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Abstract 

Voor een representatieve democratie weegt een representatieprobleem zwaar op de 

legitimiteit. Onder andere vrouwen, kansarmen, laagopgeleiden en mensen met een 

migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd, en dit bestendigt ongelijke 

machtsverhoudingen in de bredere maatschappij. Deliberatieve democraten leggen 

deliberatie voor als een manier om het representatieve model van democratie aan te 

vullen met de directe betrekking van burgers bij het beleidsproces, wat de 

legitimiteit van de politieke sfeer zou verhogen. De vraag is echter of het model van 

deliberatieve democratie niet dezelfde structurele ongelijkheden in zich draagt als 

het model van de representatieve democratie. De beleidsvoorkeuren en noden van 

de “politieke elite” zijn fundamenteel anders dan die van de “politieke onderklasse”, 

en kunnen deze niet in hun plaats vertegenwoordigen. Vrouwen, kansarmen, 

laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond doen dit zelf het best, 

naargelang het “diversity trumps ability”-principe. Er bestaan echter verschillende 

drempels bij deliberatieve participatie, net zoals bij traditionele participatie, die dit 

verhinderen. Evenzeer zijn er aspecten die een stimulerend effect bezitten. Welke 

deze aspecten zijn, welke motivaties, omgevingsfactoren en strategieën deliberatieve 

(non-)participatie dus vormgeven, omvat de centrale vraag van deze thesis. Na een 

thematische analyse van dertien semi-gestructureerde interviews, afgenomen met 

(non-)participanten van het deliberatief forum “de Burgerbegroting” in Antwerpen, 

kan men stellen dat onder andere sociale netwerken, en breder gezien sociaal 

kapitaal, van uiterst belang zijn, zoals het Civic Volunatarism Model van Brady, 

Schlozman en Verba (1995) zou voorspellen. Deze invloed werkt echter langs twee 

kanten, en is wederzijds afhankelijk van elkaar. Socio-economische middenvelds-

organisaties zijn essentieel voor de participatie van etnisch-culturele minderheden, 

die bijna uitsluitend te mobiliseren zijn vanuit dat middenveld, maar gaan in 

sommige gevallen ook zodanig oligarisch te werk dat ze de meest kansarmen van 

die groep nog steeds in de marges van het deliberatief proces houden. Bijkomend 

ervaren sommige mensen met een migratieachtergrond de onderhandelcompetenties 

en andere politieke vaardigheden die ze opdeden voor of tijdens het deliberatief 

proces als iets emanciperend, terwijl anderen de noodzaak om deze vaardigheden 

aan te leren vooraleer ze constructief kunnen delibereren als oneerlijk aanvoelen 

tegenover autochtone bevolkingsgroepen die deze ‘voorbereiding’ niet nodig 

hebben. 
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1 Inleiding 

Reeds sinds de derde golf van democratisering halverwege de jaren 1970, verklaren 

verschillende auteurs dat de democratie zich in crisis bevindt. Er wordt een beeld 

geschetst van een Westerse wereld waar democratische waarden minder 

geapprecieerd zouden worden door burgers, ook die zelf in een democratische staat 

leven. Deze “crisis van de democratie”-theorie wordt echter verre van als vanzelf-

sprekend gezien binnen de politieke wetenschappen, en veel critici wijzen op het feit 

dat de crisis van de democratie er eigenlijk niet één is van een verwerping van zijn 

waarden, maar een negatieve perceptie van diens legitimiteit (Van Reybrouck, 2018, 

p. 10). Vandamme en Hamelin (2017) stellen het als volgt: “Part of the contemporary 

crisis of representation stems from the fact that elected representatives are perceived as not 

acting in the best interests of the people, precisely because they are descriptively different, 

because they belong to a particular social class with interests of its own. Therefore, their 

decisions are believed to be biased in favor of this class” (Vandamme & Verret-Hamelin, 

2017, p. 1). Het is niet zozeer dat burgers geen belang meer hechten aan demo-

cratische principes, maar dat zij oordelen dat de democratische praktijk, specifiek 

politieke instellingen en politici, geen draagvlak meer heeft onder de bevolking. 

Er bestaat een kloof tussen burger en bestuur, die zich met de tijd lijkt te vergroten, 

ongeacht wat de burger van ‘democratie’ in zijn ideaalvorm denkt. Voor sommige 

bevolkingsgroepen, kansarmen, etnisch-culturele minderheden en vrouwen in het 

bijzonder, is deze kloof groter dan voor anderen (Bird, 2004, p. 1). Hun noden 

worden in mindere mate behartigt, deels omdat volksvertegenwoordigers descrip-

tief niet overeenkomen met deze ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep 

(Crowley, 2001, p. 107). Maar in het algemeen is het politiek systeem responsiever 

voor de eisen van politiek gepriviligeerde bevolkingsgroepen, die meer agenda-

settingkracht hebben en meer middelen bezitten om over te gaan tot politieke 

mobilisatie (Bird, 2004, p. 4). Dit bestendigt reeds bestaande ongelijkheden (Bird, 

2004, p. 4). Het representatief model van democratie aanvullen met deliberatieve 

elementen, burger en bestuur op directe manier laten samenwerken met elkaar, 

stellen theoretici, zou deze kloof op een significante manier kunnen dichten 

(Caluwaerts & Reuchamps, 2014; p. 2; Curato et al., 2017; Dryzek et al. 2019). De 

voorwaarde is hier echter dat de ongelijkheden inherent aan het representatief 

model niet nog eens bestendigt of versterkt worden in de deliberatieve variant 

(Caluwaerts & Reuchamps, 2014; Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Caluwaerts & 

Reuchamps, 2018). Of dit het geval is, werd nog maar opvallend weinig onderzocht. 

De focus binnen de theorie ligt vooral op legitimiteitscriteria van deliberatieve ‘mini-

publics’, en met welke vormvereisten aan deze criteria voldaan worden (Caluwaerts 

& Reuchamps, 2014; Curato et al., 2017). Te weinig studies zijn echter gedaan naar 

de effecten van deze criteria indien niet aan deze voldaan worden, en dan specifiek 

met betrekking tot etnisch-culturele vertegenwoordiging en participatie. Deze thesis 

zou dat theoretisch tekort moeten aanvullen met een case-studie. Als deliberatieve 

democraten een “democratische ontkoppeling” wensen te vermijden, is het 



 
2 

belangrijk te begrijpen waarom een betekenisvol instrument van de oplossing, de 

‘mini-public’, niet iedereen binnen de bevolking in gelijke mate aantrekt. 

