gezien als een lege 
bankrekening waarop de docent geld (kennis, informatie) stort (Delahaij, 2004; Freire, 2000). 

De tweede bron van empowerment wordt gevonden in Noord-Amerika. Volgens 
Rappaport (1981, 1987) komt het begrip voort uit de burgerrechtenbeweging aldaar in de 
jaren ’50 en ’60, maar weer anderen zien de oorsprong van het begrip in een derde bron, de 
vrouwenbeweging van de jaren ’60. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat empowerment vooral 
geassocieerd wordt met (onderdrukte) minderheden. Dit geldt ook voor de vierde bron die 
vaak genoemd wordt: het ontstaan van het maatschappelijk werk aan het einde van de 19e 
eeuw. In zogenaamde ‘settlement’ houses werden kwetsbare bevolkingsgroepen geholpen 
met het zoeken naar oplossingen voor sociale en individuele problemen. “Mensen werden 
geholpen bij het versterken van hun draagkracht en werden gestimuleerd zelf actie te 
ondernemen om hun situatie te verbeteren (Delahaij, 2004, p. 16). 

Delahaij constateert dat de opkomst van het begrip empowerment een symptoom is 
van een paradigmaverschuiving. De instrumenteel/technische top-down benadering (de 
banking metafoor van Freire) wordt vervangen door een meer ecologische benadering waarin 
de situatie en context van het individu centraal staat. Er vond een verschuiving plaats van het 
denken in gebreken en problemen naar het denken in kracht en kansen (McKnight & 
Kretzmann, 1993). Ook in Nederland heeft deze verschuiving zich voorgedaan. Benaderingen 
die zich richten op problemen en probleemgroepen in de samenleving hebben de neiging om 
de problemen te verergeren (Davelaar, et al., 2002; Denters, 2004; McKnight, 2005; McKnight 
& Kretzmann, 1993). Om die reden heeft de laatste decennia een andere benadering van de 
rol van de overheid in de samenleving haar intrede gedaan. In deze benadering staan niet de 
gebreken van bijvoorbeeld een wijk centraal, maar vormen krachten en kansen het 
uitgangspunt. Empowerment wordt dan niet gezien als het direct helpen van mensen, maar 
als het ondersteunen van krachten die zich al in de maatschappij zelf bevinden. Vos en Van 
Doorn (2004) zien als belangrijkste oorzaak van deze perspectiefwisseling een groeiende 
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onvrede over de effectiviteit van de overheid. “Empowerment gaat uit van het gegeven dat 
meer dan pakweg 50 jaar geleden het geval was, de samenleving door een hogere 
opleidings- en organisatiegraad de kennis en ervaring heeft om problemen op te lossen. 
Empowerment als strategie gaat ook uit van de gedachte dat de overheid niet als enige de 
kennis over de samenleving in pacht heeft” (M. L. Vos & Van Doorn, 2004, p. 7). Problemen 
rondom de effectiviteit van de overheid zijn er al langer volgens deze auteurs. Empowerment 
zien zij als een nieuwe stap in de bestrijding van die problemen. De oplossingen van de jaren 
’80 en ’90 waren gelegen in meer markt en minder overheid. “De markt zou een aantal 
publieke taken efficiënter en effectiever uitvoeren dan de overheid, vraag en aanbod beter op 
elkaar afstemmen en in veel gevallen ook een beter verdelingsmechanisme zijn voor 
schaarse goederen diensten” (Ibid). Toch zijn privatisering en deregulering niet de 
gedroomde oplossing gebleken: een goed werkende markt heeft ook degelijk regels en 
controle nodig. Vos en Van Doorn zoeken een verbetering in de effectiviteit dan ook niet in 
een andere benadering van de overheid, maar in een andere benadering van de 
samenleving: een samenleving met krachten die aangewend en aangeboord kunnen worden. 
Enerzijds sluit dit perspectief aan bij de eerder genoemde oorsprong van het empowerment 
begrip: zwakkere groepen in de samenleving verenigen zich en komen voor zichzelf op. 
Anderzijds is er ook een groot verschil: Vos en Van Doorn roepen op tot een andere visie op 
de samenleving vanuit de overheid. De overheid moet de samenleving anders benaderen.  

Hiermee raken zij aan een discussie die de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) uitwerkt over het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’. De RMO (2006) onderstreept de 
stelling van Vos en Van Doorn dat de verzorgingsstaat tegen zijn grenzen aanzit en spreekt in 
dit verband van de ‘tragiek van de verzorgingsstaat’ (zie ook Frissen, 2007). Deze wordt 
aangevuld met de kwestie van de ‘last van gedrag.’ De discussie over eigen 
verantwoordelijkheid richt zich niet alleen op de grenzen van de verzorgingsstaat, maar ook 
op het gedrag van burgers. “De maatschappelijke zorg om sociale cohesie en overlast leidt 
tot een normatieve wending in het denken over burgerschap. Burgerschap krijgt dan de 
betekenis van burgerzin en de burger wordt met het credo ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
opgeroepen om zich verantwoordelijk te gedragen” (RMO, 2006, p. 42). Kern van deze visie 
is dat de overheid de samenleving steeds meer ziet als een gemeenschap waarin burgers 
meedoen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Vanuit dit oogpunt streeft de overheid naar 
een samenleving waarin burgers meedoen en zelf ook willen meedoen. Een samenleving 
waarin empowerment vanzelfsprekend is en van onderop min of meer vanzelf tot stand komt. 

De vier genoemde mogelijke bronnen van het empowermentbegrip kenmerken zich 
inderdaad door een afwezigheid van de overheid: allerlei processen ontstaan – bottom-up - 
op lokaal niveau en mensen krijgen zelf in de gaten wat ze voor elkaar kunnen krijgen. Vos 
en Van Doorn pleiten voor een actieve overheid die van boven af bottom-up processen zoals 
die in de empowerment-geschiedenis voor komen te stimuleren. Het is de vraag of een 
dergelijke benadering niet juist precies het tegenovergestelde bewerkstelligt: initiatief blijft bij 
de overheid en burgers zijn (ook) voor hun empowerment afhankelijk van de overheid. 
Voordat dieper ingegaan wordt op deze en soortgelijke vragen worden eerst 
wetenschappelijke inzichten over empowerment en empowermentprocessen verkend. In de 
wetenschappelijke literatuur is er de afgelopen kwart eeuw veel discussie over wat 
empowerment dan precies inhoudt. Wat betekent het dat iemand empowered is? Wat zijn 
verschillen met niet-empowered mensen en hoe meet je die empowerment eigenlijk? De 
volgende paragraaf geeft een overzicht van de hoofdlijnen van die discussie en focust daarbij 
op het empowerment model dat Edward Schwerin opstelde aan de hand van 25 jaar 
empowermentliteratuur. 

Concept 

Een van de meest gebruikte definities van empowerment is afkomstig uit de 
gemeenschapspsychologie1 en is geformuleerd door Julian Rappaport die stelt dat 
“empowerment is viewed as a process by which people, organizations and communities gain 
mastery over their lives” (Rappaport, 1984). Dit is slechts een van de vele definities die er 
bestaan van empowerment2, maar de waarde van het werk van Rappaport is gelegen in de 
constatering dat empowerment gezien kan worden als een proces (Zimmerman, 2000). 

                                                        
1 Gemeenschapspsychologie bestudeert het gedrag van individuen in relatie tot hun sociale, institutionele en 
culturele omgeving. 
2 Zie (Schwerin, 1995, pp. 79-80) voor een selectie . 
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Hoewel Rappaport veel geciteerd wordt, heeft vrijwel iedere empowerment-onderzoeker op 
enig moment een eigen definitie samengesteld door de bestaande definities samen te nemen 
en daar ervaringen en uitkomsten uit eigen onderzoek aan toe te voegen. Zo ook Edward W. 
Schwerin die definities en auteurs heeft verzameld in zijn boek Mediation, Citizen 
Empowerment & Transformational Politics (1995). Schwerin stelt zich ten doel het begrip 
empowerment te reconstrueren aan de hand van ongeveer 25 jaar wetenschappelijke 
literatuur3 over dit onderwerp. Deze zoektocht brengt hem op acht componenten van 
empowerment die door de onderzochte auteurs als relevant aangemerkt worden. Deze acht 
componenten vormen de basis van een theoretisch raamwerk dat Schwerin presenteert 
(figuur 2.1). 

 

 
Deze componenten (self-esteem, self-efficacy, knowledge & skills, political 

awareness, social participation, resources en political rights & responsibilities) zijn onderdelen  
van empowerment die verschillende onderzoekers zijn tegengekomen in hun onderzoek naar 
empowerment. Gebaseerd op dit onderzoek probeert Schwerin de bestaande definities te 
bundelen in zijn eigen conceptualisering van empowerment: 

“The empowerment process links individual attitudes (i.e., self-esteem and self-
efficacy) and capabilities (i.e., knowledge and skills and political awareness) to enable 
efficacious individual and collaborative actions (i.e., social and political participation) in order 
to attain personal and collective sociopolitical goals (i.e. political rights, responsibilities and 
resources) (Schwerin, 1995, p. 81).  

In deze conceptualisering komen een aantal kenmerken van empowerment – zoals 
die zijn beschreven door verschillende auteurs – naar voren. In de eerste plaats onderkent 
Schwerin in navolging van Rappaport dat empowerment gezien kan worden als een proces 
(Zimmerman, 2000). Empowerment is dus niet een doel op zich maar een proces dat twee 
eigenschappen van personen, namelijk de houding (attitudes) en de competenties 
(capabilities) van burgers aan elkaar linkt. De houding van een persoon omvat oordelen en/of 
voorkeuren voor of tegen een bepaald onderwerp. Competenties gaan over waartoe een 
persoon in staat is, wat hij of zij voor elkaar kan krijgen (Schwerin, 1995). In het model van 
Schwerin is empowerment het zodanig linken van houding met competenties dat mensen 
politiek en sociaal gaan participeren in de samenleving. 

Ten tweede valt in deze definitie op dat het empowermentproces zich niet beperkt tot 
het linken van houding en competenties. Het empowermentproces omvat het hele model dat 
in figuur 1 is weergegeven. In het vervolg van deze entameringsstudie wordt daarom 
uitgegaan van de volgende definities:  

 
1. Empowerment is het linken van houding en competenties van mensen. 

 
2. Het empowermentproces omvat alle acties die invloed hebben op en gevolg 

zijn van empowerment.  
                                                        

3 Zie Schwerin (1995, p. 74) voor een overzicht. 

INDIVIDUAL/MICRO LEVEL 

ATTITUDES 
1. Self-Esteem 
2. Self-Efficacy 

COLLECTIVE BEHAVIOR 
1. Social participation 
2. Political participation 

MEDIATING/MACRO LEVEL 

CAPABILITIES 
1. Knowledge/Skills 
2. Political 

Awareness 

EMPOWERMENT OUTCOMES 
 

1. Resources 
- Material 
- Psychological 
-Social 

 
2a. Political Rights 
 - freedom 
 - equality 
 - social justice 
 
2b. Responsibilities 

  
   

 

Figuur 2.1: Empowerment Theory (Schwerin, 1995, p. 82) 
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Schwerin laat zien dat het linken van houdingen en competenties nodig is om 

participatie te kunnen laten ontstaan (...to enable...). Ook laat deze conceptualisering zien dat 
die participatie een doel dient (...in order to...), namelijk het bereiken van persoonlijk en 
collectieve doelstellingen. Het empowerment proces omvat dus meer dan een koppeling 
tussen houding en competenties op het individuele niveau. Ook de hiermee gepaard gaande 
veranderende verhouding tussen het individu en het collectief speelt een belangrijke rol in het 
bereiken van de doelen van het empowermentproces.  

De verhouding tussen het individu en het collectief speelt andersom ook een rol in de 
vorming van houding en competenties. De houding van een individu is afhankelijk van hoe 
die persoon naar zijn of haar rol als burger in de maatschappij kijkt. En de manier waarop 
overheden de houding van burgers wil veranderen is op haar beurt afhankelijk van de manier 
waarop die overheid burgers ziet in relatie tot het collectief. Een zelfde situatie doet zich voor 
bij de competenties van burgers: kennis, vaardigheden en politiek bewustzijn vormen zich op 
verschillende niveaus, in relatie tot anderen. Wanneer een link tot stand gebracht moet 
worden tussen competenties en houding van burgers, zullen die houding en competenties 
beïnvloed moeten worden. De manier waarop dat gebeurt is afhankelijk van ideeën over 
burgerschap. Wanneer empowerment van belang geacht wordt, zegt dat iets over de manier 
waarop naar de rol van burgers in de samenleving gekeken wordt, en over hoe die rol zou 
moeten zijn. Stimuleren van empowerment is een manier om de houding en competenties 
zodanig te veranderen zodat hun rol in de samenleving verandert. Empowerment is daarmee 
niet alleen een feitelijk interessant proces dat ontleed moet worden, maar het vraagt ook om 
inzicht in daarmee samenhangende normatieve discussies over burgerschap: wat betekent 
het om burger te zijn en wat zouden empowermentprocessen (dus) moeten bewerkstelligen 
In hoofdstuk 3 wordt empowerment in het licht van burgerschap geplaatst en wordt duidelijk 
dat ideeën over (stimulering van) empowerment voortkomen uit een normatief idee: namelijk 
een specifieke opvatting over wat de rol van burgers in de maatschappij zou moeten zijn. 
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3. Empowerment en burgerschap 
Inleiding 

Empowerment heeft te maken met hoe de rol van burgers in de maatschappij 
ingevuld wordt. Naast een analyse van wat empowerment in technische zin inhoudt – zoals 
we hiervoor hebben gezien: het koppelen van houding en competenties van mensen – raakt 
het begrip aan een normatieve discussie: De rol van burgers in de samenleving is immers 
geen vaststaand gegeven, maar krijgt vorm in ideologische discussies over de rol van de 
staat en de verhouding tussen die staat en zijn onderdanen en is dus erg afhankelijk van de 
heersende opvattingen hierover. Deze opvattingen bepalen dan ook hoe er tegen 
empowerment en stimulering van empowerment aangekeken wordt.  

Maar naast de collectief heersende opvattingen over burgerschap raakt 
empowerment uiteraard ook aan ideeën die burgers zelf hebben over burgerschap. Higgins 
(1999) laat zien dat mensen die participeren zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen: ze 
hebben zelf de indruk hebben dat ze iets bij kunnen dragen aan de samenleving. Het lijkt er 
dus op dat voor individuen het participeren niet voortkomt uit een verlangen om 
(competenties) te leren, maar een verlangen om bij te dragen en er bij te horen. Dit is een 
belangrijk onderdeel van burgerschap, dat door Denters burgerzin genoemd wordt.  

Denters (2004) maakt binnen het begrip burgerschap onderscheid tussen burgerzin 
en participatie. Burgerzin heeft te maken met de houding van burgers ten opzicht van elkaar 
en de overheid en bevat ideeën over de rol die zij spelen in het collectief. Participatie gaat 
over deelname aan sociale en politieke processen (Denters, 2004). Higgins (1999) maakt 
onderscheid tussen participanten en niet-participanten en kwam een belangrijk verschil 
tussen beide groepen tegen: participanten vertoonden een gevoel van burgerzin dat bij niet-
participanten niet aangetroffen werd. In navolging van onder anderen Zimmerman en 
Rappaport (1988) stelt Higgins dat “a sense of community or belonging functions as both 
antecedent to and consequence of participation. Involvement has been commonly viewed as 
the natural expression of an underlying sense of community” (1999, p. 289). Burgerzin en 
participatie spelen dus niet alleen een belangrijke rol in empowermentprocessen, maar ook 
vóór empowermentprocessen. Burgerzin en empowerment zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en Higgins stelt vervolgens ook dat beiden verbonden zijn met participatie. 
“Through participating in community life – practicing citizenship – one can achieve a sense of 
control over one’s life and a heightened sense of belonging and membership – in essence, a 
sense of empowerment (Higgins, 1999, p. 293).  