Om een deel van deze puzzel op te lossen, gaat deze masterproef dieper in op de 

participatie en non-participatie van burgers met een migratieachtergrond in een 

Antwerps deliberatief project, de Burgerbegroting. Meerbepaald tracht de masterproef 

een antwoord te bieden op de volgende onderzoeksvraag: “Waarom nemen mensen 

met een migratieachtergrond al dan niet deel aan de Burgerbegroting? Wat zijn hun 

motivaties voor (non-)participatie? En welke omgevingsfactoren moedigen 

participatie aan/af?“ Om deze vragen te beantwoorden werden dertien semi-

gestructureerde interviews afgenomen met voornamelijk moslim (non-)participanten 

in de Burgerbegroting. 

In wat volgt, zal er eerst een toelichting gegeven worden bij de centrale begrippen 

rond deliberatieve democratie en zijn principes, de bestudeerde ongelijkheden met 

betrekking tot etnisch-culturele minderheden (en vrouwen), en het “deliberatief 

landschap” in België. Vervolgens wordt de methodologie toegelicht, met een moti-

vering van het gebruikte onderzoeksdesign, de data-verzameling en -analyse, met 

daaropvolgend een case-bespreking. Dan volgen de resulaten en de analyse, met een 

blik op de implicaties van de resultaten voor de interne legitimiteit van de case. Ten 

slotte, de conclusie en een discussie. 

 

 

2 Theoretisch kader 

2.1 Representatieve democratie onder druk 

Het verlies aan legitimiteit is grotendeel te danken aan een representatieve 

democratie die kampt met een systemische ongelijkheid in haar representatie: 

vrouwen, etnisch-culturele minderheden, lage inkomensgroepen, laaggeschoolden 

etc. zijn ondervertegenwoordigd in het huidig politiek systeem (Bird, 2004, p. 1). Dit 

gebrek aan vertegenwoordiging heeft zijn spill-over effecten naar politieke parti-

cipatie en vertrouwen, dat de voorbije decennia structureel aan het dalen zou zijn 

(Dalton, 2004, p. 191), maar vertoont zich ook in een schijnbaar hogere pola-risatie 

(Dryzek et al., 2019, p. 1444). Een terugval in formele participatie, iets dat geillus-

treerd zou worden door dalende verkiezingsopkomst en dalend partijlid-maatschap 

(Siaroff, 2009), zou bewijs zijn van een loskoppeling tussen burger en bestuur. Dit 

soort dynamieken kunnen snel veranderen in een vicieuze cirkel. Door het dalen van 

de politieke participatie bij de bevolkingsgroepen die reeds ondervertegenwoordigd 

zijn, zullen zij zichzelf nog minder herkennen in de politieke representatie, waardoor 

de loskoppeling vergroot, en op zijn beurt de politieke participatie van die 

bevolkingsgroepen nogmaals daalt. Enzovoort. 
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Bij etnisch-culturele minderheden, vrouwen en kansarmen wordt de kloof tussen 

burger en politiek dus als het grootste aangevoeld. Met andere woorden, zij twijfelen 

alsmaar meer aan de stelling dat volksvertegenwoordigers in het algemeen belang 

handelen. Zeker bij die groepen groeit het besef dat het eerder “gesloten en 

oligarisch karakter van de Belgische besluitvorming” hen achterlaat (Caluwaerts, 

2011), en de responsiviteit voor beleid die hun noden behartigt alsmaar zakt. Dit 

noemt men dan het probleem van representatie (Vandamme & Verret-Hamelin, 2017, 

p. 1). Met representatie bedoelt men zowel de “descriptieve” (de mate waarin 

vertegenwoordiging de maatschappij in se weerspiegelt) als “actieve” of 

“substantiële” betekenis (de mate waarin deze “descriptieve” vertegenwoordiging 

handelt in het algemeen belang van zijn descriptieve bevolkingsgroep). De crisis van 

representatieve democratie stemt dan vooral uit een gebrek aan beide vormen, die 

logischerwijs gelinkt zijn aan mekaar. Zonder “descriptieve” vertegenwoordiging, 

een tekort aan vertegenwoordigers met een migratieachtergrond, vrouwen, laag-

geschoolden etc. ligt de responsiviteit voor beleid die die belangen eigen aan die 

groepen behandelt lager en blijft “actieve” vertegenwoordiging vaak uit (Vandame 

& Verret-Hamelin, 2017, p. 1).  

De representatieve democratie staat onder druk net omdat feitelijke descriptieve en 

actieve vertegenwoordiging belangrijk is voor het behartigen van de noden eigen 

aan bepaalde bevolkingsgroepen. Gender, ethniciteit en andere sociale achter-

gronden zijn weldegelijk van belang met betrekking tot het ondersteunen en 

uitvoeren van responsief beleid in het belang van die bepaalde groep (Hessami & da 

Fonseca, 2020, p. 2). Specifiek met betrekking tot burgers met en zonder 

migratieachtergrond kunnen belangen sterk verschillen (Crowley, 2001, p. 107). 

Pande (1999) vond dat (in India) de aanwezigheid van volksvertegenwoordigers van 

een bepaalde etnisch-culturele minderheid een significante invloed had op het 

ondersteunen van beleid in specifieke beleidsdomeinen van groot belang voor die 

minderheidsgroep (zoals sociale zekerheid en werkgelegenheid), alsook de 

overheidsuitgaven in die beleidsdomeinen (Pande, 1999, p. 20; Pande, 2003, p. 1147). 

Ook Ueda’s (2008) studie naar Afro-Amerikaanse vertegenwoordiging in de 

Zuiderse staten tussen de jaren ’70 tot ’90 sugerreert dat vertegenwoordiging voor 

die etnisch-culturele groep resulteerde in meer overheidsuitgaven in die 

beleidsdomeinen die de economische welvaart en het opleidigsniveau van de Afro-

Amerikaanse gemeenschap kon bevorderen (Ueda, 2008, p. 24-25). Ueda (2008) vat 

haar bevindingen samen door te stellen dat “legislatures that incorporate minority 

members of the society are more likely to adopt policies that reflect the interests of the 

traditionally underrepresented groups.”(Ueda, 2008, p. 25). 

Het huidige gebrek aan vertegenwoordiging speelt dus nu een significante rol in de 

verhouding tussen burger en bestuur, en dit loopt evenzeer over in politieke 

participatie, zeker bij kansarme bevolkingsgroepen. De hoop is echter dat de 

democratie zichzelf zodanig kan innoveren dat het deze structurele ongelijkheden 

kan wegwerken. Eén van die innovaties ligt dus binnen het domein van de 
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deliberatieve democratie. Deliberatieve democratie is een gesprekscentrische vorm 

van democratie die gebaseerd is op directe participatie van burgers aan beleids-

processen, door middel van bijvoorbeeld een burgerforum waarbij burgers kunnen 

beraadslagen over een bepaalde onderwerpen en waarbij idealiter aanbevelingen 

van dat forum worden overgebracht aan de beleidsmakers die deze betrekken bij het 

beleidsproces (Caluwaerts, 2011). 