 Mensen die actief worden hebben het gevoel hebben dat ze verschil kunnen maken.  
“The research reported in the literature demonstrates that citizens who participate in 
community organizations often feel more empowered or have a greater sense of control than 
non-participants even before embarking on the participation experience” (Higgins, 1999, pp. 
288-289 cursivering BB). Het al dan niet participeren heeft te maken met meer dan alleen de 
eigen vaardigheden, maar is ook een uiting van een (zelf)opgelegde norm. Mensen die 
participeren vinden het ook hun plicht om hun steentje bij te dragen. Dit sluit aan bij het model 
van Schwerin dat stelt dat alvorens het empowermentproces op gang kan komen, er een 
verandering in de houding en/of competenties van burgers plaats moet vinden. Van invloed 
op die houding is het gevoel ergens bij te horen of ergens aan bij te kunnen dragen: de 
houding van een individu heeft dus alles te maken met burgerschap. Beïnvloeding van die 
houding begint dus bij ideeën over burgerschap die een overheid graag in de praktijk ziet. 

Gemeenschapszin en burgerschap 

In Nederland is er al lange tijd een debat over wat burgerschap precies is of zou 
moeten zijn. Ook in 2009 krijgt dit debat weer een nieuwe impuls. Hoewel de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, zich realiseert dat “het iets 
ongemakkelijks heeft om de onderwerpen burgerschap en waarden aan te snijden vanuit de 
overheid” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009) wil zij deze 
discussie niet uit de weg gaan. Door het opzetten van een nationale discussie over 
burgerschap wil Ter Horst komen tot een zogenaamd ‘handvest verantwoordelijke 
burgerschap.’ In de folder waaruit het citaat komt wordt een aanzet gegeven door de 
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verschillende waarden die volgens Ter Horst bij verantwoordelijk burgerschap horen, toe te 
lichten. Verantwoordelijk burgerschap is volgens de minister: respect, betrokkenheid bij 
elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving. Door middel van 
verschillende bijeenkomsten met geïnteresseerden in het land en online discussies4 waaraan 
iedereen aan mee kan doen wordt het handvest opgesteld: verantwoordelijk burgerschap 
volgens burgers.  

Dat het initiatief van Ter Horst niet uit de lucht komt vallen laat Judith Metz zien in 
haar proefschrift De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie (2006). 
Metz schetst een historisch overzicht van het burgerschapsdebat in Nederland. Ze laat zien 
dat in de afgelopen kwart eeuw vooral heel veel geschreven is door verschillende denkers en 
organen (RMO, 2000; Van Gunsteren, 1992) over burgerschap vanuit het idee dat er een 
probleem is met burgerschap en dat het knelpunt burgerparticipatie is. Of liever: een gebrek 
aan burgerparticipatie. Metz brengt een nuance aan in dit algemene beeld en onderscheidt 
twee posities die met betrekking tot dit vraagstuk ingenomen worden. De eerste positie in het 
debat stelt dat burgers minder zelfstandig zijn, onvoldoende initiatief nemen en beperkt 
verantwoordelijkheid dragen. De houding en competenties van burgers schieten dus te kort 
en de oplossing hiervoor moet gezocht worden bij de burgers zelf: burgers moeten zelf hun 
houding aanpassen en nieuwe competenties ontwikkelen die burgerschap uit het dal kunnen 
halen waarin het momenteel verkeert. De tweede positie stelt dat burgers te weinig 
zeggenschap hebben of dat hun bijdrage onvoldoende erkend en ondersteund wordt door 
overheid en maatschappelijke en publieke instituties. Hier wordt de verantwoordelijkheid dus 
bij overheden en instituties gelegd. Deze positie vraagt om meer waardering voor alles wat 
burgers al doen en stelt dat het met burgerschap en participatie lang niet zo slecht gesteld is, 
maar dat de zichtbaarheid ervan het echte probleem is. Metz constateert dat er beperkt 
inzicht is in de betekenis van de participatie in het publieke domein in termen van 
burgerschap. Vervolgens formuleert Metz drie routes die zij bewandelt om de geconstateerde 
leemte op te vullen. Een van die routes linkt participatie aan burgerschap en vraagt wat de 
betekenis van participatie in het publieke domein is in termen van burgerschap.  

Metz gaat voor beantwoording van die vraag te rade bij Bryan Turner en dan vooral 
bij zijn kritiek op de burgerschapsopvatting van Marshall. Marshall stelt anno 1949 dat 
participatie van burgers primair de toegang tot sociale zekerheid en de verzorgingsstaat 
betreft (Metz, 2006, p. 32). Burgerschap betekent volgens Marshall dus het deelnemen in 
praktijken en systemen die vorm gegeven worden door de verzorgingsstaat. In de jaren ’70 
en ’80 raakt de theorie van Marshall omstreden als duidelijk wordt dat de kosten van de 
verzorgingsstaat te groot worden. Daarnaast zijn er ook onbedoelde bijwerkingen, zoals een 
steeds groter wordende afhankelijkheid van burgers van de staat. Maar ook inhoudelijk is er 
veel kritiek. Turner verwijt Marshall blind te zijn voor het bestaan van participatie van burgers 
in het publieke domein en de relevantie daarvan voor het burgerschapsbegrip. Kern van het 
burgerschapsbegrip van Turner vormt het begrip ‘praktijken’ waarmee hij aanduidt dat 
burgerschap geen statisch en juridisch concept is, maar sociaal geconstrueerd, dynamisch en 
historisch gelokaliseerd (vgl. (Zimmerman, 1990). Burgerschap is “a set of practices which 
defines a person as a competent member of society” (Turner, 1993a in: (Metz, 2006). Het is 
niet moeilijk hierin een link te zien met houding en competenties zoals Schwerin die beschrijft. 
Een tweede belangrijke constatering van Turner is het onderscheid in burgerschap ‘van 
onderop’ en burgerschap ‘van bovenaf’. “Burgerschap dat ontstaan is als gevolg van 
staatsinterventies heeft een passief karakter in vergelijking met het burgerschap dat is 
opgeëist door de sociale bewegingen” (Metz, 2006, p. 36). Ook hier is de link met Schwerin 
zichtbaar: burgerschap van onderop is te zien als uitkomst van het door hem beschreven 
empowermentproces. Tevens is hier zichtbaar wat al eerder geconstateerd werd: in het 
verleden succesvol gebleken bottom-up processen vormen de inspiratiebron voor nieuwe top-
down benaderingen, zoals het initiatief van minister Ter Horst. 

Maar dergelijke initiatieven vinden hun oorsprong in een bepaald burgerschapsidee. 
Het burgerschapsidee van Turner valt binnen een neo-republikeinse visie op burgerschap die 
er van uit gaat dat burgerschap vorm wordt gegeven door deelname aan maatschappelijk 
debat en door participatie in de maatschappij. In de volgende paragraaf worden vier visies op 
burgerschap besproken en wordt ingegaan op de manier waarop deze visies bepalend zijn 
voor de manier waarop empowerment benaderd wordt.  

                                                        
4 www.handvestburgerschap.nl 



 14 

Vier visies op burgerschap 

In 1992 introduceert Van Gunsteren in het WRR-rapport Eigentijds Burgerschap een 
nieuwe visie op burgerschap in Nederland. Deze opvatting - de neo-republikeinse visie op 
burgerschap - is een reactie op de drie gangbare burgerschapsopvattingen; liberaal, 
communitaristisch en republikeins.  

De liberale visie op burgerschap gaat uit van de juridische status van het individu en 
de rechten die hij of zij daaraan kan ontlenen. De autonomie van het individu staat centraal. 
Deze visie vraagt veel eigen verantwoordelijkheid van burgers. Binnen een aantal rechten en 
plichten die juridisch geregeld zijn, zijn burgers vrij in de inrichting van hun leven. Morele 
sturing komt vanuit de maatschappij in de wisselwerking tussen vrije individuen, de staat 
stuurt zo min mogelijk. De houding van burgers komt tot stand in de prakijk van ontmoeting 
en confrontatie met anderen. Burgerschap is vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en zoveel 
mogelijk eigen boontjes doppen, los van de overheid (Van Gunsteren, 1992, 1998). De 
communitaristische visie op burgerschap komt tegemoet aan het bezwaar dat liberaal 
burgerschap autonome individuen veronderstelt. “In de communitaristische visie betekent 
burgerschap het behoren tot een historisch gegroeide gemeenschap. Individualiteit wordt 
daaraan ontleed en in termen daarvan bepaald” (Van Gunsteren, 1992, p. 14). Deze visie 
gaat niet uit van autonome individuen, maar van individuen die handelen op basis van 
gemeenschappelijke regels. Afwijking van de regels die de gemeenschap al zo lang hebben 
doen voortbestaan wordt niet getolereerd. De houding van burgers komt tot stand in relatie tot 
het gemeenschappelijke ideaal: de burger moet vanuit dat ideaal opgevoed en (bij)gestuurd 
worden. Goed burgerschap is dan conformeren aan het gemeenschappelijke (Johansson & 
Hvinden, 2005; Van Gunsteren, 1992, 1998). Van Gunsteren stelt dat republikeins 
burgerschap tenslotte gezien kan worden als een bijzondere versie van communitaristisch 
denken. Het stelt één gemeenschap centraal, namelijk de publieke. “Moed, toewijding, 
militaire discipline en staatmanschap zijn de republikeinse deugden” (Van Gunsteren, 1992, 
p. 16). Het individu verschijnt in dienst van die publieke gemeenschap. Republikeins 
burgerschap vraagt om een actieve houding van burgers. Politieke en sociale participatie in 
de gemeenschap is de belangrijkste deugd. De gemeenschap is net als bij communitaristisch 
burgerschap van groot belang, maar vergt vanuit republikeinse optiek dagelijks inzet en 
participatie van individuele burgers (Van Gunsteren, 1992, 1998).  

De voorwaarden die deze drie opvattingen over burgerschap veronderstellen gaan 
heden ten dage niet meer op, aldus Van Gunsteren (Zie ook: (Isin & Turner, 2002). Autonome 
individuen bestaan niet als zodanig, er is sprake van een “overstelpende variëteit” aan 
gemeenschappen en de staat is één gezagscentrum in een bewegend veld van andere 
gezagscentra geworden. Het is dus tijd voor een andere conceptie van burgerschap. Een 
conceptie die elementen van alle drie de hierboven genoemde visies bevat. Deze vindt Van 
Gunsteren in het neo-republikeins burgerschap.  

 
Neo-republikeins burgerschap 

Om de neo-republikeinse conceptie van burgerschap te kunnen duiden is het goed 
om te bezien welke elementen uit de andere concepties hier samenkomen. De burger is 
onderdeel van de publieke gemeenschap, de republiek, maar bezien vanuit het individu is 
deze gemeenschap er slechts een van vele. De publieke gemeenschap is wel een bijzondere 
gemeenschap, aangezien zij tot taak heeft de structuur te bewaken waarin andere 
gemeenschappen zich kunnen vormen.  Het verschil met communitaristische noties van 
burgerschap is echter dat de republiek slechts indirect invloed uitoefent op die 
gemeenschappen. De bemoeienis loopt via burgers. “De republiek schept en beschermt de 
vrijheid van individuen om gemeenschappen te vormen, zich daarbij aan te sluiten en zich 
daarvan af te keren (Van Gunsteren, 1992, p. 18 cursivering BB). 

Ook van de republikeinse conceptie zijn elementen terug te vinden in deze vierde 
visie op burgerschap. Ook neo-republikeins burgerschap stelt een aantal deugden hoog in het 
vaandel. “Het gaat om debat, redelijkheid, democratie, keuze, pluraliteit en zorgvuldig beperkt 
gebruik van geweld” (Van Gunsteren, 1992, p. 18). De militaire deugden (loyaliteit, eer, 
discipline etc.) uit het republikeins perspectief zijn vervangen door een verstandig en kundig 
omgaan met bevoegdheden, situaties en machtsposities.  

Voor wat betreft de rol van het individu in het neo-republikeinse perspectief wordt 
burgerschap gezien als een ambt in de publieke gemeenschap. Sterker: burgerschap is het 
primaire ambt van burgers. Ook wanneer burgers een publieke functie gaan vervullen, blijven 
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ze in eerste instantie burger en worden ze aangesproken op hun verantwoordelijkheid als 
burger in dienst van het publiek (Van Gunsteren, 1998). 

Neo-republikeins burgerschap veronderstelt een grote verantwoordelijkheid van de 
overheid bij de ‘reproductie van burgers.’ “Het is een publieke verantwoordelijkheid om 
elementen in de plurale maatschappij zodanig te combineren dat uit hun onderling verkeer in 
de publieke sfeer burgerschap resulteert. Burgerschap wordt primair in de uitoefening ervan, 
in de organisatie van pluraliteit, geleerd en bevestigd” (Van Gunsteren, 1992, p. 19). Dit sluit 
aan bij de constatering dat burgerschap voor iedereen wat anders betekent. Gelijke invulling 
van burgerschap doet geen recht aan verschillen in geslacht, plaats, opleiding of welke 
andere persoonskenmerken dan ook. Burgerschap kan dus niet voor iedereen gelijk gesteld 
worden (Frissen, 2007; Higgins, 1999; Johansson & Hvinden, 2005). Sterker nog: “[...] 
genuine equality emerges from affirming rather than dismissing group differences [...] the 
recognition and accommodation of differences does not diminish the integrative function of 
citizenship but facilitates inclusion in the larger society” (Higgins, 1999, p. 291). Die 
verschillen komen tot uiting op het laagst mogelijk niveau: in de samenwerking tussen 
verschillende participanten.  

Hiermee wordt de overeenkomst met Turner duidelijk: ook Van Gunsteren stelt dat 
burgerschap vormgegeven wordt in de praktijk waarin burgers invulling geven aan hun ‘ambt.’ 
Het is aan de overheid om te zorgen dat er in de diversiteit in de samenleving ontmoetingen 
en koppelingen plaatsvinden waardoor burgerschap op kan bloeien. Participatie is dan 
tegelijkertijd doel en middel in relatie tot burgerschap. Deelname aan politieke 
meningsvorming en democratische instituties draagt bij aan het vormen van ideeën, normen, 
waarden en publieke deugden.  

Neo-republikeins burgerschap en empowerment 

Een neo-republikeins perspectief op burgerschap heeft invloed op de manier waarop 
naar empowerment gekeken wordt. Sterker nog: in een liberale of communitaristische visie is 
stimulering van empowerment met het oog op bevordering van burgerschap niet relevant. 
Voor een liberaal idee van burgerschap geldt immers dat burgers autonome individuen zijn 
die hun eigen leven überhaupt al zelf organiseren. Ideeën over wat burgerschap is en hoe dit 
ideaal bereikt moet worden komen van onderop. Van stimuleren van empowerment van 
bovenaf is niet nodig en tast in de liberale opvatting de vrijheid van het individu aan. Als het 
voor de vorming van burgerschap nodig is dat houding en competenties van burgers 
beïnvloed worden, dan is dat ten eerste een constatering die vanuit de samenleving komt en 
ten tweede een doelstelling die vanuit de samenleving zelf bereikt zal moeten worden. De 
overheid bemoeit zich niet met burgerschapsvorming en dus ook niet met empowerment van 
burgers. 