Het feit dat mensen met een migratieachtergrond, maar ook vrouwen en kansarmen, 

zichzelf niet weerspiegelt zijn in de politieke instellingen die hun noden zouden 

moeten behartigen, zorgt dus voor een loskoppeling tussen burger en bestuur. 

Deliberatieve democratie, met zijn nadruk op representativiteit en betrekking bij het 

beleidsproces, kan het representatief model van democratie bijsturen met directe 

inbreng van de bevolking in al zijn diversiteit. De democratisch verkozen politieke 

vertegenwoordiging wordt niet vervangen, maar op significante manier aangevuld 

daar waar de vertegenwoordiging in het huidige systeem ontbreekt. Daarbij zorgt de 

notie van deliberatieve democratie ook voor een verbreding van het concept 

“politieke participatie”, buiten het domein van formele representatie in klassieke 

politieke organen als parlementaire- of overheidsorganen (Hearn & Hobson, 2020, p. 

159) of in het algemeen buiten de traditionele partijpolitiek. 

 

 

2.2 Deliberatieve democratie, etnisch-culturele- en genderongelijkheid 

Hoewel vele voorstanders waarschuwen dat deliberatieve democratie niet hét 

wondermiddel is dat elke aangevoelde tekortkoming van de democratische of 

representatieve malaise zal oplossen, schuiven zij toch de relatief nieuwe vorm van 

democratische participatie naar voren als een manier om het groeiend probleem van 

democratische legitimiteit, inclusie en representatie deels op te vullen. Op zijn minst 

kan men stellen dat de hernieuwe nadruk op participatorische democratische 

modellen tot een herziening heeft geleidt van de manier waarop democratie weet te 

representeren (Bovens & Willie, 2010, p. 410). Op zich is deliberatie tussen burgers 

bij het vormen van beleid geen nieuw concept, maar de theorie en praktijk van de 

deliberatieve democratie bevinden zich sinds twee decennia pas echt in een 

stroomversnelling. Met die stroomversnelling kwam een brede waaier aan 

academische inzichten omtrent welke vormvereisten en condities een deliberatief 

forum legitimiteit verlenen. 
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2.2.1 Deliberatieve democratie en zijn principes: de legitimiteitscriteria van deliberatieve 

‘mini-publics’ 

Een ‘mini-public’, een deliberatief instrument waarbij gelote burgers onderling aan 

de hand van discussie en onderhandeling beleid vormen of adviseren1, moet aan een 

aantal basisvoorwaarden voldoen. Aan de kant van ‘inputlegitimiteit’  is een ‘mini-

public’ ten eerste idealiter representatief, en dus inclusief. Willekeurige selectie is 

hierbij het primair mechanisme voor de rekrutering van participanten aan deli-

beratieve ‘mini-publics’. Op het eerste zicht is willekeurige loting een objectief 

instrument om een gelijke participatiemogelijkheid te bekomen. Er liggen echter 

verschillende biases in de weg van ‘pure’ statistische willekeur. De selectiemethode 

is hierbij belangrijk. Men zal andere resultaten bekomen met betrekking tot de de 

etnische en socio-economische diversiteit als men telefonisch of online rekruteert, 

dan als men gericht en persoonlijk rekruteert. Nog andere nuances zorgen voor een 

onevenwicht in het deelnemersaantal. Zo zijn databases met personengegevens voor 

het selecteren van deelnemers vaak biased tegenover nieuwkomers en oudere 

burgers, en bestaat er zelf-selectie onder potentiële deelnemers, aangezien 

participatie onmogelijk verplicht kan worden (Caluwaerts & Reuchamps, 2014). 

‘Gerichte rekrutering’ kan dit onevenwicht corrigeren (Caluwaerts & Reuchamps, 

2014). 

Ten tweede, bepaalt de openheid van agenda welke onderwerpen, of misschien 

belangrijker welke niet, besproken worden tijdens een ‘mini-public’ (Caluwaerts & 

Reuchamps, 2014). Deze agenda is idealiter open, zodat de participanten zelf, en niet 

organisaties of entiteiten van buitenaf, kunnen identificeren wat voor de groep het 

bespreken waard is. Uiteraard kan niet elk onderwerp dat aangehaald wordt 

besproken worden op een significante manier, maar het gaat er eerder om dat het 

selectie- en filteringsproces van onderwerpen op een transparante manier 

plaastvindt, die de participanten begrijpen en goedkeuren (Caluwaerts & 

Reuchamps, 2014). Het ontvangen van overheidsfinanciering, of subsidies van 

andere (middenvelds)organisaties, zou (indirect) voor druk kunnen zorgen die de 

agenda vernauwt (Caluwaerts & Reuchamps, 2014), ervoor zorgen dat de nadruk op 

bepaalde onderwerpen gelegd wordt, of dat sommige onderwerpen ‘off limits’ zijn. 

Aan de kant van ‘throughtputlegitimiteit’ betekent een evenwicht in diversiteit van 

het deelnemersaantal betekent uiteraard nog geen evenwicht met betrekking tot 

‘inbreng tijdens de deliberatie’ zelf (Smith, 2009). De kwaliteit van de deliberatie 

tijdens de mini-public, zoals bijvoorbeeld de voorgenoemde ‘equality of voice’ 

(Smith, 2019), wordt hooggehouden door onder andere door het klein houden van 

deliberatieve groepen, het beschikbaar maken van voldoende informatie over de te 

bespreken onderwerpen, het modereren van de groepsdiscussies of het gebruik van 

meerdere talen en/of vertalers om zo anderstaligen te accomoderen (Caluwaerts & 

Reuchamps, 2014; Smith, 2009). Dit creëert een setting waar participanten zich vrij en 

 
1 Zoals het Ierse “Constitutional Convention” en de daaropvolgende “Citizens’ Assembly” uit 2012. 
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comfortabel genoeg voelen om standpunten, perspectieven en ervaringen te delen 

binnen de groepsdeliberatie (Caluwaerts & Reuchamps, 2012), wat tot een grotere 

variatie aan inzichten leidt. Deze kwaliteit kan voorts verhoogd worden door de 

aanwezigheid van een “devil’s advocate” die verschillende perspectieven belicht, de 

aanwezigheid van experts alsook de mogelijkheid tot het kunnen aangaan van een 

dialoog met die experts (Caluwaerts & Ugarriza, 2012). 

Voorts ondersteunt onderzoek ook de notie dat consensus binnen de deliberatie de 

legitimiteit van een deliberatief forum verhoogt. Hier gaat het dus om de kwaliteit 

van het beslissingsproces. Hoewel het behalen van consensus door vele deliber-

atieve critici als naïef beschouwd wordt (Curato et al., 2017), komen beslissingen het 

beste tot stand door de “unforced force of the better argument”, stelt deliberatieve 

grondlegger Jürgen Habermas (Habermas, 1996), en niet door het adwingen van 

sociaal wenselijk gedrag of andere vormen van groepsdruk. Het is echter duidelijk 

dat het bereiken van deze ‘ideale condities’ met bepaalde overwegingen moeten 

gedaan worden, en dat deze niet zomaar uit nature ontstaan binnen een deliber-

atieve setting. Ook hier is kwaliteitsvolle en actieve moderatie van belang. Indien 

aggregatie (en daarbij stemmen) wordt gebruikt om de beslissing van een deliber-

atieve groep naar buiten te dragen, is er afhankelijk van de drempel voor beslissing 

(gewone meerderheid, 2/3de meerderheid etc.) nog genoeg ruimte voor de ‘gekende’ 

machtsdynamieken om de deliberatie over te nemen (Curato et al., 2017). Hoe lager 

deze drempel is, en hoe verder men afdwaalt van de noodzaak om iedereen binnen 

de groep te moeten overtuigen, hoe meer kans dat een “wet van de sterkten” zal 

heersen. 

Ten vijfde is de contextuele onafhankelijkheid ook van belang voor de kwaliteit 

van een forum. Een bepaalde sociale of politieke maatschappelijke context kan 

logischerwijs de beslissingen van een forum beïnvloeden. Zo heeft de G-1000, het  

Belgisch deliberatief project dat gehouden werd in 2011, te leiden gehad onder een 

“sterke nationalistische tegenwind” bij Vlaamse deelnemers, door een federale 

regeringsvorming die alsmaar meer in een impasse belandde (Caluwaerts & 

Reuchamps, 2014, p. 13). Een politieke crisis of ander bepaalde relevante maatschap-

pelijke gebeurtenis kan het deliberatieproces naar eigen zeggen “besmetten”. 

Met betrekking tot ‘outputlegitimiteit’ heeft een deliberatieve ‘mini-public’ liefst ook 

effectief een concrete beleidsimpact. De bekomen aanbevelingen van het forum 

zouden dus een bepaald gewicht met zich moeten meedragen naar beleidsmakers 

toe, die deze aanbevelingen betrekken bij of verwerken in toekomstig beleid 

(Caluwaerts & Reuchamps, 2014). Deze aanbevelingen moeten echter overeenkomen 

met de noden en eisen van het breder, niet-participerend publiek, zodat ze (idealiter) 

omgezet kunnen worden in responsief beleid, en deze aanbevelingen dus ook ‘een 

draagvlak verkrijgen bij de gehele bevolking’ (Caluwaert & Reuchamps, 2014). 

Voorts moet er een “feedback loop” bestaan tussen beleidsmakers en deliberatieve 

participanten, zodat die eersten kunnen verantwoorden in welke mate de 
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aanbevelingen van de ‘mini-public’ betrokken worden bij of verwerkt worden in 

toekomstig beleid (Caluwaerts & Reuchamps, 2014). 

Uiteraard zijn deze deliberatieve principes omschreven in hun ideaalvorm. Het is 

welgekend dat het hooghouden van zowel de input-, throughput- als output-

legitimiteit vaak een jongleeroefening is, waarin trade-offs maken bijna onafwend-

baar zijn (Caluwaerts & Reuchamps, 2014; Vandamme & Verret-Hamelin, 2017). Ter 

illustratie, hoe meer outputlegitimiteit een bepaald deliberatief forum bezit, en hoe 

meer macht de delibererende burgers dus bezitten, hoe meer zij druk van buitenaf 

zullen zullen ervaren, en hoe meer het middenveld of andere belangen-organisaties 

hen zal willen beïnvloeden en hun eigen agenda’s zullen proberen op te leggen 

(Vandamme & Verret-Hamelin, 2017), waardoor de through-putlegitimiteit zal 

dalen. Of, wanneer een deliberatieve groep representatief en dus divers is (sterke 

inputlegitimiteit), zal deze moeilijker te managen zijn, omdat conflict tussen de 

discutanten opgedreven zal worden, waardoor kwalitatieve moderatie van uiterst 

belang wordt (druk op de throughputlegitimiteit) (Caluwaerts & Reuchamps, 2014). 

Het is veel eenvoudiger een homogene groepen te laten delibereren dan een groep 

waar verschillende attituden, voorkeuren en ideologische principes aanwezig zijn.  

Deliberatieve democratie onderstreept dus grotendeels ‘rationaliteit’ en logischerwijs 

‘deliberatie’. De kwaliteit van het aggregatisch politiek model wordt verhoogt door 

deliberatie, het voorbrengen van rationale argumenten en afwegen van deze argu-

menten alvorens een bepaalde beleidspositie in te nemen. Dit zou biases corrigeren 

en resulteren in het nemen van meer ‘objectieve’ politieke beslissingen (Habermas, 

1992). Kwaliteitsvolle deliberatie zou in ‘goede omstandigheden’ vaak ideologie, 

cognitieve biases en dogma’s overstijgen (Dryzek et al., 2019). De nadruk ligt hier 

wel op ‘goede omstandigheden’, want de kwaliteit van de deliberatie is zoals eerder 

vernoemd van groot belang. De voordelen en ‘beloftes’ van deliberatieve democratie 

zijn dus veelbelovend, maar onderheven aan kwalitatieve voorwaarden en 

onvermijdbare trade-offs. 

 

2.2.2. Etnisch-culturele en socio-economische ongelijkheden in deliberatieve participatie 

Indien het zou afhangen van deliberatieve democraten, zouden in de toekomst 

deliberatieve fora echter een groter aandeel krijgen in ons politiek beleidsproces, 

zowel in frequentie en schaal van fora als in de agendasettingkracht en concrete 

invloed op beleid. De vraag is echter of het model van deliberatieve democratie niet 

dezelfde structurele ongelijkheden in zich draagt als het model van de represen-

tatieve democratie. Studies naar genderongelijkheden in deliberatie lijken dit alvast 

te bevestigen, (Beauvais, 2019; Harris et al., 2020; Hearn & Hobson, 2020; Karpowitz 

& Mendelberg, 2014; Young, 2000), en trekken de utopistische, of alleszins hoop-

volle, aard van deliberatieve democratie vaak in twijfel. Er is echter nog weinig 

geweten over de manier waarop andere vormen van ongelijkheid zich ontplooien 

binnen deliberatieve democratie. Deze masterthesis gaat hier daarom dan ook dieper 
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in op etnisch-culturele ongelijkheden in deliberatieve democratie. Meerbepaald zal 

nagegaan worden welke factoren personen met een migratieachtergrond drijven tot 

(non-)participatie aan deliberatieve events. De onderzoeksvraag hierbij luidt als 

volgt: “Welke motivaties en omgevingsfactoren vormen de (non-)participatie van 

mensen met een migratieachtergrond aan het Antwerps deliberatief project ‘de 

Burgerbegroting’? 