Het tegenovergestelde is het geval bij communitaristisch burgerschap. Daar vormt de 
staat de oorsprong van burgerschap. Bevordering van empowerment in republikeinse zin zou 
betekenen dat die oorsprong ‘aangetast’ zou worden. Empowerment creëert mondige en 
kritische burgers die in staat zijn om zelf te kiezen wat zij goed achten. In een 
communitaristisch perspectief staat burgerschap in het teken van conformeren aan het 
gemeenschappelijke. Empowerment van burgers nodigt uit tot discussie over dat 
gemeenschappelijke en vraagt meer aandacht voor de rol van het (afwijkende) individu; een 
discussie die niet past in een communitaristische visie waarin de gemeenschap en het 
gemeenschappelijk boven alles staan. 

  In een republikeinse visie op burgerschap is dat anders. Bevordering van 
empowerment heeft daarin zeker een plaats, maar alleen ten gunste van de republiek. Vanuit 
een republikeinse opvatting is de burger er om een bijdrage te leveren aan en zich in dienst te 
stellen van de republiek. Bevordering van empowerment is dan dus alleen relevant wanneer 
het burgers in staat stelt om die bijdrage aan de republiek te leveren. 

Stimulering van empowerment zoals dat hierboven beschreven is, getuigt daarom 
van een neo-republikeinse visie op burgerschap, daarin is immers aandacht voor 
empowerment van het individu, ten gunste van het individu en niet per se ten gunste van de 
staat of het collectief. In de huidige tijd is de rol van de staat tweeledig: het geven van vrijheid 
aan burgers staat centraal in veel beleid (dus een liberale houding) maar tegelijkertijd worden 
de grenzen van die vrijheid ook aangescherpt, op medisch gebied (bijvoorbeeld het 
rookverbod), maar ook op moreel gebied (bijvoorbeeld op gebied van jeugdzorg of integratie, 
waar de overheid steeds vaker lijkt te willen bepalen wat ‘goed’ is). Een neo-republikeinse 
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visie op burgerschap vraagt dus om vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers, maar 
tevens sturing door de overheid. De staat bepaalt de grenzen, maar vraagt van haar burgers 
tegelijkertijd participatie. Sterker nog: de staat is gebaat bij die participatie en heeft behoefte 
aan burgers die in staat zijn om zelf een bijdrage te kunnen leveren. Een neo-republikeinse 
visie burgerschap en de maatschappij erkent dat de staat niet alles zelf kan organiseren en 
controleren. Actieve en meedenkende burgers zijn nodig om problemen in kaart te kunnen 
brengen en ze op te kunnen lossen. In een neo-republikeinse visie ligt dus een sterke nadruk 
op de rol van burgers in de samenleving en wordt ingezet het op ‘creëren’ van burgers die 
kunnen bijdragen aan de maatschappij: het stimuleren van empowerment. 

Het volgende hoofdstuk gaat in op manieren waarop die stimulering vorm gegeven 
kan worden in steden en stadswijken. 
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4. Sturen op burgerschap 
Inleiding 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk duidelijk werd, is de manier waarop invulling 
gegeven wordt door beleidsmakers aan sturing op houding en competenties van burgers 
gebaseerd op een moreel idee van wat burgers zouden moeten zijn. In de neo-republikeinse 
opvatting, waarin elementen van liberaal, communitaristisch en republikeins burgerschap 
verenigd zijn wordt uitgegaan van een actieve overheid die ruimte biedt aan actieve burgers. 
In dit hoofdstuk worden drie strategieën besproken die precies dat beogen. Denters beschrijft 
in zijn Achtergrondstudie Stedelijk Burgerschap (2004) twee strategieën die gericht zijn op het 
vergroten van burgerzin. De eerste strategie tracht dit te doen door zich te richten op 
burgerparticipatie. De tweede richt zich op sociaal kapitaal.  

Binnen de eerste strategie past wat in de literatuur ter zake ‘interactief bestuur’ 
genoemd wordt. In dit hoofdstuk wordt interactief bestuur verkend en wordt gekeken wat 
interactief bestuur bij kan dragen aan de vorming van burgerschap en dus aan de houding en 
competenties van burgers die de kern vormen van het empowerment proces. Allereerst zal 
het door Denters gehanteerde begrip ‘stedelijk burgerschap’ uitgewerkt worden. Vervolgens 
wordt kort de geschiedenis van interactief bestuur in Nederland behandeld en wordt duidelijk 
gemaakt hoe de verhouding tussen overheid en burger veranderd is. De overheid stuurt niet 
(alleen) direct (meer) maar maakt ook gebruik van indirecte methoden om burgers te 
activeren en mede vorm te geven aan de samenleving. De participatie van burgers in het 
vormgeven en uitvoeren van overheidsbeleid is de afgelopen decennia zodanig geëvolueerd 
dat in sommige gevallen het nu burgers zijn die initiatief nemen en verantwoordelijkheid voor 
projecten dragen.  

De tweede strategie gaat in op het versterken van sociaal kapitaal in de samenleving. 
De onderliggende assumptie is dat wanneer sociaal kapitaal groeit (mensen hebben meer 
vertrouwen in elkaar en participeren meer in sociale netwerken) burgerzin ook toe zal nemen.  

De twee strategieën van Denters hebben met elkaar gemeen dat ze burgerzin indirect 
beïnvloeden. Strategie I richt zich op burgerparticipatie en strategie II richt zich op op sociaal 
kapitaal. Burgerzin is een gevolg van verandering in de manier waarop burgerparticipatie en 
sociaal kapitaal vorm gegeven worden. Na bespreking van deze twee indirecte strategieën 
om burgerzin te beïnvloeden is het daarom de vraag of er ook zoiets bestaat als een directe 
strategie die zich richt op burgerzin. Een combinatie van de modellen van Schwerin en 
Denters biedt hiertoe aanknopingspunten.   

Stedelijk burgerschap & twee interventiestrategieën 

Denters ziet zoals eerder al gezegd twee kanten van burgerschap: enerzijds gaat 
burgerschap over de relatie van burgers met het bestuur en anderzijds over de relaties tussen 
burgers onderling. Deze twee aspecten beziet Denters in het licht van wat hij stedelijk 
burgerschap noemt: “[…]betrekkingen van burgers als leden van het staatkundig verband van 
een stedelijke gemeente” (2004, p. 2). Denters maakt hierbij het onderscheid tussen 
activiteiten (politieke en civiele burgerparticipatie) en oriëntaties (burgerzin). ‘Activiteiten’ 
omvat alle stedelijke burgerparticipatie: participatie van burgers in het oplossen van publieke 
issues. Daaronder vallen dus zowel politieke burgerparticipatie - “alle activiteiten van burgers 
gericht op besluitvorming binnen de stedelijke overheid” (2004, p. 3)– als civiele 
burgerparticipatie – “activiteiten die stedelingen alleen of samen met anderen, zelf, zonder 
een beroep te doen op de stedelijke overheid, ondernemen” (ibid).  

Het is overigens belangrijk om het onderscheid tussen burgerparticipatie en sociale 
participatie hier niet uit het oog te verliezen: burgerparticipatie is gericht op het aanpakken 
van publieke issues, met (politieke burgerparticipatie) of zonder (civiele burgerparticipatie) 
een beroep op de overheid. Sociale participatie (in het model van Denters valt dit onder 
‘sociaal kapitaal’) is de participatie van burgers in gezelligheidsverenigingen, sportclubs, en 
dergelijk: gericht op het eigen sociale leven en niet op publieke issues.  

 
Denters ziet twee mogelijke interventiestrategieën om stedelijke burgerzin te 

bevorderen. De eerste strategie is het rechtstreeks bevorderen van de mogelijkheden tot 
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burgerparticipatie. Hierin past de toepassing van interactief bestuur. De tweede strategie is 
het beïnvloeden van het sociaal kapitaal in de stad. In figuur 3.1 worden beide strategieën 
weer gegeven. Dit is een duidelijk voorbeeld van de eerder besproken ‘bemoeienis via de 
burgers.’ Neo-republikeinse visies op burgerschap veronderstellen dat de staat zich slechts 
indirect bemoeit met de vorming van gemeenschappen. De twee strategieën die Denters 
benoemt  doen precies dat: vrijheid creëren voor burgers, maar hen tegelijkertijd stimuleren te 
participeren door de omstandigheden van die participatie gunstig te beïnvloeden. Het bieden 
van vrijheid, het sturen van de moraal en bevorderen van participatie - respectievelijk liberale, 
communitaristisch en republikeinse invulling van de rol van de staat - worden hier verenigd. 
Hieronder worden de strategieën nader toegelicht en wordt vervolgens bekeken wat de 
waarde van deze strategieën is voor het begrip van empowermentprocessen in de stedelijke 
context. 

 

 
 
 
 
 

Strategie I: Bevordering van burgerparticipatie 

Bevordering van burgerparticipatie (pijl a) richt zich op twee soorten participatie, 
namelijk politieke en civiele participatie. Onder politieke participatie worden alle gevallen 
verstaan waarin “stedelingen trachten vraagstukken met het oog op lokale publieke 
besluitvorming te agenderen” (Denters, 2004, p. 7). Civiele participatie betreft alle gevallen 
waarin stedelingen voor de aanpak van dergelijke vraagstukken géén beroep doen op het 
gemeentebestuur. Politieke participatie kent naast electorale participatie nog een andere, 
sterk opkomende vorm van participatie, namelijk de participatie van burgers in het kader van 
interactief bestuur.  

Hendriks, Weterings en Tops (2003) beschrijven interactief bestuur als “een vorm van 
openbaar bestuur waarbij de wisselwerking tussen bestuur en maatschappelijke omgeving zo 
intensief mogelijk is” (2003, p. 6). Binnen de noemer interactief bestuur zijn verschillende 
vormen en instrumenten beschikbaar om die intensieve relatie tussen bestuur en omgeving 
vorm te geven. De auteurs onderscheiden twee benaderingen: de instrumentele 
benaderingen en interactionistische benaderingen. 

Binnen de instrumentele benadering worden interactieve werkvormen beschouwd als 
middel om bepaalde doelen te bereiken. De interactionistische benadering legt de nadruk op 
het proces en ziet in interactief bestuur niet alleen als middel, maar ook als doel  op zichzelf. 
De verschillende posities worden schematisch tegenover elkaar gezet in tabel 3.1.  

Naast de indeling die gehanteerd wordt door Hendriks c.s. wordt er in de literatuur 
ook gesproken over een evolutie van (na-oorlogse) burgerparticipatie waarbij de ontwikkeling 
van het begrip verdeeld wordt in drie generaties, waarbij iedere generatie een eigen nadruk 
kent. Deze evolutie is geen lineair proces en het is ook zeker niet zo dat een nieuwe 
generatie de oude vervangt. De verschillende generaties moeten gezien worden als een 
aanvulling op elkaar. De belangrijkste motor van deze evolutie is de veranderende 

Figuur 3.1:  Overzicht interventiestrategieën ter bevordering van stedelijke burgerzin en 
burgerparticipatie (Denters, 2004, p. 4) 
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verhouding tussen overheid en de maatschappelijke omgeving in het algemeen en de burger 
in het bijzonder. Hier werd in hoofdstuk 2 al aan gerefereerd toen gewezen werd op het 
steeds grotere belang dat aan empowerment gehecht wordt. Voordat ingegaan wordt op de 
relatie(s) tussen empowerment en de verschillende participatiebenaderingen, ga ik eerst 
dieper in op de drie verschillende generaties. Wanneer de evolutie van burgerparticipatie 
bezien wordt, is ook het toenemende belang van empowerment in dit verband beter te 
duiden. Immers, om mee te kunnen doen in allerlei participatietrajecten is het belangrijk dat 
burgers hiertoe uitgerust zijn: ze moeten de juiste houding en competenties hebben om te 
kunnen participeren. 

 
 Instrumentele benadering Interactionistische benadering 

Beleid als probleemoplossing Beleid als zingeving 
Beleid als interventie Beleid als interactie 

Opvatting van 
beleid 

Beleid als instrumentenmix Beleid als relatiepatroon 
Oplossingsgericht Procesgericht 
Instrumentengericht Waardengericht 

Focus van bestuur 

De logica van het ontwerp De logica van de situatie 
Efficiency Fatsoen, deugdelijkheid 
Geobjectiveerde kwaliteiten Subjectieve kwaliteiten 

Centrale criteria 

De instrumenten waarmee De stijl waarin 
Tabel 3.1 – Benaderingen van interactief beleid en bestuur (Hendriks & Tops, 2001) 

 
Burgerparticipatie 

De eerste vormen van burgerparticipatie ontstonden in de jaren ’70 en bestonden 
vooral uit inspraak van burgers in plannen rondom ruimtelijke ordening. Het initiatief voor 
besluiten ligt bij de overheid, die deze voorbereid en daarover de mening van burgers vraagt. 
Er is sprake van een sterk ingekaderde participatie, waarbij de overheid duidelijke grenzen 
stelt en deze streng bewaakt. Dit past in een instrumentele benadering van interactief bestuur 
waarin de nadruk ligt op probleemoplossing met behulp van verschillende 
beleidsinstrumenten. Het bestuur focust op de oplossing van gerezen problemen op een 
manier die zo logisch en efficiënt mogelijk gebruik maakt van de instrumenten die ze tot haar 
beschikking heeft. Een van die instrumenten wordt gevormd door de bewoners die hen van 
informatie kunnen voorzien en kunnen reflecteren op plannen en projecten. 

Begin jaren ’90 komt er een nieuwe vorm van burgerparticipatie opzetten. Meer en 
meer wordt de burger nu betrokken bij vormgeving van het te nemen besluit. Burgers leveren 
steeds vaker een bijdrage die verder gaat dan alleen informeren van bestuurders. Interactieve 
beleidsvorming en coproductie komen centraal te staan (Oude Vrielink & Van de Wijdeven, 
2008). Binnen de grenzen die aan de betrokkenheid van burgers gesteld wordt, is een 
veelheid aan mogelijke participatievormen ontwikkeld. De Raad voor het Openbaar Bestuur 
inventariseerde in 2005 de mogelijkheden voor participatie van burgers bij agendavorming, 
beleidsvoorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie en noemt 19 verschillende 
vormen van participatie, variërend van het burgerinitiatief dat zaken op de politiek agenda 
moet krijgen tot een burgerteam dat in de praktijk uitvoering geeft aan beleid (ROB, 2005). 