De vraag naar welke factoren etnisch-culturele minderheden aanzetten deel te 

nemen aan deliberative fora is relevant vanwege het belang van inclusie en 

representativiteit, misschien meer dan andere aspecten, essentieel voor het vormen 

van een kwaliteitsvol deliberatief forum dat zijn democratische legitimiteit behoudt 

(Caluwaerts & Reuchamps, 2014, p. 3). Binnen een context waar een eis naar meer 

directe inspraak in het beleidsproces net komt vanuit een gevoel van gebrek aan 

correcte politieke representatie, wordt dit belang nog meer onderstreept. Andere 

aspecten, zoals een gelijke inbreng van participanten tijdens deliberatie zelf, zijn 

uiteraard evenzeer van groot belang (Smith, 2009, p. 13). Het is echter zonder het 

opstellen van een representatief deelnemersaantal vooraf, waarbinnen de 

deelnemers gespiegeld worden aan de maatschappij op vlak van leeftijd, gender, 

etnisch-culturele achtergrond, socio-economische status etc., dat het weinig zin heeft 

om een deliberatief forum te organiseren en die andere vormen van legitimiteit te 

maximaliseren. Die eerste horde moet overwonnen worden voor men aan de andere 

kan denken. Een burgerforum kan enkel de democratische legitimiteit van de 

politieke sfeer verbeteren als het zelf ook legitiem is (Caluwaerts & Reuchamps, 

2014, p. 3). De focus van deze masterthesis ligt dus op etnisch-culturele en 

genderongelijkheden binnen een deliberatief forum, en wat deze ongelijkheden in 

stand houdt. 

Het gevaar van een lage representativiteit lijkt op eerste zicht redelijk duidelijk te 

zijn. Bestaande ongelijkheden binnen de maatschappij, voornamelijk op vlak van 

socio-economische en etnisch-culturele achtergrond, worden zo bestendigd. De 

politiek dominante groep, zij die de zogenaamde “politieke elite” vormen, kunnen 

hun behoeften en noden meer doordrukken binnen politiek relevante settings, zoals 

deliberatieve fora, terwijl de belangen en noden van minderheidsgroepen niet of 

onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Zoals al eerder vernoemd, zijn de behoeften en 

noden van verschillende groepen anders, en kan de politiek dominante groep deze 

onmogelijk zelf volkomen vertegenwoordigen, naargelang het “diversity trumps 

ability”-principe (Caluwaerts & Reuchamps, 2014, p .4). Met andere woorden, een 

deliberatief debat dat zijn legitimiteit niet behoudt, door middel van 

voornamelijk een hoge representativiteit, is een zinloze en averechtse bijdrage 

aan de legitimiteit van het politiek bestuur, aangezien het de reeds bestaande 

ongelijke verhoudingen in het beleidsproces nog eens extra benadrukt 

(Caluwaerts & Reuchamps, 2014; Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Caluwaerts & 

Reuchamps, 2018; Nassiri, 2020, p. 14). Het gevaar bestaat er dan in dat de 

minderheidsgroep de behoeften en noden binnen de eigen gemeenschap niet kan 
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voorleggen binnen een setting waar beleidsmakers (idealiter) beïnvloed kunnen 

worden, en zij zo hun politieke rechten niet maximaal kunnen benutten. 

Participanten binnen een deliberatief forum krijgen de mogelijkheid om een 

discussie te houden rond een sociaal en/of politiek relevant thema, binnen een 

groep waar een diversiteit aan perspectieven en standpunten aanwezig is. Het feit 

dat rationaliteit centraal staat tijdens deliberatie, creëert echter een elitair stigma 

rond deliberatieve democratie. Sanders (1997) benoemt dat stigma door te verwijzen 

naar de manier waarop etnisch-culturele minderheden, vrouwen, laaggeschoolden 

en lage-inkomensgroepen geneigd zijn op een andere manier te delibereren en te 

argumenteren dan wat “het puur rationalistisch discours” omschrijft (Sanders, 1997, 

p. 367). Kwaliteitsvolle deliberatie vereist dan ook “verschillende soorten commun-

icatie” (Dryzek, 2019, p. 1146; Curato et al., 2017, p. 30), als een deliberatief forum 

niet het speelveld van eloquente hoogopgeleiden wilt worden. Het is daarbij een 

consistente vaststelling dat de dominante “politieke elite” meer geneigd is te parti-

ciperen dan de “politieke onderklasse”, een zogenaamde ‘participatiekloof’ of 

‘participation gap’ (Armingeon & Schädel, 2015, p. 1; De Greiff, 2000, p. 399-400; 

Lupien, 2018, p. 13; Ruedin, 2016, p. 1; Smets & van Ham, 2013, p. 7). 

Jennstål (2018) verwoordt het probleem met de participatiekloof als volgt: 

“Deliberative democracy at its heart is concerned with connecting citizens to politics, but 

there is a legitimate concern that not all citizens can, will, or want to participate in 

deliberation. The ideal of inclusiveness in deliberative democracy is what grants legitimacy to 

political deliberation because all those affected should have the right to have their voices heard 

and every perspective should be equally considered. This demands that participation extends 

beyond the privileged and politically engaged, to marginalized citizens and minorities; and 

that different views and ideologies are represented in political deliberation.” (Jennstål, 2018, 

p. 417). Ook Smith (2009) ziet dit probleem in. Voor zij die “participatierecht”2 

hebben, leidt het gelijke recht en de gelijke kans om te participeren niet per se 

effectief tot gelijke opkomst en niveau van engagement over alle sociale groepen 

heen (Smith, 2009, p. 114). “Kunnen” betekent nog niet “willen”, en zelfs kunnen 

wordt op verschillende vlakken gehinderd. 