Waar bij de eerste en tweede generatie het initiatief en de vormgeving van 
participatie volledig in handen is van de overheid, is dat bij de derde generatie niet meer het 
geval. Het initiatief voor participatie ligt bij de bewoners. In sommige gevallen is zelfs te 
stellen dat de overheid participeert in initiatieven van bewoners. De verantwoordelijkheid, het 
initiatief en dus ook de mate en vorm van de interactie tussen burger en bestuur krijgt steeds 
vaker vorm in afwijking van de ‘standaard’-vormen van participatie uit de eerste en tweede 
generatie. Derde generatie participatie levert een rijk geschakeerd palet aan (soms spontane, 
en soms gestimuleerde) initiatieven en projecten op. Bekeken vanuit het interactionistische 
perspectief is participatie dan niet langer een middel tot een doel, maar een doel in zichzelf. 
Beleid wordt gebruikt ter zingeving van de context en situaties in de wijk en participatie 
betekent het betrekken van de situationele context van de wijk op de institutionele context van 
het overheidsapparaat (Boluijt, 2007; Hendriks, et al., 2003; Inaxis, 2007; Van de Wijdeven & 
Hendriks, 2009). In termen van Denters kan gesproken worden van een verschuiving van 
politieke participatie, waarin een duidelijk beroep gedaan wordt op de overheid, naar meer 
civiele vormen van participatie, waarin de rol van de overheid minder groot en belangrijk is. In 
het model van Denters is de tweedeling van burgerparticipatie in civiele en politieke 
burgerparticipatie dan ook een beetje merkwaardig. Uit de literatuur en praktijk weten we 
inmiddels dat er veel verschillende tussenvormen zijn, waarin de overheid – en dus ook 
burgers - op verschillende manieren en in verschillende mate betrokken is bij 
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burgerparticipatie. Een bekend voorbeeld hiervan is de participatieladder van Pröpper en 
Steenbeek, waar de burger in de onderste trede nauwelijks inspraak heeft of anderszins 
betrokken is. Dit in tegenstelling tot de hoogste trede, waarin de overheid ‘slechts’ een 
faciliterende rol speelt en de burger planner, beslisser en uitvoerder is van beleid (Pröpper & 
Steenbeek, 1998, 1999). Waar burgers betrokken zijn bij beleid, kan dit op verschillende 
manier vorm krijgen. In deze studie wordt extra aandacht besteedt aan niet-electorale 
participatie op stedelijk wijk- en buurtniveau omdat vanuit de overheid veel nadruk ligt op het 
mee laten doen van mensen teneinde burgerzin te ‘kweken.’ Door dieper in te gaan op wat 
die participatie behelst, wordt duidelijk dat er veel verschillende vormen van participatie zijn. 
Een strategie die zich richt op het bevorderen van burgerparticipatie zal dus rekening moeten 
houden met de verschillende manieren waarop die participatie vorm krijgt.  

  
Participatie in de praktijk: vitaal burgerschap 

Participatie in het publieke domein wordt door Van de Wijdeven en Hendriks (2009) 
vitaal burgerschap genoemd. Hierbij wordt uitgegaan van de neo-republikeinse conceptie van 
burgerschap. Burgerschap is een ambt en een actie die op verschillende manieren ingevuld 
kan worden. Drie jaar onderzoek naar burgerparticipatie laat zien dat in de interactionistische 
benaderingen van participatie vier verschillende typen van participatie onderscheiden kunnen 
worden. 

Van de Wijdeven en Hendriks baseren hun typologie op de ‘everyday maker’ die 
Bang en Sørensen (Bang, 2005; Bang & Sørensen, 1998) tegenkwamen in hun onderzoek 
naar burgerparticipatie in Denemarken. De ‘everyday makers’ zijn mensen die actief zijn in 
hun eigen buurt en die ‘dingen voor elkaar krijgen’. Ze zijn in staat tot zelforganisatie en 
werken aan lokale, concrete problemen. De ‘everyday maker’ opereert vanuit de situationele 
logica, dus datgene wat er dagelijks in de wijk en zijn of haar leven gebeurt. De betrokkenheid 
van de ‘everyday maker’ is dan ook vaak ad hoc en van korte duur.  Daartegenover staat de 
‘expert activist’ die opereert vanuit een institutionele logica, en vaak meer structureel 
betrokken is bij het wijkbeleid, door bijvoorbeeld jarenlange zitting in een institutie als de 
wijkraad. Het onderscheid tussen ‘expert activists’ en ‘everyday makers’ wordt schematisch 
weergegeven in figuur 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Van de Wijdeven en Hendriks (2009) laten zien dat in de Nederlandse context twee 

typen van ‘everyday’ makers onderscheiden kunnen worden, namelijk de ‘alledaagse doener’ 
en de ‘projectentrekker.’ Beide typen actieve burgers operen vanuit de situationele logica, en 
hebben een doe-het-zelf mentaliteit. De alledaagse doener (term afkomstig van (Hendriks & 
Tops, 2005) combineert die focus op de alledaagse, tastbare problemen in de wijk met 
jarenlange structurele betrokkenheid, soms in een vaste organisatie als een wijkraad of een 
bewonersorganisatie. De projectentrekker is ook georiënteerd op de situationele logica, maar 
opereert op ad hoc basis: hij of zij trekt zich een onderwerp aan en zet zich daar voor in en 
wanneer het resultaat (meestal op korte termijn) behaald is, gaat hij of zij weer iets anders 
doen. En dat is niet noodzakelijkerwijs een ander project in de wijk (Van de Wijdeven & 
Hendriks, 2009). Wanneer de ‘involvement’ as uit figuur 3.2 gedraaid wordt, ontstaan ook aan 
de institutionele kant twee typen van de expert activisten, de wijkexpert en de casusexpert 
(figuur 3.3). 

 

Figuur 3.2: ‘expert activists’ en ‘everyday makers’ (Van de Wijdeven & Hendriks, 
2009) 
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Wanneer de focus van actieve burgers (situationeel of institutioneel) gecombineerd 

wordt met een structurele of een ad-hoc betrokkenheid, zijn vanuit een neo-republikeinse 
conceptie van burgerschap als actie en te vervullen ambt, vier typen actieve burgers te 
onderscheiden. Hoewel we hiermee meer inzicht hebben in de verschillende vormen van 
participatie is het wel duidelijk dat er een grote groep mensen buiten dit model valt, namelijk 
de mensen die niet participeren in wat de auteurs vitaal burgerschap noemen. Tevens laat dit 
zien dat ook in het geval van een duidelijke burgerschapsopvatting en ideeën over hoe de 
houding en competenties van mensen beïnvloed kunnen worden, er rekening gehouden moet 
worden met een grote verscheidenheid aan typen actieve burgers. Niet iedereen is even 
geschikt als buurtexpert of als projectentrekker. Sterker nog, onderzoek van Oude Vrielink en 
Van de Wijdeven naar bewonersinitiatieven (2007) laat zien dat het vaak dezelfde (groepjes 
van) personen zijn die initiatieven nemen of actief zijn in bijvoorbeeld bewonersorganisaties. 
Dit zijn vaak mensen die ‘het kunstje’ in de praktijk geleerd hebben (zie ook (Nthogo Lekoko 
& Van der Merwe, 2006). Dit vraagt een extra inspanning van beleidsmakers: zelfs als 
burgers actief zijn, is er grote diversiteit in hun activiteiten, houding en competenties waar 
rekening mee gehouden moet worden. De evolutie van burgerparticipatie en de nadruk op 
interactief bestuur stellen overheden voor grote uitdagingen en heeft gevolgen voor het linken 
van houding en competenties van burgers. Uit de verkenning van de eerste strategie is 
duidelijk dat strategieën die houding en competenties moeten verbeteren via 
burgerparticipatie gekleurd worden door de burgerschapsopvatting die gemeengoed is. 
Tevens is te zien dat interactief bestuur en burgerparticipatie uitnodigt tot een grote 
verscheidenheid aan actieve burgers. Met deze gegevens in het achterhoofd is het tijd om te 
kijken naar de tweede strategie, namelijk de strategie die burgerzin tracht te bevorderen door 
de stimulering van sociaal kapitaal.  

Strategie II: Bevordering van sociale participatie 

Naast het rechtstreeks bevorderen van burgerparticipatie ziet Denters ook dat het 
bevorderen van sociaal kapitaal kan leiden tot een grotere burgerparticipatie. Hij gebruikt 
hierbij de definitie van Robert Putnam (1993) die drie kenmerken van sociaal kapitaal 
onderscheidt:  

• De participatie van individuen in sociale netwerken 
• Het vertrouwen van individuen in anderen (sociaal vertrouwen) 
• De vraag of er in de perceptie van het individu in zijn sociale omgeving 

bepaalde sociale normen gelden. 
 

Ad hoc involvement 

Structural involvement 

    Institutional 
    logic 

Situational logic 
 

Everyday fixers Neighbourhood 
experts 

Case experts Project conductors 

Figuur 3.3: Typologie van vitaal burgerschap in Nederland (Van de Wijdeven & 
Hendriks, 2009) 
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Putnam stelt dat bevordering van deze drie kenmerken leidt tot participatie omdat een 
toename van sociaal kapitaal betekent dat er structureel meer mogelijkheden zijn om te 
participeren en omdat er een cultuur van vertrouwen en gedeelde normen ontstaat. Denters 
laat zien dat op alle drie de kenmerken van sociaal kapitaal in Nederland actie ondernomen 
wordt. Vooral in het GroteStedenBeleid (GSB) en de daaraan voorafgaande Sociale 
Vernieuwing is nadrukkelijk de sociale cohesie in wijken de focus van het beleid geweest. 
Rond de eeuwwisseling ontstaat er echter ook kritiek op die focus. Blokland-Potters (1998) 
stelt dat ook ingezet moet worden om binding met de stad (buiten de wijk) te vergroten. 
Lelieveldt en Van der Kolk (2002) laten zien dat “institutionele vormen van structureel sociaal 
kapitaal” minstens even belangrijk zijn als informele vormen. Deze discussie wordt hier 
vermeden, door mee te gaan met Denters in de stelling dat sociaal kapitaal burgerparticipatie 
bevordert (pijl f in figuur 3.1) en tegelijkertijd direct inwerkt op burgerzin (pijl e). Voor de link 
die pijl f legt, tussen sociaal kapitaal en participatie vindt Denters echter niet zoveel bewijs. Er 
is wel onderzoek dat aantoont dat structureel sociaal kapitaal, dus participatie in sociale 
netwerken, deelname aan civiele burgerparticipatie bevordert - met name Lelieveldt (2004), 
maar meer onderzoek is nodig (Denters, 2004, p. 25). 

Dekker (2002) stelt dat participatie in vrijwillige associaties een bijdrage aan burgerzin 
(pijl c) levert doordat het mensen blootstelt aan politieke informatie, ze invoert in netwerken 
met politiek actieve mensen, ze bekwaamt in politiek relevante organisatorische en 
communicatieve vaardigheden en bijdraagt aan burgerdeugden (meer bepaald: aandacht 
voor het collectief belang, respect voor de mening en rechten van anderen, betrouwbaarheid, 
openheid en kritische vaardigheden). 

De terminologie van Denters veroorzaakt wel wat verwarring. Strategie II wordt door 
hem ‘bevorderen van sociale participatie’ genoemd. Sociale participatie is echter slechts een 
onderdeel van wat Putnam sociaal kapitaal noemt (Putnam spreekt overigens van civic 
participation, niet te verwarren met Denter’s civiele burgerparticipatie). De structurele kant 
van sociaal kapitaal - sociale netwerken en de participatie van burgers daarin - vormt volgens 
het model het onderwerp van deze strategie. In de uitwerking van het model laat Denters 
echter ook zien dat er geïntervenieerd wordt op de culturele kant van sociaal kapitaal (sociaal 
vertrouwen en de perceptie van sociale normen). Daarmee zijn er twee opties: het splitsen 
van deze strategie in twee strategieën, of het hernoemen van strategie II als ‘het bevorderen 
van sociaal kapitaal.’ Gebaseerd op de uitleg van Denters, lijkt die tweede optie de meest 
logische. Zowel structureel als cultureel sociaal kapitaal beïnvloeden zowel burgerparticipatie 
als burgerzin (Putnam, 1993, 2000). Een strategie gericht op het vergroten van sociaal 
kapitaal is dus de meest logische benaming voor een tweede strategie naast een strategie ter 
bevordering van burgerparticipatie. Voor deze entameringsstudie voldoet het vast te stellen 
dat wanneer het gaat om burgerzin, beide strategieën indirect proberen burgerzin te 
beïnvloeden.  

Burgerzin: competenties en houding 

Wanneer de modellen van Schwerin en Denters vergeleken worden, vallen een 
aantal zaken op. In de eerste plaats is het individuele niveau van Schwerin, waarop 
empowerment (het linken van houdingen en competenties) plaatsvindt volgens Denters het 
terrein van de burgerzin. Burgerzin staat in wisselwerking met burgerparticipatie en sociale 
participatie. Tot zover zijn beide modellen goed te verenigen: burgerzin wordt bepaald door 
de houdingen en competenties van burgers en die kunnen zodanig samenvallen dat mensen 
meedoen in civiele en politieke burgerparticipatie. Denters vult het model van Schwerin aan 
met de veronderstelling dat deelname aan burgerparticipatie ook de burgerzin vergroot. Er 
ontstaat dan dus een zichzelf versterkend proces waarin burgerzin en burgerparticipatie 
elkaar stimuleren. Deze terugkoppelingseffecten suggereert Schwerin wel door zijn gebruik 
van dubbele pijlen in het model, maar in zijn conceptualisering komen deze effecten niet 
terug. 

Ten tweede valt op dat Denters stelt dat burgerzin bevorderd kan worden door twee 
strategieën die ofwel via burgerparticipatie ofwel via bevordering van sociaal kapitaal (en 
vervolgens via burgerparticipatie) burgerzin stimuleren, maar die geen directe invloed 
(kunnen) uitoefenen op burgerzin. Dit is echter wel expliciet wat er gebeurt in de 
empowermentdefinitie van Schwerin: empowermentprocessen komen op gang als er in die 
burgerzin een link gemaakt wordt tussen houdingen en competenties. Door in te spelen op 
die houding en competenties worden indirect ook burgerparticipatie beïnvloedt. Het 
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voorgaande leidt tot een aangepast model waarin de modellen van Schwerin en Denters 
gecombineerd worden en empowerment een plaats krijgt als de verbinding tussen houding en 
competenties (willen en kunnen, pijl i) en waar een derde strategie, direct gericht op het 
bevorderen van empowerment toegevoegd wordt aan de twee indirecte strategieën. 
 Hoewel veel valt af te dingen op de door Denters gehanteerde begrippen en blokken 
wordt hier gekozen deze discussies - zoals bijvoorbeeld de relatie tussen politieke en civiele 
burgerparticipatie of het ontbreken van een wederkerige relatie tussen participatie en sociaal 
kapitaal (Putnam, 1993, 2000) – niet uit te werken. Voor het onderzoek naar empowerment 
volstaat het hier om te constateren dat empowerment een proces is dat indirect op gang 
gebracht kan worden via strategie I en II, maar dat er wellicht ook mogelijkheden tot directe 
beïnvloeding van houding en competenties (pijlen g en h) mogelijk zijn.  

Een combinatie van beide modellen, aangevuld met een derde strategie is te  
vinden in figuur 3.4. Hierin is ook te zien dat de empowerment outcomes gevolgen zijn van de 
wisselwerking tussen alle onderdelen van het model. Mensen die willen en kunnen 
participeren beschikken over meer bronnen, zijn zich beter bewust van hun rechten en 
plichten en ervaren over het algemeen een grotere controle over hun eigen leven.  
 

Met dit model is het mogelijk om de plaats van empowerment in relatie tot 
burgerschap, burgerzin, participatie en sociaal kapitaal te duiden. Tevens is hiermee de 
discussie waar Higgins aan raakte doorbroken: burgerzin gaat niet perse vooraf aan 
participatie, maar is ook niet per definitie (alleen) een gevolg van participatie. Afhankelijk van 
de gekozen interventiestrategie krijgt empowerment betekenis in beleid.  