 

 

2.3 Waarom deliberen mensen (niet)? 

Binnen de context van deliberatieve fora zijn er twee grote aanleidingen voor zo’n 

participatiekloof. Ten eerste, het hanteren van een onnauwkeurige of biased 

selectiemethode tijdens de organisatie van een forum, wat zich vertaalt in een 

deelnemersaantal dat de maatschappelijke verhoudingen niet correct reflecteert 

(Wheatley, 2003, p. 514). Dit kan ontstaan, zoals al reeds vernoemd, in het geval dat 

potentiële participanten uisluitend via mail, telefoon of andere elektronische 

 
2 Bijvoorbeeld iedereen vanaf 18 jaar  
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platforms gecontacteerd worden, terwijl minderheden, maar ook burgers op leeftijd, 

deze disproportioneel minder bezitten. Zelfs in 2021 is dit nog geen evidentie 

(Bovens & Wille, 2010, p. 399). Ook andere aspecten kunnen een evenwichtig 

rekruteringsproces in de weg staan. Ten tweede, kan er een neiging tot non-

participatie ontstaan bij die minderheidsgroepen die vertegenwoordigd horen te 

worden in een forum. De twee zijn natuurlijk gelinkt. Bij een hoog percentage aan 

minderheden die geen interesse hebben in participatie is het logischerwijs moeilijker 

hen in eerste instantie aan te trekken, zelfs als de selectie volgens de correcte 

methodologie gebeurt. In de meeste gevallen uit een etnisch-culturele 

participatiekloof, een verschil in participatiegraden tussen burgers met en zonder 

migratieachtergrond, zich vooral in grotere zelf-selectie bij de “politieke elite” en een 

disproportioneel lagere neiging tot participatie bij de “politieke onderklasse”. 

Wie die politieke elite vormt, omschrijft het Civic Voluntarism Model voornamelijk 

als die personen met de meeste mogelijkheden, wil/motivatie en instrumenten om te 

particperen (Brady, Schlozman & Verba, 1995). ‘Sociaal kapitaal’ is hierbij een 

belangrijk instrument voor het verlagen van drempels tot participatie, die bij 

personen zonder een grote hoeveelheid aan dat sociaal kapitaal hoger zullen zijn 

(Rubenson, 2000, p. 14-15). Ook Fennema en Tillie (1999) onderstrepen het belang 

van sociaal kapitaal door te verwijzen naar de correlatie tussen de grootte van het 

middenveld voor een bepaalde etnisch-culturele minderheid en hun politieke 

participatie-graad (Fennema & Tillie, 1999, p. 722). Hoe groter dit middenveld is, hoe 

meer etnisch-culturele participatie zal plaatsvinden en hoe groter hun vertrouwen 

zal zijn tegenover niet-etnische publieke instituties (Fennema & Tillie, 1999, p. 722). 

De beoefening van de ‘politieke stem’ is dus gestratificeerd, naargelang, onder 

andere, socio-economische status, concluderen Almond en Verba (1963). Deze 

observatie is niet echt baanbrekend te noemen, maar het is niet per se 

vanzelfsprekend dat die drempels in dezelfde mate ook bestaan met betrekking tot 

deliberatieve participatie. Dit zou kunnen leiden tot de vaststelling dat, in het geval 

van deliberatieve fora, participanten uit de ‘politiek elite’, zij met veel sociaal 

kapitaal dus, een groter aantal vrije uren kunnen investeren in deelname aan een 

forum, geen nood hebben aan economische incentives die het verlies aan tijd 

compenseren of lid zijn van politiek relevante organisaties die participatie reeds 

aanmoedigen. Dit verschil in sociaal kapitaal vertaalt zich onvermijdelijk en groten-

deels in socio-economische, en dus ook etnisch-culturele verschillen (Alesina & 

Ferrera, 2000; Costa & Kahn, 2003; Helliwell & Putnam, 2007). Ook vrouwen hebben 

vaker minder sociaal kapitaal (Lister, 2003; Stolle & Lewis, 2002). Zoals een beetje 

verwacht kan worden, zien we dan ook dat ook hier voornamelijk “mondige, 

hoopopgeleide, witte mannen van boven de dertig/veertig zonder migratieachter-

grond” meer geneigd zijn te participeren dan personen die buiten die parameters 

vallen (Huddleston, 2017, p. 9; Mendelsohn & Parkin, 2001, p. 12; Neblo et al., 2009, 

p. 18; Wille, 2001; Van Reybrouck, 2018, p. 108, Van Stokkom, 2003). Diegenen die 

buiten deze sociale categoriëen vallen, onder andere etnisch-culturele minderheden, 
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lage-inkomensgroepen en vrouwen, kunnen een gebrek aan (politieke) 

vaardigheden aanvoelen, een gebrek aan participatorische ervaring hebben of de 

interne efficaciteit missen om deel te nemen aan deliberatieve events (Bonvin et al. 

2018). Young (2000) stelt dat als deze groepen hun noden en belangen bespreken, zij 

dat binnen hun eigen “subaltern3 mini-publics” zullen doen (Young, 2000, p. 171-

172). 

Onder andere Willens & Bove (2010) zien een grote participatiekloof tussen hoog- en 

laaggeschoolden bij deliberatieve fora, terwijl deze kloof bij andere vormen van 

politieke participatie veel kleiner is (Teorell et al., 2007; Willens & Bove, 2010). Er is 

daarbij voldoende ruimte om opleidingsgraad te benaderen in ethnisch-culturele 

termen (Crowley, 2001, p. 116). Er lijken enkele kenmerken te bestaan inherent aan 

deliberatieve democratie, ongeacht de nadruk op representativitieit, die toch de 

participatiedrempels vormen voor mensen met een bepaalde socio-economische- en 

etnisch-culturele achtergrond, maar ook drempels naargelang het gender van de 

participant. Bij deliberatieve democratie bestaan er dus evenzeer “professionele 

burgers”, zoals David Van Reybrouck ze noemt, die oververtegenwoordigd worden 

(Van Reybrouck, 2018, p. 180). Zonder een fundamentele oplossing voor deze 

“participation gap” zal het maximaliseren van de representativiteit een struikelblok 

blijven (Karpowitz & Mendelberg, 2014). Meer veeleisende vormen van politieke 

participatie creëeren dan ook grotere verschillen in participatiegraden tussen 

verscheidene socio-economische achtergronden (Bovens & Wille, 2010). 

De academische literatuur hierrond komt duidelijk tekort, ondanks het feit dat 

deliberatieve democratie één van de meest besproken democratische innovaties zijn 

van de voorbije twee decennia. In het algemeen is er een gebrek aan onderzoek die 

binnen dit thema de verschillen aan participatiegraden tussen socio-economische of 

etnisch-culturele bevolkingsgroepen verklaart. Vele studies werden reeds gedaan 

rond wat inclusiviteit betekent voor een deliberatief forum, en het essentieel belang 

hiervan is voldoende onderstreept geweest. Waar de tekortkomingen in de literatuur 

te vinden zijn, zijn in het gebied van diepgaand onderzoek naar waarom inclusiviteit 

verschilt tussen die verschillende bevolkingsgroepen, en in wat deze “logica voor 

(non-)participatie” gevestigd is. De literatuur staat op vlak van genderongelijkheid 

in deliberatieve democratie al wat verder, en onder andere Karpowitz et al. (2012) 

bevonden dat vrouwen gevoelig zijn voor het overweldigd geraken door de 

(dominerende) aanwezigheid van mannen tijdens deliberatie, waardoor vrouwelijke 

inbreng drastisch beperkt wordt (Karpowitz et al., 2012, p. 544-545; Karpowitz & 

Mendelberg, 2014; Fraser, 1997; Ryfe, 2005; Young, 2000). Representatie in 

deliberatieve fora kan voor vrouwelijke politieke participatie voordelen bieden, als 

de omstandigheden dit faciliteren (Karpowitz et al., 2012). Ook zijn traditionele 

genderrollen, en de zorg voor familie/kinderen ook nog een last voor de participatie 

van vrouwen aan deliberatieve fora (Hearn & Hobson, 2020, p. 158). Een kleinere 

 
3 “ondergeschikte”, “verwijderd van de dominante culturele hegemonie” 
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groep zou bijvoorbeeld de particpatie van vrouwen in een deliberatief debat 

bevorderen (Harris et al., 2020, p. 14). Of we dit soort conclusies ook naar de 

ongelijke participatie van ethnisch-culture groepen kunnen veralgemenen, zal 

moeten blijken. 

Het onderzoek van Jacquet (2018) is een goed startpunt voor de studie van non-

participatie is deliberatieve democratie, al gaat die studie er verbazingwekkend 

genoeg van uit dat de “logica voor non-participatie” bij deliberatieve ‘mini-publics’ 

universeel is, en in dezelfde mate van toepassing op elke sociale groep, of op zijn 

minst dat de verschillen tussen groepen irrelevant zijn voor het verbeteren van diens 

legitimiteit. En hoewel mijn reeds eerder onderzoek kon aantonen dat het Civic 

Voluntarism Model niet op elk aspect standhoudt met betrekking tot participatie bij 

deliberatieve fora, voornamelijk op vlak van politieke parameters als “vertrouwen” 

en “cynisme”, waren de ongelijkheden op vlak van leeftijd, geslacht en etnisch-

culturele achtergrond nog steeds grotesk, zoals onder andere Karpowitz et al. (2012) 

ook al ondervonden (Nassiri, 2020). 

Wat in de context van een deliberatief forum de oorzaken zijn van (non)-

participatie voor personen met een migratieachtergrond vormt dus de centrale 

vraagstelling van deze masterthesis. Deze vraag werd binnen de literatuur van de 

deliberatieve democratie nog te weinig beantwoord en vormt een blinde vlek voor 

de discipline. Wat Jacquet beschreef in zijn onderzoek omtrent de logica voor non-

participatie bij deliberatieve “mini-publics”, waren al verschillende oorzaken voor 

non-participatie die in dit onderzoek al deels verwachtingen kunnen vormen. Zo 

vond hij dat potentiële deelnemers die participatie weigerden dit toewezen aan het 

willen investeren van hun beperkte vrije tijd in de privésfeer4 (familie, hobbies etc.) 

(Jacquet, 2018, p. 648-649), dat ze hun eigen bekwaamheid tot constructieve bijdrage 

aan zo’n forum eerder laag inschatte5 (Jacquet, 2018, p. 649), dat ze geen tijd hadden 

om te participeren omdat het forum in de weg kwam van reeds gemaakte plannen 

(maar niet per se ongeïnteresseerd waren)6 (Jacquet, 2018, p.650-651) of dat de non-

participanten de mogelijke beleidsimpact van zo’n forum (de outputlegitimiteit dus) 

eerder als beperkt zagen7 (Jacquet, 2018, p.651-652). Verder werden politieke 

vervreemding, of non-participatie aan politieke activiteiten uit een algemeen gevoel 

van machteloosheid en zinloosheid8, als reden gegeven voor non-participatie 

(Jacquet, 2018, p.651). Ten slotte waren non-participanten ook geneigd niet deel te 

nemen vanuit een algemene mijding van publieke bijeenkomsten9 (Jacquet, 2018, p. 

649-650). Welke etnisch-culturele verschillen deze oorzaken in de hand spelen, of 

welke bijkomende oorzaken de kop komen opsteken, moet blijken uit deze thesis. 

 
4 “Concentration on the private sphere” 
5 “Internal inefficacy” 
6 “Conflict of schedule” 
7 “Mini-public’s lack of impact” 
8 “Political alienation” 
9 “Public meeting avoidance” 
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Een grote tekortkoming in het onderzoek van Jacquet (2018) was dus, zoals al eerder 

vernoemd, het expliciet wegwuiven van het idee dat er binnen de deliberatieve 

democratie een participatiekloof zou bestaan, door te stellen dat bij deliberatieve 

‘mini-publics’ “de oververtegenwoordiging van hoogopgeleide mannen van oudere 

leeftijd beperkt is, en niet de verhoudingen tussen participanten en non-

participanten weerspiegelen in meer traditionele vormen van politieke participatie” 

(Jacquet, 2018, p. 642). Deze verregaande bewering wordt niet gestaaft of verder op 

uitgewijd, maar gewoon als vanzelfsprekend genomen. Het is ook niet duidelijk of 

Jacquet het heeft over specifiek de bestudeerde cases van zijn onderzoek, en er dus 

uitsluitend wordt gesproken over zijn data, of dat die stelling als universeel gezien 

moet worden. Desalniettemin, wordt er niet ingegaan op toch een verontrustend 

fenomeen: de participatiekloof tussen bevolkingsgroepen, binnen deliberatieve 

democratie. Het onderzoek van Jacquet bezat dan ook geen specifieke insteek 

naargelang etnisch-culturele verschillen, terwijl, zoals al eerder aangehaald, 

verschillende groepen wel andere belangen en noden kunnen hebben, met daarbij 

dus verschillende factoren die tot (non-)participatie kunnen leiden. In deze thesis 

wordt er gekeken naar etnisch-culturele minderheden in Antwerpen, met een focus 

op de moslimgemeenschap als grootste groep. Het onderscheiden en begrijpen van 

hun “logica voor (non-)participatie” versterkt de mogelijkheid om met betrekking 

tot die gemeenschappen de methodologie gebruikt tijdens de selectie te versterken, 

en een forum dus representatiever te maken. Er kan zo bijvoorbeeld rekening 

gehouden worden met een nood aan economische incentives, een gebrek aan het 

kunnen leveren van een grote tijdsinvestering, anonimiteit bij participatie, flexbiliteit 