Ook met betrekking tot de eerder besproken veelheid aan participatievormen leidt 
strategie III een tot interessante constatering. Strategie I en II zullen in hun streven om 
burgerparticipatie en sociaal kapitaal rekening moeten houden met de diversiteit van burgers. 
Zoals gezegd: niet iedereen wil of kan op dezelfde manier participeren. Indirecte strategieën 
gaan er van uit dat eerst een veelheid aan participatievormen gecreëerd wordt, waarin 
vervolgens al die diverse burgers een bijdrage kunnen leveren. Strategie III begint aan de 
andere kant van het schema: namelijk bij de burger zelf. Diversiteit wordt dan gezien als het 
gevolg van empowerment en stimulering van empowerment leidt ertoe dat mensen hun eigen 
plek in burgerparticipatie of sociale participatie kunnen zoeken. Meer dan strategie I en II 
maakt strategie III dus gebruik van verschillen en de kracht van diversiteit om burgers te 
betrekken bij de samenleving.  

Over strategie I en II zijn boekenkasten vol geschreven en ook over de rol van 
participatie in relatie tot burgerschap is al veel bekend, maar over een strategie rechtstreeks 
gericht op het bevorderen van burgerzin is minder bekend. Dit nieuwe model levert dan ook 
als belangrijkste vraag op: hoe kan er direct gestuurd worden op competenties en houdingen 
van burgers en gebeurt dit ook in de praktijk?  

Sturen op competenties en houding 

Voor beantwoording van de vraag hoe in de praktijk gestuurd kan worden op 
competenties en houdingen, kan te rade gegaan worden bij Gerry Stoker (2006). In zijn boek 
Why Politics Matter formuleert Stoker vijf factoren die van cruciaal belang zijn voor 
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burgerparticipatie in de lokale context. Deze factoren, die samen het zogenaamde CLEAR-
model vormen, zijn: 

 
Can do – kunnen bewoners participeren; 
Like to – willen bewoners participeren; 
Enabled to – worden bewoners in staat gesteld om te participeren; 
Asked to – worden bewoners gevraagd te participeren; 
Responded to – zien bewoners dat er naar hun inbreng geluisterd wordt. 
 
Wanneer deze vijf factoren aan de in hoofdstuk 2 besproken empowerment theorie 

gekoppeld worden, wordt duidelijk dat (een aantal van de) verschillende componenten van 
empowerment in de verschillende factoren van het CLEAR-model terug te vinden zijn.  Deze 
vijf factoren vormen de basis van waaruit professionals en beleidsmakers inspelen op de 
houding en competenties van burgers.  Waar het gaat om de houding van burgers spelen de 
factoren Like to, Asked to en Responded to een rol. Wanneer burgers niet willen participeren, 
zullen ze dit ook niet doen, los van de competenties die ze daartoe bezitten. Hetzelfde geldt 
voor gevraagd worden: bewoners willen wel wat doen, maar moeten daar vaak eerst voor 
gevraagd worden. Pas dan krijgen ze het gevoel dat ze ook werkelijk ergens bij horen en het 
verschil kunnen maken (vgl. ‘sense of full citizenship’ van Higgins, 1999). Stoker maakt een 
onderscheid tussen de aard van de vraag en de focus van de vraag. De aard van de vraag is 
belangrijk omdat participatie op verschillende manieren ‘uitgelokt’ kan worden. Zo kunnen er 
incentives zoals extra status, meer bekendheid een doorslaggevende rol spelen in de 
beslissing om te gaan participeren, maar ook een plichtsgevoel, of een onderhandeling 
(participatie wordt beloond met een beloofde actie door iemand anders). Verschillende 
mensen hebben verschillende redenen om te participeren dus aan verschillende mensen 
moeten ook verschillende vragen gesteld worden en verschillende opties aangeboden 
worden. “The ‘asked to’ factor asks policy-makers to address the range and the repertoire of 
their initiatives: how do they appeal to different citizen groups?” (Stoker, 2006, p. 48). Om de 
positieve houding van mensen vast te houden is het vervolgens belangrijk om te laten zien 
dat er ook daadwerkelijk iets bereikt is, en dat burgers dus ook echt iets kunnen veranderen 
door zich in te zetten. Participatie vindt alleen plaats als de betrokkenen ook merken dat ze 
een verschil kunnen maken en dat er met hun inbreng iets gedaan wordt. Dit kan alleen 
wanneer beleidsmakers laten zien hoe hun inbreng gebruikt is en hoe die die inbreng 
beslissingen al dan niet heeft beïnvloed. Dit is een delicaat proces, aangezien het aan de 
beleidsmaker is om de weging van belangen en prioritering van eisen duidelijk te maken. Ook 
als dit tegen de opinie van de participanten in gaat. Participatie is geen kwestie van ‘u vraagt 
en wij draaien.’ Participatie is het betrekken van bewoners bij vaak moeilijke 
beleidsafwegingen binnen de institutionele context, maar dat wil niet zeggen dat iedereen 
altijd zijn of haar zin kan krijgen. Ook daar is een empowerend proces in te zien: “Response is 
vital for citizen education, and thus has a bearing on the ‘front end’ of the process as well. 
Citizens need to learn to live with disappointment: participation will not always ‘deliver’ on 
immediate concerns, but remains important, and citizens confidence in the participation 
process cannot be premised upon ‘getting their own way” (Stoker, 2006, p. 99).  

Voor wat betreft de competenties van mensen spreken de factoren Can do en 
Enabled to voor zich. De eerste factor - Can do - heeft te maken met de mate waarin burgers 
geschikt zijn om te participeren. Dat dit verder gaat dan alleen vaardigheden laat Schwerin al 
zien in zijn tweedeling tussen vaardigheden en politiek bewustzijn. Maar mee kunnen en 
willen doen is nog niet genoeg om daadwerkelijk te participeren. Bewoners moeten volgens 
Stoker ook in staat gesteld worden - Enabled to -  om te participeren. Dit betekent dat er 
groepen en organisaties moeten zijn waarbinnen bewoners kunnen participeren. “Collective 
participation provides continuous reassurance and feedback that the cause of engagement is 
relevant, and that participation is having some value (Stoker, 2006, p. 97).  

Met het CLEAR model wordt zichtbaar wat het betekent om de houding en 
competenties  van mensen te beïnvloeden en wat professionals en beleidsmakers te doen 
staat als zij empowerment van burgers willen bevorderen. Hoewel het CLEAR-model door 
Stoker bedoeld wordt als model om participatie te kunnen bevorderen, doet zij dit door in te 
spelen op de burgerzin van mensen. Het CLEAR model kan dus als voorbeeld fungeren van 
de methoden die een directe strategie gericht op burgerzin zou moeten omvatten. Daarmee is 
theoretisch de levensvatbaarheid van een derde interventiestrategie vastgesteld. 
Geconcludeerd kan worden dat empowerment betekent dat de burgerzin van mensen 
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toeneemt, doordat houding en competenties zodanig beïnvloed worden dat mensen meer 
controle kunnen en willen hebben over hun eigen leven en hun omgeving. Tevens is te zien 
dat die beïnvloeding langs verschillende wegen tot stand komt: via bevordering van 
burgerparticipatie in beleidsvorming, via bevordering van sociale participatie en als gevolg 
van een (eventuele) directe strategie.  

Burgerschapsstijlen 

Tot nu toe is de bespreking van sturing op burgerschap en empowerment vooral 
gericht op eenrichtingsverkeer: beleidsstrategieën gebaseerd op een neo-republikeins idee 
van wat burgerschap zou moeten zijn en daarop aangepaste instrumenten zorgen ervoor dat 
houdingen competenties van burgers zodanig veranderen dat ze aan dit plaatje gaan 
voldoen. De uitwerking en resultaten van die strategie komen echter pas tot stand in de 
praktijk, waar burgers aangetroffen worden die zelf ook ideeën hebben over burgerschap en 
die daarin, maar vooral ook daarnaast, een grote verscheidenheid aan motivaties en wensen 
kennen waar het gaat om de rol van de overheid in hun leven. Een van de meest bekende 
studies naar verschillen tussen burgers is het onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction 
in 2001 uitvoerde in opdracht van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie 
(Commissie Wallage). In dit onderzoek komt Motivaction tot een omschrijving van vier 
burgerschapsstijlen. 

De vier burgerschapsstijlen zijn gebaseerd op een verkenning van zeven typen 
sociale milieus en vormen de basis voor een advies over communicatie vanuit de overheid. 
De eerste burgerschapsstijl die Motivaction beschrijft is buitenstaanders/inactief gedoopt. 
Deze stijl kenmerkt zich door desinteresse en afzijdigheid van de overheid. Het algemeen 
belang is voor deze burgers niet interessant of relevant, maar het eigen belang is iets wat 
goed bewaakt moet worden. Deze groep is ook van mening dat de overheid niet naar hen 
luistert en is daarom het minst gemotiveerd om te participeren of zichzelf te informeren over 
overheidsbeleid. Dit geldt ten dele ook voor de tweede stijl: plichtsgetrouw/afhankelijk. 
Burgers met deze stijl dreigen eveneens af te haken, maar de oorzaak hiervan is niet gelegen 
in desinteresse, maar in een gebrek aan vaardigheden om mee te gaan in de informatie- en 
kennissamenleving. Men sluit zich echter niet af, maar richt zich op de eigen directe 
omgeving en is voornamelijk op lokaal niveau betrokken en actief. De 
pragmatische/conformistische burger kenmerkt zich niet door een grotere betrokkenheid, 
maar is beter in staat om te gaan met wat op hem afkomt. De vaardigheden om met 
informatie om te gaan zijn aanwezig, maar men verliest het eigen belang niet snel uit het oog. 
Deze groep burgers neemt niet zelf het initiatief om beleid te beïnvloeden, maar wanneer het 
eigen belang in het geding is, wordt men vaak wel actief. Motivaction typeert de mentaliteit 
van deze burgers als ‘reactief’ en ‘klant’: “kernachtig de noodzakelijke informatie verzamelen, 
opdat men er praktisch mee uit de voeten kan” (Motivaction, 2001, p. 13). Tot slot 
onderscheidt Motivaction de maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl. Deze 
stijl kenmerkt zich door een betrokken en verantwoordelijke houding. Burgers houden 
rekening met het algemeen belang. Ze uiten kritiek, maar participeren ook en ondernemen 
zelf actie. “Dit is een actieve burgerschapsstijl: men reageert niet alleen wanneer het eigen 
belang in het geding is, maar roert zich ook uit ideologische motieven” (2001, p. 14). Van de 
overheid wordt niet verwacht dat ze veel reguleert, maar men verwacht wel openheid en 
waarborging van het democratisch proces. Men wil volledig geïnformeerd eigen afwegingen 
kunnen maken. Motivaction stelt dat deze mensen ‘bij uitstek’ coproducenten van beleid zijn. 
(ibid) 

De burgerschapsstijlen beïnvloeden de invulling die mensen geven aan de 
verschillende rollen die ze als burger spelen. Verschillende rollen vragen om verschillende 
benaderingen vanuit de overheid (Beukenholdt-ter Mors, Daemen, & Schaap, 2002). Op 
verschillende momenten zijn burgers kiezer, klant, onderdaan of co-producent van beleid. In 
tabel 3.2 zijn deze rollen gecombineerd met de burgerschapsstijlen. Hieruit komt een 
overzicht van de verschillende invullingen die de burgerschapsstijlen geven aan deze rollen. 
Dit is van belang voor overheidssturing omdat hieruit duidelijk wordt dat naast verschillende 
rollen (zoals die bijvoorbeeld te zien zijn in verschillende vormen van interactief bestuur, niet 
alleen van elkaar verschillen, maar ook tussen burgers kunnen verschillen.  
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 Burgerschapsstijlen 

Rollen Buitenstaanders/ 
inactief 

Plichtsgetrouw/ 
afhankelijk 

Pragmatisch/ 
conformistisch 

Maatschappijkritisch
/ 

verantwoordelijk 

Kiezer Veel niet-stemmers uit 
desinteresse. Trouw, consequent Geïnformeerd, niet 

sterk gemotiveerd 
Geinformeerd, 

betrokken, actief 

Klant 
Gemak, service, snel, 

makkelijk, kant en 
klaar 

Toegankelijkheid, 
persoonlijk, eenvoud, 

helderheid 

Veeleisend: Klant is 
koning, toegankelijk, 

bereikbaar 

Kwaliteit, openheid, 
deskundigheid, 

volledigheid 

Onderdaan 
Met moeite, 

egocentrisch, 
intolerant 

Passief, gezagstrouw, 
plichtsgetrouw 

Eigenwijs, eigen 
belang, materialistisch 

Kritisch cooperatief, 
interactief, reflectie, 

vertrouwen 

Coproducent 
van beleid 

Niet actief, 
wantrouwen, evt. voor 
individueel voordeel 

Lokaal, praktisch, 
concrete, dicht bij huis 

Geen sterke 
identificatie, eigen 

belang 

Actief, inhoudelijk, 
intellectueel, 
democratisch 

bevlogen 
Tabel 3.2: Rollen per burgerschapsstijl (Motivaction, 2001) 

 
Een strategie gericht op empowerment zal dus niet alleen gebaseerd moeten worden 

op het te bereiken doel of op verschillende manieren waarop houding en competenties 
beïnvloed worden. De strategie zal ook terdege rekening moeten houden met de doelgroep. 
Een plichtsgetrouwe/afhankelijke burger die zich wel inzet op lokaal niveau, maar verder 
weinig interesse heeft in het algemeen belang in bredere zin, zal met een andere boodschap 
benaderd moeten worden, en misschien ook wel door andere mensen, dan een 
maatschappijkritisch/verantwoordelijke burger die goed geïnformeerd is en weet wat er op 
allerlei niveaus speelt. De burgerschapsstijlen laten zien dat er een grote differentiatie is 
tussen burgers onderling. Deze differentiatie geeft de samenleving kleur, en zorgt vaak voor 
verrassende oplossingen (Rappaport, 1981) maar zorgt tegelijkertijd voor een moeilijke relatie 
tussen overheid en burger, zeker waar de overheid gelijkheid tracht te waarborgen. 
Gedifferentieerd beleid is met het oog op gelijkheid soms moeilijk uit te leggen, maar een 
uniform beleid heeft negatieve neveneffecten (Frissen, 2007).  

Ook Van den Brink (2002) maakt een onderscheid tussen typen burgers. In een 
voorstudie voor de WRR spreekt hij over bedrijvige, bedreigde en berustende burgers. 
Bedrijvige burgers zijn mensen met een relatief groot vertrouwen in de democratie en het 
functioneren van de overheid. Men is sociaal en politiek actief (men neemt in ieder geval deel 
aan verkiezingen). Ook staan bedrijvige burgers positief ten opzichte van modernisering. 
Bedrijvige burgers zijn veelal hoogopgeleid hebben een ‘behoorlijk’ inkomen (2002, p. 77). 
Bedreigde burgers kenmerken zich door een houding die op alle punten tegengesteld is aan 
die van de bedrijvige burger. Deze mensen hebben weinig belangstelling voor de publieke 
zaak en hebben geen vertrouwen in politiek en de parlementaire democratie. Ze zijn van 
mening dat er sterke leiders nodig zijn om orde te scheppen in een te grote diversiteit aan 
waarden en normen in de samenleving. Tussen deze tegenpolen plaatst Van den Brink een 
derde categorie: de berustende burgers. Dit zijn de mensen die politiek wel volgen, maar zelf 
geen actieve bijdrage leveren. Ze ontplooien weinig initiatief, tenzij hun eigen belang in 
gevaar komt. De groep stelt zich over het algemeen afwachtend op (2002, p. 79). 

Van den Brink concludeert zelf al dat zijn indeling sterke overeenkomsten vertoont 
met die van Motivaction. Hij heeft de groep buitenstaanders/inactief samengevoegd met 
plichtsgetrouwen/afhankelijken onder de naam bedreigde burger, maar de beschrijvingen van 
deze en de andere twee groepen komen verder overeen met die van Motivaction. Het voert te 
ver om de verschillen en overeenkomsten - alsmede verklaringen daarvoor –  hier te 
beschrijven. Voor nu volstaat het te concluderen dat wanneer gesproken wordt over 
burgerschap en empowerment, hier wellicht sprake moet zijn van een gedifferentieerde 
aanpak. Niet iedereen staat op dezelfde manier in het leven en niet iedereen heeft dezelfde 
houding ten opzichte van een overheid die ideeën heeft over hoe burgerschap ingevuld zou 
moeten worden. Sturen op burgerschap is daarmee een complexe aangelegenheid en een 
die niet in één uniforme benadering gevat kan worden. De mogelijkheden tot en inhoud van 
sturing op houding en competenties is naast de burgerschapsopvatting van de overheid en 
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de houding of competenties van burgers dus ook afhankelijk van de levensstijl en 
burgerschapsopvatting van die burger. 

Zoals eerder al besproken werd lijkt strategie III het beste toegerust om met die 
verscheidenheid om te gaan. Door te focussen op empowerment van burgers en niet op de 
context waarin die empowerment eventueel tot stand gaat komen, is diversiteit een stuk 
minder problematisch: immers diversiteit is niet langer een variabele die ingepast moet 
worden in participatietrajecten, maar vormt de kracht van waaruit zelfbewuste burgers 
‘ontstaan’ die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de samenleving kunnen en willen 
leveren. 

Slot 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden wat voor mogelijkheden er zijn voor de overheid 
om burgerschap en empowerment te sturen. Empowerment zoals dat momenteel 
geïnterpreteerd wordt sluit aan bij de neo-republikeinse opvattingen over burgerschap waarbij 
de overheid ruimte biedt aan burgers om te participeren en de mogelijkheden voor participatie 
aangrijpt om burgerzin te beïnvloeden. De literatuur over empowerment maakt duidelijk dat 
wellicht een derde strategie hetzelfde doel kan bereiken. In de besproken literatuur komt naar 
voren dat burgerzin participatie ook vooraf kan gaan. Hoewel duidelijk is dat participatie 
burgerzin bevordert, is het dus wellicht ook vruchtbaar om naar de omgekeerde relatie te 
kijken. Stimulering van burgerzin (empowerment) vormt dan het startpunt van de interventie. 
Een directe strategie - stimulering van empowerment - waardoor mensen mee gaan doen kan 
dan wellicht verrassende resultaten opleveren, naast twee strategieën waarin empowerment 
eigenlijk een ‘bijvangst’ is. De constatering van Metz dat burgerparticipatie als essentieel voor 
problemen rondom burgerschap gezien wordt, kan hiermee onderstreept worden.  Een neo-
republikeins perspectief legt de verantwoordelijkheid voor burgerschap bij zowel de staat als 
bij de burger zelf. Het is aan burgers om te participeren en op die manier worden burgerzin en 
competenties gevormd (strategie I en II richten zich dan ook op het bevorderen van 
participatie), maar het is aan de overheid om strategie III, die van rechtstreekse beïnvloeding 
van empowerment te verkennen. Met die combinatie wordt pas echt voldaan aan de neo-
republikeinse conceptie van burgerschap: empowerment van bewoners en dus ook de 
ontwikkeling van burgerzin en burgerparticipatie (kortom: burgerschap) is de uitkomst van een 
spel waarin zowel de overheid als burger haar rol in hebben te spelen.  

Toch zijn de drie strategieën niet zo eenduidig als ze in eerste instantie lijken. In dit 
hoofdstuk is ook aandacht besteed aan verschillen tussen (actieve) burgers. Niet iedereen wil 
of kan op dezelfde manier participeren en niet iedereen zal op dezelfde manier empowered 
kunnen worden. De manier waarop burgerzin verandert is niet alleen afhankelijk van de 
ideeën die de overheid heeft over burgerschap en haar sturing daarop, maar ook van of - en 
zoja hoe - burgers zelf invulling willen geven aan hun ‘ambt.’  

Daar komt bij dat verschillende auteurs waarschuwen voor de paradoxale situatie dat 
de overheid van bovenaf bottom-up processen wil initiëren. Strategieën I en II zijn in dit 
verband al problematisch te noemen wegens hun bemoeienis met burgerparticipatie en 
sociaal kapitaal, maar bij een strategie die zich richt op empowerment en burgerzin is dit 
gevaar nog groter. 

In hoofdstuk 5 zal ingegaan worden op deze en andere conclusies die aan deze 
entameringsstudie verbonden kunnen worden. Door terug te grijpen op de hoofdvraag en 
deelvragen uit hoofdstuk 1 wordt de balans opgemaakt: welke vragen zijn nu beantwoord en 
welke blijven nog onduidelijk. Maar ook: welke nieuwe vragen heeft deze entameringsstudie 
opgeleverd. Deze overwegingen vormen de opmaat voor het onderzoeksvoorstel, dat in 
hoofdstuk 6 uitgewerkt wordt. 
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5. Lessen voor verder onderzoek 
Inleiding 

Nu in de voorgaande hoofdstukken het begrip empowerment en aanverwante 
begrippen en theorieën verkend zijn, is het tijd om de balans van deze studie op te maken en 
terug te keren naar de vragen die in hoofdstuk 1 gesteld werden. De beantwoording van die 
vragen levert echter, zoals hiervoor al duidelijk werd, ook weer nieuwe vragen op. Deze 
vragen zullen gebruikt worden om richting te geven aan de opzet van het promotieonderzoek, 
dat in hoofdstuk zes behandeld wordt.  

De antwoorden 

De eerste deelvraag die deze entameringsstudie beoogt te antwoorden is de vraag 
wat empowerment nu eigenlijk is. Op basis van literatuur over empowerment en burgerschap 
en participatie is duidelijk geworden dat empowerment een proces is waarin mensen die in 
eerste instantie een achtergestelde positie hebben, op eigen kracht een betere controle over 
hun eigen leven krijgen en hun eigen positie in termen van houding en competenties kunnen 
verbeteren. De geschiedenis leert ons dat dit proces in veel gevallen van onderaf, dus 
bottom-up op gang komt. Deze geschiedenis vormt een bron van inspiratie voor veel 
overheidsprojecten en –initiatieven om de positie van achtergestelde groepen in Nederlandse 
steden te verbeteren.  

Vervolgens is de vraag waardoor dit proces op gang gebracht wordt. Uit de literatuur 
blijkt dat empowerment betekent dat houding en competenties zodanig samenvallen dat er 
burgerzin ontstaat: mensen willen iets doen en kunnen dat ook gaan doen. Stimulering van 
empowerment is er op gericht om de houding en competenties van mensen zodanig te 
beïnvloeden dat ze mee kunnen en mee willen doen in de maatschappij. Door middel van die 
participatie kunnen vervolgens nieuwe vaardigheden en contacten opgedaan worden, 
waardoor mensen zichzelf meer kansen kunnen geven en die kansen ook kunnen grijpen.  

De antwoorden op de derde onderzoeksvraag – wie kan of kunnen dit proces op 
gang brengen – hangen af van de manier waarop tegen de rol van burgers in de 
maatschappij in het algemeen en empowerment in het bijzonder aangekeken wordt. Sturen 
op empowerment is sturen op wat mensen willen en wat mensen kunnen. Voordat hieraan 
invulling gegeven kan worden moet de sturende actor, in dit geval vaak de overheid, een idee 
hebben van hoe zij vindt dat mensen zouden moeten functioneren in de maatschappij. 
Discussies over empowerment zijn daarmee normatieve discussies. De manier waarop over 
empowerment nagedacht wordt en de waarde die er aan toegekend wordt, is afhankelijk van 
de ideeën die heersen over burgerschap.  

Er is nog een tweede reden waarom burgerschap een belangrijk begrip vormt in 
empowermentprocessen. Uit onderzoek van onder meer Higgins (1999) blijkt, zoals 
hierboven is aangegeven, dat voordat mensen participeren in allerlei netwerken, zij het 
gevoel hebben ook daadwerkelijk ergens bij te horen en een bijdrage te kunnen leveren – 
Higgins spreekt van een sense of full citizenship ofwel “enjoying the formal status and 
substantive effects of civil, political and social rights as an equal member of society” (1999, p. 
287). Deze definitie sluit aan bij de discussies over burgerschap. Voor empowerment is het 
dus belangrijk hoe zowel overheid als burgers zelf over burgerschap denken (respectievelijk: 
wat is een goede burger? En: waar hoor ik bij of wat moet ik doen?). Wanneer empowerment 
een doelstelling van de overheid is, lijkt het dus vruchtbaar om in te spelen op ideeën over 
burgerschap. Naast opvattingen over burgerschap is het daarbij van belang om een 
onderscheid aan te brengen tussen twee aspecten van burgerschap: burgerzin en 
burgerparticipatie. Denters (2004) laat zien dat deze twee verschillende aspecten samen de 
kern van het burgerschapsbegrip vormen. Participatie beïnvloedt de burgerzin en 
toenemende burgerzin leidt tot meer participatie.  

Ten derde is het nadenken over burgerschap van belang omdat een overheid te 
maken heeft met het bestaan van verschillende typen (actieve) burgers. Niet iedereen wil het 
zelfde doen en niet iedereen kan op dezelfde manier bereikt worden. Het onderscheid van 
Van den Brink tussen bedrijvige, bedreigde en berustende burgers, laat zien dat beleid 
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gericht op burgerschap ook daarmee rekening moet houden. Voor alle drie de groepen zal 
burgerschap (en dus ook empowerment) een andere betekenis hebben. 

Los van de vraag bij wie die verantwoordelijkheid ligt om het empowermentproces op 
gang te brengen werden drie strategieën besproken die empowerment stimuleren 

Denters laat zien dat er twee beleidsstrategieën denkbaar zijn die indirect de vorming 
van burgerzin – en dus empowerment -  proberen te beïnvloeden. Een strategie is gericht op 
het bevorderen van burgerparticipatie, waarbij burgers mee helpen met het oplossen van 
problemen met betrekking tot het algemeen belang, al dan niet met een beroep op de 
overheid en een strategie die zich richt op het bevorderen van sociaal kapitaal. Wanneer de 
theorie van Denters gekoppeld wordt aan de empowermentliteratuur en met name het model 
van Schwerin, wordt duidelijk dat de houdingen en competenties waar de laatste over spreekt 
terug te vinden zijn binnen het begrip burgerzin. Van Schwerin weten we dat empowerment 
zich richt op het koppelen van houdingen en competenties (het bevorderen van burgerzin 
dus) met als gevolg meer participatie (zowel sociale participatie als burgerparticipatie). Dit 
roept de vraag op of er ook sprake kan zijn van een directe interventiestrategie, naast de 
twee indirecte strategieën van Denters, die zich specifiek richt op de koppeling van houding 
en capaciteiten, en dus direct op burgerzin. Een dergelijke strategie zou dan het spiegelbeeld 
vormen van de eerste twee strategieën: in strategie III wordt burgerzin direct beïnvloed en 
sociaal kapitaal en burgerparticipatie indirect. 

Maar ook met betrekking tot de eerste twee strategieën blijven nog vragen overeind. 
Immers is ook nu nog niet duidelijk hoe burgerzin precies bevorderd wordt en wat er precies 
gebeurt wanneer houdingen en competenties beïnvloed worden. Het CLEAR-model van 
Stoker geeft een eerste indicatie hoe die beïnvloeding in zijn werk zou kunnen gaan. 
Verschillende elementen van het CLEAR-model hebben invloed op houding (bijvoorbeeld de 
manier waarop mensen gevraagd worden mee te doen kan die houding veranderen) en 
andere hebben invloed op de competenties van mensen (bijvoorbeeld de factor Can do die 
overheden ertoe aanzet om te zorgen dat burgers ook mee kunnen doen).  

De vragen 

Dit onderzoek begon met de vraag Hoe raken burgers empowered en wie moet dit 
proces op gang brengen? De deelvragen die hieruit voorkwamen zijn hierboven beantwoord, 
maar die beantwoording roept ook nieuwe vragen op. Zo is het nu duidelijker geworden wat 
empowerment is – namelijk het samenvallen van houding en competenties van mensen zodat 
zij controle over hun eigen leven en positie in de maatschappij willen en kunnen krijgen. Ook 
zijn manieren verkend waarop dit kan gebeuren, zoals de twee interventiestrategieën van 
Denters en het CLEAR-model, maar dit bleken vooral toch indirecte strategieën te zijn, 
waardoor het nog onduidelijk blijft wat er precies gebeurt waardoor houding en competenties 
op elkaar aansluiten en burgers empowered raken. De vraag wie dit proces op gang kan of 
kunnen brengen is een lastige. In principe blijkt uit het voorgaande dat het de overheid is die 
beleid maakt om empowerment te bevorderen, maar zoals eveneens duidelijk wordt is 
empowerment een sterk individueel proces, dat zich op lokaal niveau af speelt. Dit kan er op 
duiden dat er tussen overheid en individu een grote rol is weggelegd voor professionals, al 
dan niet in dienst van de overheid, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers (Hoijtink, 
2005), het welzijnswerk (Veldboer, 2002) en opbouwwerkers (K. Vos, 2004). Pease (2002) 
constateert dat empowerment meer en meer onderdeel van de ‘toolkit’ van onder andere 
opbouwwerkers aan het worden is.  Tenslotte is de vraag wie er verantwoordelijk voor is om 
empowermentprocessen op gang te brengen niet eenduidig te beantwoorden. Het antwoord 
op die vraag hangt af van de manier waarop men tegen burgerschap en de rol en 
verantwoordelijkheden van burgers in de maatschappij aan kijkt. Metz liet zien dat er in de 
discussie over burgerschap verschillende posities in te nemen zijn afhankelijk van die positie 
ligt verantwoordelijkheid bij burgers of bij de overheid. Deze discussie vindt zijn 
weerspiegeling in de geschiedenis van empowerment: van een bottom-up proces naar een 
doelbewuste, top-down benadering of strategie om empowermentprocessen op gang te 
brengen. Dit levert een vanuit neo-republikeins oogpunt een logische benadering op - 
verantwoordelijkheid vragen van en geven aan burgers, maar tegelijkertijd blijven sturen op 
de grenzen van die verantwoordelijkheid – maar lijkt ook enigszins paradoxaal. Burgers wordt 
verantwoordelijkheid gegeven, maar tegelijkertijd wordt het kader waarbinnen die 
verantwoordelijkheid genomen kan worden begrensd door een dominante visie van 
burgerschap als ambt in dienst van het collectief. 
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Hiermee wordt duidelijk dat een vervolgonderzoek naar empowerment rekening zal 
moeten houden met een aantal punten. Het zal opvallen dat een aantal van deze punten 
genoemd zijn in het voorstel voor deze entameringsstudie (Boluijt, 2009), maar dat deze 
studie op zichzelf nog geen antwoord weet te formuleren op deze vragen.  

In de eerste plaats is duidelijk dat een onderzoek naar empowerment zich moet 
richten op de link tussen de houding – wat men wil – en de competenties – wat men kan – 
van burgers. De twee strategieën van Denters vormen hiertoe een eerste aanknopingspunt, 
omdat deze als indirect doel hebben het verbeteren van burgerzin (en dus de verbinding 
tussen houding en competenties). Tegelijkertijd is er de vraag naar aandacht voor een directe 
vorm van interventie. Los van de vraag hoe de link tussen houding en competenties precies 
vorm krijgt, liggen er wellicht mogelijkheden voor overheden om direct in te spelen op 
houdingen en competenties, waardoor (ook) de benodigde klik ontstaat tussen deze twee 
elementen van burgerzin. Tenslotte dient een onderzoek naar empowerment rekening te 
houden met differentiatie wanneer het over burgers of ‘de burger’ gaat. De grote verschillen 
tussen burgerschapsstijlen en typen burgers vragen om verschillende invulling en 
benaderingen van empowerment en burgerschap. Zo is het voor sommige mensen misschien 
helemaal niet wenselijk dat zij hun levensstijl veranderen. Peterson en Reid (2003) wijzen er 
bijvoorbeeld op dat participatie en meer informatie over de bijvoorbeeld de slechte staat van 
de wijk ook ‘disempowerend’ kan werken voor sommige mensen en juist leidt tot 
vervreemding (zie ook (Rich, Edelstein, Hallman, & Wandersman, 1995). Dat betekent dus 
ook dat de interventiestrategieën van Denters of de toegevoegde derde strategie rekening 
moeten houden met die verschillen.  

Naast deze overwegingen zijn er nog een aantal vragen die in eerste instantie gesteld 
werden (Boluijt, 2009) nog niet opgehelderd. Zo is door te kiezen voor burgerschap en 
participatie in wijken als invalshoek, de aandacht voor verschillende analyseniveaus van 
empowerment wat minder. Zimmerman (2000) stelt dat empowerment op zowel individueel 
als organisatorisch als maatschappelijk niveau valt te analyseren. Voor een vervolgonderzoek 
naar empowerment betekent dit in het geval van stedelijk burgerschap dat ook gekeken kan 
worden naar wat het betekent dat een buurt, wijk of bewonersorganisatie empowered is.  

Hoewel de discussie over burgerschap en verschillen tussen burgerschapsstijlen hier 
wel aan raakt, is er nog weinig aandacht geweest voor differentiatie in empowerment. Niet 
iedereen wil voldoen aan een neo-republikeins burgerschapsideaal waar veel beleid op uit 
lijkt te zijn. Maar misschien moet een overheid dat ook helemaal niet willen. Sterker nog: een 
situatie waarin iedereen empowered is, is misschien ook wel een situatie waarin iedereen zijn 
eigen weg gaat: mensen kunnen nu wat ze zelf willen. Dat hoeft niet altijd samen te vallen 
met het collectieve belang. Is die differentiatie een gevaar, of juist winst? 

De laatste vraag waartoe in het voorstel en in deze studie wel een aanzet is gegeven, 
maar waar nog geen bevredigend antwoord op gevonden is, heeft betrekking op de rol van 
professionals. Op verschillende plaatsen in de voorgaande verkenning wordt duidelijk dat 
empowerment en burgerschap gevormd worden of ontstaan op individueel niveau, in de 
lokale praktijk. Foster-Fishman e.a. (1998) constateren dan ook dat de drie belangrijkste 
assumpties van empowerment soms vergeten lijken te worden. “Empowerment can mean 
different things to different people and vary in form across settings and time. Thus, the 
desires for, pathways towards and manifestations of empowerment will vary significantly upon 
the population we target, the setting we examine and the point of time we witness” (Foster-
Fishman, et al., 1998, p. 10). Dat is tevens de praktijk waar tal van professionals dagelijks 
bezig zijn problemen op te lossen en kansen te grijpen. Welke rol spelen deze mensen in het 
beïnvloeden van de houding en competenties van mensen? Als empowermentprocessen op 
dat niveau opgestart worden, wat is de rol van professionals daar dan in? Rappaport geeft al 
in 1981 aan: “The implications of an empowerment ideology force us to pay attention to the 
mediating structures of society, i.e., those that stand between the large impersonal social 
institutions and individual alienated people (Rappaport, 1981, p. 19). Boehm en Staples 
(2002) stellen dat empowerment een verschuiving betekent in machtsrelaties tussen de 
burger en de organisatie en/of professional. Pease (2002) voegt hier aan toe dat een 
doelstelling van empowerment het organiseren van ‘alternatieve macht’ is: door 
machtsrelaties om te draaien komt de macht bij de burger te liggen, die daardoor in staat is 
zelf actie te ondernemen. Er ontstaat een alternatief voor de macht van de professional. De 
paradox van het stimuleren van participatie is hier terug te vinden in de relatie tussen 
professional en cliënt: “An essential part of the definition of a profession is the possession of a 
specific knowledge base. Professionals are supposed to be the experts, but the power in their 
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expertise can disempower clients and thus subvert the goals of the profession […] 
Professionals are placed in positions of power over others through their institutional position 
which also undermines the activity of empowerment” (Pease, 2002, p. 137). In de relatie 
tussen professional en cliënt is er sprake van een voortdurende spanning. Acties die de 
professional als empowerend bestempelt, kunnen door de cliënt heel anders ervaren worden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorgaande entameringsstudie naar empowerment heeft geresulteerd in een beter 
inzicht in wat empowerment is en betekent en hoe dit zich verhoudt tot participatie en 
burgerschap wanneer het gaat om empowerment van burgers. De verkenning heeft geleid tot 
een beter begrip van empowerment en aanverwante begrippen en geeft een beter inzicht in 
verschillende vraagstukken die hier een rol spelen. In het bovenstaande zijn deze 
vraagstukken benoemd. In het volgende hoofdstuk vormen zij de basis voor een voorstel voor 
een promotieonderzoek naar empowerment van burgers in stadswijken. 

 
 
 

Lessen uit de entameringsstudie 
 
•  Empowerment is een individueel proces, maar vindt plaats in een 

context die van grote invloed is op het proces; 

•  Burgerschap, empowerment en participatie krijgen vorm in 
praktijken; 

•  Stimuleren van empowerment komt voort uit een neo-republikeinse 
opvatting van burgerschap; 

•  Burgerparticipatie stimuleert empowerment en kan op veel 
verschillende manieren vorm krijgen; 

•  Bewoners handelen vanuit situationele logica, overheid van 
institutionele logica. 
 

Overwegingen voor verder onderzoek 

•  Bevordering van empowerment lijkt paradoxaal: Via een top-down 
interventie wordt getracht bottom-up processen te stimuleren; 

•  Verschillende burgerschapsstijlen vragen (wellicht) om 
verschillende benaderingen; 

•  Naast de indirecte strategieën I (stimuleren van burgerparticipatie) 
en II (stimuleren van sociaal kapitaal) die stimulering van 
empowerment tot gevolg hebben, is er wellicht een derde strategie 
mogelijk die direct empowerment  beïnvloedt; 

•  Professionals spelen wellicht een belangrijke rol in het stimuleren 
van empowerment; 
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6. Opzet promotieonderzoek 
Inleiding 

Nu de verkenning van het begrip empowerment en de daarmee samenhangende 
concepten en theorieën tot een aantal bruikbare conclusies heeft geleid, is het tijd om dieper 
in te gaan op de vragen deze studie heeft opgeleverd. In dit hoofdstuk wordt dan ook op basis 
van de entameringsstudie een promotieonderzoek opgezet naar empowerment.  

Dit hoofdstuk begint met de formulering van een onderzoeksvraag, gebaseerd op de 
entameringsstudie. Vervolgens worden de verschillende elementen van deze 
onderzoeksvraag toegelicht en wordt uitgelegd hoe het onderzoek uitgevoerd zal gaan 
worden.  

De onderzoeksvraag 

Uit de entameringsstudie komt naar voren dat het vaak onduidelijk is wat 
empowerment eigenlijk behelst. Nu is vastgesteld dat empowerment betekent dat de houding 
en competenties van mensen zodanig samenvallen dat mensen controle kunnen en willen 
nemen, is de belangrijkste vraag die blijft staan hoe empowerment plaatsvindt. Het 
promotieonderzoek zal zich op die vraag richten: wat gebeurt er in de praktijk van 
empowerment en welke (f)actoren spelen daarin een rol? Om daar achter te komen is het van 
belang om op zoek te gaan naar succesvolle empowermentprocessen en te onderzoeken wat 
het dan is dat die processen succesvol maakt. De onderzoeksvraag luidt dan ook: 

 
Onder welke omstandigheden zijn empowermentprocessen in stadswijken succesvol 

en welke (f)actoren spelen daarin een doorslaggevende rol? 
 
Door de formulering van deze vraag wordt de focus van het promotieonderzoek 

duidelijk gemaakt. In de eerste plaats is het een onderzoek naar succesvolle 
empowermentprocessen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat empowermentprocessen 
succesvol zijn op het moment dat de betrokkenen dat zelf zo ervaren. Immers: empowerment 
betekent dat mensen zelf controle krijgen over het leven en is pas geslaagd als zowel 
bewoners als andere actoren het er over eens zijn dat mensen ook daadwerkelijk de houding 
en competenties hebben verworven om die controle zelf uit te oefenen.  

In de tweede plaats beperkt deze onderzoeksvraag zich tot empowermentprocessen 
in stadswijken. Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat het onderzoek zich niet richt op 
bijvoorbeeld empowerment van patiënten en cliënten in de gezondheidszorg – een terrein 
waar empowerment ook in de belangstelling staat – maar zich richt op empowerment in 
relatie tot burgerschap, burgerparticipatie en sociaal kapitaal, zoals figuur 3.4 laat zien.  

Empowermentprocessen zijn die processen waarbij de houding en competenties van 
mensen zodanig beïnvloed worden dat er een toename van burgerzin ontstaat. De 
omstandigheden vervolgens hebben te maken met de drie eerder besproken strategieën 
waarmee die empowermentprocessen direct of indirect beïnvloed worden. 

Tenslotte richt deze vraag zich op de (f)actoren die van doorslaggevend belang zijn 
bij succesvolle empowermentprocessen. Wanneer er sprake is van succesvol empowerment 
is het belangrijk om te zoeken naar factoren en actoren die daarin een rol spelen. Zo is het 
bijvoorbeeld denkbaar dat in succesgevallen een netwerk van betrokken organisaties zoals 
maatschappelijk werk, woningcorporaties, de gemeente en andere hulpverleners zich richten 
op de betrokken personen en hen zo het gewenste zetje in de rug geven. Maar eveneens is 
het mogelijk dat iemand met behulp van een goede vriend steeds beter in staat is om een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de straat of buurt waar hij of zij woont. De 
entameringsstudie laat zien dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Met dit onderzoek wordt in 
de alledaagse praktijk gekeken: Wat dragen betrokkenen bij aan het succesvol zijn van 
empowermentprocessen. Of andersom: ondanks welke (f)actoren zijn processen toch 
succesvol gebleken?  
 



 33 

Onderzoeksontwerp 

 
Interpretatieve benadering 

Hoewel nu nog niet duidelijk is welke verschijnselen onderzocht gaan worden en 
welke (f)actoren een rol spelen, is wel duidelijk vanuit welk perspectief naar deze 
verschijnselen gekeken moet worden. Eerder werd al aangegeven dat het niet aan de 
onderzoeker is om een oordeel te vellen over het al dan niet succesvol zijn van 
empowermentprocessen: ze zijn succesvol op het moment dat betrokkenen vinden dat ze 
succesvol zijn. Deze constatering leidt ertoe dat het niet mogelijk is om dit onderzoek vanuit 
een empirisch-analytische benadering op te zetten, omdat een dergelijke benadering ervan 
uit gaat dat de interpretatie van mensen geen gevolgen heeft voor het al dan niet succesvol 
zijn empowermentprocessen. In een empirisch-analytische benadering wordt de werkelijkheid 
gezien als een verzameling te kennen feiten en processen die door middel van onderzoek 
zichtbaar gemaakt kunnen worden en die objectief waargenomen kunnen worden(Alvesson & 
Sköldberg, 2000; Hakvoort, 1995; Van der Velde, Jansen, & Anderson, 2004). Zo bezien zou 
empowerment als succesvol gekwalificeerd worden als het voldoet aan een bepaald rijtje 
voorwaarden waarvan de mate waarin ze voorkomen te meten is met bijvoorbeeld een 
vragenlijst.  

In het voorgaande werd duidelijk dat dit niet mogelijk is omdat er hier vanuit gegaan 
wordt dat die voorwaarden per geval en zelfs per persoon kunnen verschillen. Succesvol 
empowerment wordt hier gezien als een sociaal construct dat per geval tot stand komt 
(Berger & Luckmann, 1966; Searle, 1995). In de interactie tussen alle betrokkenen wordt 
bepaald wat succesvol is. Daar komt bij dat het doel van dit onderzoek niet is het definiëren 
van succesvol empowerment, maar het vinden van een theorie over de beleving van mensen 
van succesvol empowerment. Zelfs als succesvol empowerment als objectief feit te kennen 
zou zijn, zou het een feit zijn dat per situatie zou verschillen (en dus niet meer objectief is, 
omdat ‘succesvol’  dan meerdere betekenissen zou hebben, afhankelijk van de context). 

Naast de constateringen dat (1) het nog niet duidelijk is welke verschijnselen 
onderzocht gaan worden en (2) het niet mogelijk is om nu al vast te stellen wat ‘succesvol’ is, 
is er nog een andere reden andere reden om een empirisch-analytisch perspectief af te 
wijzen. Deze reden (3) heeft te maken met de besproken tegenstelling tussen institutionele en 
situationele logica. Een onderzoek naar de beleving van mensen is alleen mogelijk wanneer 
de beweegredenen, overwegingen en verhalen van die mensen begrepen worden: de 
onderzoeker moet kunnen meedenken met de respondenten en moet de situatie kunnen 
bezien vanuit de logica van de bewoners. Door de interpretaties van bewoners als 
uitgangspunt te nemen verzekert dit onderzoek zich van een blik die gestuurd wordt door de 
situationele logica en wordt voorkomen dat het onderzoek zich teveel laat leiden door de 
logica van beleidsmakers of andere professionals die te maken hebben met empowerment 
van bewoners (Boluijt, 2007).  Empowerment gaat uiteindelijk over iets wat bewoners zelf 
doen en raakt: hun beeld op de samenleving en hun rol daarin verandert. Een analyse van 
empowermentprocessen moet dan ook rekening houden met hoe zij kijken naar de relevante 
begrippen in dit onderzoek. Dit kan wezenlijk verschillen van de manier waarop 
beleidsmakers empowermentprocessen zien en beoordelen.  

De benadering die van waaruit dit onderzoek uitgevoerd wordt is dan ook de 
interpretatieve benadering. De interpretaties van de betrokkenen vormen het 
onderzoeksobject. Zoals gezegd zijn succesvolle empowermentprocessen alleen te 
reconstrueren via die interpretaties. Tevens geven die interpretaties aan wat voor de 
betrokkenen (en dus voor het onderzoek) belangrijk is als het gaat om 
empowermentprocessen. Interpretatief onderzoek is “ a reading of meanings in use, in action, 
in practice – an inductive reading from human act to human meaning, rather than a deductive 
examination beginning wiht conceptual definitions to see how they are applied” (Yanow, 2003, 
p. xi). 

In het promotieonderzoek zal op zoek gegaan worden naar situaties waarin 
empowermentprocessen als succesvol aangemerkt worden. Vervolgens zal door middel van 
een reconstructie van die processen achterhaald worden waarom die processen volgens de 
betrokkenen succesvol zijn gebleken. Deze reconstructies vragen om een intensieve 
onderzoeksbenadering (in tegenstelling tot extensief). De term intensief heeft vooral 
betrekking op de waarnemingsmethoden en de wijze van redeneren en is vooral bruikbaar 
wanneer het onderzoek erop gericht is om de “leefwereld en de betekenissystemen van de 
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betrokkenen te achterhalen” (Hakvoort, 1995, p. 96). In dit onderzoek betekent deze 
benadering dat per casus een verhaal ontstaat met als kern het succesvolle 
empowermentproces. Het verhaal reconstrueert wat er gebeurd is en hoe die gebeurtenissen 
invloed hebben gehad op de betrokkenen. Overigens is hierin ook een element van 
interactieonderzoek te vinden (Kensen, 2007). Het is immers goed denkbaar dat ook voor de 
betrokkenen – zeker in projecten vanuit de twee indirecte strategieën – niet duidelijk is wat 
succesvol empowerment eigenlijk is en of zij daarmee te maken hebben, laat staan dat ze 
zelf empowered zijn. De betekenis van succesvol empowerment wordt dan niet ‘aangeleverd’ 
door de betrokkenen, maar moet in de interactie tussen de onderzoeker en de betrokkenen 
vorm krijgen. 

 
Casus selectie 

Het onderzoek richt zich dus op gevallen waarin sprake is van een succesvol 
empowermentproces.  Om deze  casussen te kunnen vinden worden twee invalshoeken 
gebruikt. Deze invalshoeken zijn gebaseerd op de constatering dat empowerment zowel 
direct als indirect gestimuleerd kan worden.  

 
Invalshoek 1: Projecten die sociaal kapitaal of burgerparticipatie stimuleren 
In de eerste plaats zal er gezocht worden naar programma’s, projecten en andere 

initiatieven die in de eerste plaats passen in de twee strategieën van Denters. Dat betekent 
dus dat enerzijds op zoek gegaan wordt naar projecten die vallen onder strategie I, namelijk 
het stimuleren van burgerparticipatie. Anderzijds wordt gezocht naar projecten die passen 
binnen strategie II, het stimuleren van sociaal kapitaal. Vervolgens wordt binnen die selectie 
gezocht naar projecten die empowerment als (extra) al dan niet expliciete doelstelling 
hebben.  

 
Invalshoek 2: Projecten die rechtstreeks empowerment trachten te stimuleren 
In de tweede plaats wordt gezocht naar initiatieven die vallen onder strategie III, een 

rechtstreekse bevordering van empowerment. Hier gaat het om projecten die als belangrijkste 
doelstelling het stimuleren van empowerment hebben, los van burgerparticipatie of sociaal 
kapitaal.  

 
De projecten worden in eerste instantie gezocht in lopend onderzoek van de 

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Zoals een onderzoek naar bewonersparticipatie bij 
de uitvoering van de wijkactieplannen in de 40 ‘Vogelaarwijken’ en andere projecten die in 
opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en het SEV programma 
‘Keer de verloedering’ uitgevoerd zijn of worden. Binnen deze onderzoeken komen keer op 
keer initiatieven en programma’s aan het licht die gericht zijn op het verbeteren van sociaal 
kapitaal en/of bewonersparticipatie. Door de opzet en doelstellingen van deze projecten te 
analyseren kan ingeschat worden of empowerment een al dan niet expliciete doelstelling in 
deze projecten is. Vervolgens wordt contact gezocht met betrokkenen om te bepalen of het 
betreffende project of programma in aanmerking komt voor het onderzoek. Uiteindelijk zal 
binnen een project bekeken worden hoe empowermentprocessen gereconstrueerd kunnen 
worden. Dit kan bijvoorbeeld door een specifieke persoon als uitgangspunt te nemen. In dat 
geval gaat het om een persoon die door het project empowered is. Maar wellicht is het ook 
mogelijk om het project als uitgangspunt te nemen en met meerdere betrokkenen te bepalen 
wat succesvol was op het gebied van empowerment in dit project. 

 
Casussen in het buitenland 

Het heeft de voorkeur om naast projecten in Nederland ook op zoek te gaan naar 
projecten in het buitenland. Dit kan drie grote voordelen bieden voor het onderzoek. In de 
eerste plaats kunnen er tussen landen grote verschillen bestaan in de manier waarop 
burgerschap vormgegeven wordt en tevens in de manier waarop tegen ‘goed burgerschap’ 
aangekeken wordt. Deze visies hebben, zoals in de entameringsstudie duidelijk werd, veel 
invloed op de manier waarop naar empowerment gekeken wordt en wellicht ook voor de 
manier waarop empowermentprocessen gestimuleerd (kunnen) worden. In de tweede plaats 
kan een internationale vergelijking van empowermentprocessen leiden tot lessen voor 
Nederlandse projecten. Het is goed mogelijk dat in andere landen succesvolle processen 
ontstaan door (f)actoren die in Nederland (nog) niet betrokken zijn. Door op zoek te gaan 
naar processen in andere landen en totaal verschillende contexten is het tevens mogelijk om 
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een duidelijker onderscheid tussen contextgebonden (f)actoren en (f)actoren die in alle 
gevallen, dus los van de context, van belang blijken te zijn voor succesvol empowerment. 
Door het onderzoek ook in andere landen uit te voeren kan dus een grotere verscheidenheid 
aan contexten onderzocht worden en levert het onderzoek meer contextgebonden (f)actoren 
op, maar ook steviger gefundeerde theorie over algemene (f)actoren die van belang zijn voor 
succesvol empowerment. 

De overeenkomst tussen alle casussen is zoals gezegd dat betrokkenen het erover 
eens zijn dat er sprake is van een succesvol empowermentproces. Voor de selectie van 
landen zal gekeken worden naar de manier waarop burgerschap doorgedrongen is in het 
dagelijks leven in een aantal verschillende landen. In landen als de Verenigde Staten en 
Duitsland ligt bijvoorbeeld veel nadruk op onderwijs in respectievelijk ‘civics’ en ‘politische 
Bildung.’ Van jongs af aan groeien kinderen op met het idee dat ze iets bij kunnen dragen aan 
de maatschappij en dat ook zouden moeten doen. Ook Zwitserland is in dit opzicht een 
interessant land. Het is een land waar meer dan andere (Europese) landen belang gehecht 
wordt aan het uitvoeren van het burgerschap als ‘ambt’ en waar het stimuleren van burgerzin 
van zeer groot belang geacht wordt. Aan het begin van het promotietraject zal bekeken 
moeten worden hoeveel en welke landen in aanmerking zouden komen voor het 
vergelijkende onderzoek en hoe een internationale vergelijking uitgevoerd kan worden. Ook 
voor het vinden van casussen in het buitenland zal het netwerk van de TSPB het (eerste) 
uitgangspunt zijn. 

 
Dataverzameling 

Een interpretatieve onderzoeksbenadering vraagt om een grote rol van betrokkenen 
in het onderzoek. De reconstructie van empowermentprocessen resulteert in een verhaal dat 
vertelt hoe betrokkenen het proces hebben ervaren. Tevens betekent een reconstructie van 
wat er feitelijk gebeurd is dat niet alle data uit beleidsdocumenten zoals projectbeschrijvingen 
en -plannen gehaald zal kunnen worden. Om het ‘verhaal’ van de empowermentprocessen 
goed naar voren te krijgen zijn diepte-interviews met betrokkenen het aangewezen 
instrument. Desalniettemin zal voor het helder krijgen van de context waarin de processen 
zich afspeelden ook gebruik gemaakt worden van documentenanalyse. Deze zal zich richten 
op de beschikbare beleidsdocumenten over de wijk, het programma en/of het project 
waarbinnen geselecteerde empowermentprocessen zich af hebben gespeeld. 

De interpretatieve benadering die in dit onderzoek gehanteerd wordt heeft ook 
gevolgen voor de manier waarop de data verzameld wordt. In de interviews zal de nadruk 
sterk liggen op de ervaringen van de respondenten. De belangrijkste opbrengst van de 
interviews is dus niet zozeer een beschrijving van de formele processen van bijvoorbeeld een 
participatietraject, maar vooral op de beleving van de betrokkene van dat traject. Dit betekent 
ook dat in de interviews het verhaal van de respondent centraal staat. De onderzoeker zal zo 
open mogelijk het gesprek in gaan. Er zal geen sprake zijn van een (al dan niet fysieke) 
vragenlijst die de respondent moet beantwoorden, maar er zal sprake zijn van een zogeheten 
‘open interview’: de gespreksonderwerpen worden uiteraard binnen het kader van de 
onderzoeksvragen, bepaald door de respondenten. Op die manier kan het snelste inzicht 
verkregen worden in wat empowermentprocessen voor betrokkenen betekenen en in welke 
termen zij hier zelf over spreken en denken (Baarda, De Goede, & Van der Meer, 2007). 

De respondenten voor de interviews worden gevonden door middel van de zogeheten 
sneeuwbalmethode (Hakvoort, 1995): sleutelfiguren in de casus wordt gevraagd welke 
andere actoren een belangrijke rol hebben gespeeld, en die zullen vervolgens ook 
geïnterviewd worden. Ook zij zullen wellicht nog tips hebben voor gesprekspartners. Op die 
manier worden alle kernactoren geïnterviewd. Op het moment dat alle (volgens betrokkenen) 
relevante betrokken personen geïnterviewd zijn, zal op basis van die interviews een 
conceptreconstructie geschreven worden, welke in een groepsgesprek met alle 
geïnterviewden (voor zover ze daartoe bereid zijn uiteraard) besproken zal worden. Op deze 
manier is er een extra check ingebouwd om feitelijke onjuistheden te voorkomen in het 
uiteindelijke verhaal. Tevens is de groepsbijeenkomst een gelegenheid om verschillen in 
interpretaties of meningen naar boven te krijgen en de oorzaak daarvan te achterhalen. 
Groepsdiscussies over de reconstructies zijn daarmee niet alleen een check voor de juistheid 
van het verhaal tot dan toe, maar ook een bron van nieuwe informatie.  
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Analyse 
Door de verschillende gereconstrueerde casussen met elkaar te vergelijken is het 

mogelijk om te zien of bepaalde (f)actoren steeds terugkeren wanneer het gaat om succesvol 
empowerment. Wellicht zijn bepaalde omstandigheden steeds aanwezig of worden mensen 
op een bepaalde manier benaderd. De analyse is gericht op het vinden van de ‘gemene 
delers’ van succesvolle empowermentprocessen en deze te expliciteren. Ook is het hier 
mogelijk om gevonden verschillen te duiden. Door middel van kwalitatieve data-analyse 
(Boeije, 2005) worden de gedeelde begrippen en interpretaties zichtbaar gemaakt (zowel 
binnen een casus als tussen casussen).  

Een dergelijke analysemethode, waarbij thema’s en onderwerpen in de data 
hiërarchisch gegroepeerd worden zodat duidelijk wordt wat de prioriteiten en belangrijkste 
interpretaties van de respondenten (en het documentenmateriaal) zijn, draagt in de eerste 
plaats bij aan de reconstructie. In de tweede plaats vormt de analyse de basis voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Door de ontleding van de data wordt het mogelijk om 
de verschillende (f)actoren te identificeren die bijdragen aan succesvol empowerment, maar 
ook worden (f)actoren zichtbaar die dat minder doen, of zelfs helemaal niet. Kwalitatieve 
data-analyse is dus een methode die geschikt voor zowel de reconstructie van individuele 
casussen als de analyse van de casussen samen. Tenslotte is het met deze methode ook 
mogelijk om de data te koppelen aan de negen hiervoor geformuleerde lessen voor verder 
onderzoek. Zo werd in de entameringsstudie al duidelijk dat empowermentprocessen in lokale 
praktijken vorm krijgen en dat ze eveneens afhankelijk zijn van visies op burgerschap en 
verschillen tussen typen burgers. Een internationale vergelijking tussen succesvolle 
empowermentprocessen kan deze successen wellicht koppelen aan burgerschapsvisie en 
daarbij passende projecten. Of aan strategieën specifiek gericht op bepaalde typen burgers. 

De analyse resulteert dan in de individuele reconstructies van de casussen, een 
vergelijking van de casussen om gemeenschappelijke (f)actoren en casusspecifieke 
(f)actoren te onderscheiden en een koppeling van deze gegevens aan bestaande theorie 
over participatie, burgerschap en empowerment, zoals beschreven in de hoofdstukken 
hiervoor. 

Opbrengsten van het onderzoek 

Dit promotieonderzoek beoogt in kaart te brengen wat succesvolle 
empowermentprocessen betekenen. In de voorstudie is duidelijk geworden dat empowerment 
is te zien als zodanig veranderen van houding en competenties van burgers dat er een 
sterkere burgerzin ontstaat. Het promotieonderzoek richt zich zowel op datgene dat ervoor 
zorgt dat die houding en competenties gelinkt worden (empowerment) als op wat er gebeurt 
nadat die link ontstaan is.  

Wanneer duidelijk is waardoor empowermentprocessen succesvol zijn is het wellicht 
mogelijk om met die kennis meer gebruik te maken van wat in de entameringsstudie strategie 
III genoemd is: het direct beïnvloeden van empowerment. Empowerment lijkt nu nog vaak 
een ‘bijvangst’ van verschillende projecten die zich richten op burgerparticipatie of sociaal 
kapitaal, al dan niet omdat het niet duidelijk is hoe men zich direct op empowerment zou 
kunnen richten.  

Dit onderzoek hoopt een bijdrage te leveren aan enerzijds de alledaagse praktijk in 
de wijk waarin empowerment van bewoners een belangrijke doelstelling is. Door dit 
onderzoek wordt het mogelijk om aanbevelingen te doen voor iedereen die empowerment 
van bewoners hoog in het vaandel heeft staan, maar moeite heeft met het vinden van een 
juiste aanpak. Door de opzet van het onderzoek zal het resultaat een kijk op 
empowermentprocessen bieden vanuit de blik van direct betrokkenen. 
Empowermentprocessen kunnen voortkomen uit grote en afstandelijke beleidstrajecten, maar 
uiteindelijk is het een individueel en lokaal proces dat zeer veel invloed heeft op de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Door in kaart te brengen wat er in die levenssfeer 
gebeurt en de manier waarop empowermentprocessen gezien worden door betrokken 
individuen, zal op maatschappelijk vlak meer inzicht komen in wat er nodig is voor en komt 
kijken bij empowerment van burgers en hoe dit vorm gegeven kan worde op een manier die 
aansluit bij de alledaagse praktijk. Op wetenschappelijk vlak beoogt dit onderzoek meer 
inzicht te bieden in wat empowerment in essentie is en hoe de relaties tussen participatie in 
het publieke domein en burgerschap zoals geschetst in figuur 3.4 er in de praktijk uit zien. 
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Planning 

JAAR ACTIVITEITEN 
 
2009-2010 

 
• Verdere uitwerking theoretisch kader en aanpak 

o Methode van reconstructie 
o Methode van vergelijking van casussen  

• Selectie casussen Nederland & buitenland 
 

2010-2011 • Dataverzameling & reconstructie casussen Nederland 
 

2011-2012 • Dataverzameling & reconstructie casussen buitenland 
 

2012-2013 • Voltooien analyse & schrijven proefschrift 
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