in verband met de jobs van de participanten, vertalers etc. (Vandamme & Verret-

Hamelin, 2017, p. 12-13, 19). Wat deze “logica voor (non-)participatie” precies 

inhoudt bij personen met een migratieachtergrond, wordt verwacht, verschilt op 

enkele cruciale vlakken van die van personen zonder die achtergrond, en ook dus 

van de aspecten besproken in het onderzoek van Jacquet. Het model kan dus nog 

aangevuld worden met perspectieven die Jacquets onderzoek (2018) niet betrok, om 

zo een completer beeld te kunnen vormen van wat nu precies een struikelblok kan 

vormen bij de participatie tot een deliberatief forum, maar aan de andere kant ook 

wat een drijfveer kan vormen. Begrijpen welke drempels bestaan, maar ook welke 

drijfveren er zijn, is onmisbaar voor het oprichten van ‘mini-public’. Politiek 

participeren, en de motivaties voor (non-)participatie zijn, zoals het Civic 

Voluntarism Model voorspelt, niet dezelfde voor personen met een verschillende 

sociale status, economische achtergrond en daaruit afgeleid etnisch-culturele 

afkomst. 

Om de manier waarop (non-)participatie kan verschillen naar gelang etnisch-

culturele afkomst te illustreren, kan men verwijzen naar de “participation 

paradox”(Klarenbeek & Weide, 2019). Op vlak van participeren worden mensen met 

een migratieachtergrond geconfronteerd met verschillende attituden (Klarenbeek & 

Weide, 2019, p. 13). Enderzijds de attitude dat deze mensen de verplichting hebben 
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om deel te zijn van de maatschappij waartoe zij migreerden als ‘actieve burgers’ en 

dus maatschappelijke issues moeten volgen, moeite moeten doen om hun eigen 

issues gestalte te geven door politieke participatie en daarbij ook de waarden en 

instituties van de maatschappij te respecteren. Anderzijds is er de attitude die 

inhoudt dat de ‘progressieve liberale democratische waarden’ beschermd moeten 

worden tegen diegenen die potentieel illiberale regressieve veranderingen zouden 

aanbrengen indien hun politiek zeggenschap te groot zou worden met behulp van 

participatie. In de praktijk wordt dit gelijkgesteld aan diegenen met een 

migratieachtergrond (Klarenbeek & Weide, 2019, p. 1). Uiteraard kan die attitude 

intimiderend werken en politieke participatie ontmoedigen (Klarenbeek & Weide, 

2019, p. 13), en ervoor zorgen dat politieke participatie deels gegatekeept wordt. Een 

meer klassieke invulling van het “participation paradox”-concept stelt dat het 

simpelweg opdrijven van de kwantiteit aan mogelijkheden tot politieke participatie, 

in dit geval deliberatieve ‘mini-publics’ dus, niet de representativiteit, en daarmee de 

kwaliteit van deze mogelijkheden, ook verhoogt (Grădinaru, 2012). Het ter 

beschikking stellen van meer kansen om te participeren, verhoogt niet per se het 

aandeel van de “politieke onderklasse”, maar bestendigt net de ongelijke 

verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. Ze zouden, zoals Grădinaru het 

verwoordt, slechts de “oude structuren reproduceren” (Grădinaru, 2012, p. 129). 

Verder concluderen onder andere Curato et al. (2017), Dryzek et al. (2019), Sanders 

(1997) en Young (2000) dat het ideaal van de deliberatieve democratie zelf 

paradoxaal ook een goede inclusiviteit in de weg kan liggen. Het formeel karakter 

van een forum, waarin rationaliteit en debat centraal staat, kan mensen wegjagen die 

het eerder gewoon zijn discussies te houden, niet in abstracte en strikt rationele 

termen maar in het kader van persoonlijke ervaringen en vertellingen (Dryzek et al., 

2019, p. 1146). Deze vormen van communicatie zijn eerder eigen aan 

bevolkingsgroepen met een lagere opleidingsgraad. Het kan dus zijn dat in zijn 

normatief ideaal de deliberatieve democratie zelf een bias meedraagt die inclusiviteit 

ondermijnt. Deze mensen kunnen ook politieke vaardigheden bezitten die zich niet 

uitsluitend vertaalt in het discussiëren met behulp van strikt rationele argumenten, 

en de verwachting dat dit wel een voorwaarde is voor participatie kan een 

struikelblok vormen (Curato et al., 2017, p. 30). 

Aan de hand van deze theoretische kaders zou men kunnen verwachten dat 

motivaties als een gebrek aan (persoonlijke) economische incentives voor deelname, 

de afwezigheid van vertalers, een lage inschatting van de eigen (politieke) kennis en 

competentie, een wantrouwen tegenover de politieke sfeer, laag sociaal kapitaal, 

weinig flexibele en lange werkuren die participatie aan een forum waar idealiter een 

substantieve hoeveelheid aan tijd in kruipt verhinderen, simpelweg geen interesse 

hebben in dergelijk fora, het formalisme/elitarisme schijnbaar inherent aan 

deliberatieve democratie of geen lid zijn van politiek relevante organisaties die 

participatie reeds aanmoedigen een deel van de logica voor non-participatie vormt. 



 
15 

Er kan een vorm van ‘political alienation’ ontstaan die specifiek gegrond is in de 

ervaring van etnisch-culturele minderheden binnen, of net buiten, de politieke sfeer. 

Aan de kant van participatie kunnen er elementen meespelen als een gevoel van 

politiek pessimisme vanuit een politieke ondervertegenwoordiging die net meer 

aanzet geeft tot politieke participatie om de behoeften van de gemeenschap op de 

politieke agenda te zetten, een motivatie die gegrond is in de achtergestelde sociaal-

economische positie die specifiek mensen met een migratieachtergrond ervaren. 

 

 

3 Deliberatieve democratie in België 

Deliberatieve democratie is niet een ontdekking van de huidige generatie, in 

tegendeel. Het concept van loting is al terug te vinden in de democratische 

instellingen van het Oude Griekenland. In het algemeen is deze democratische 

innovatie in de geschiedenis maar slechts sporadisch gebruikt geweest. Eens het 

kiesrecht verder ging dan enkel mannen van een bepaalde sociale status maakte 

beleid door deliberatieve en participatie logischerwijs plaats voor beleid door 

aggregatie en representatie. Deze aggregatie en representatie kent, zoals eerder al 

besproken zijn gebreken, en zet geleidelijk aan de legitimiteit van het politieke 

proces onder druk. Een terugkeer naar deliberatie en participatie schijnt zich op te 

dringen. De deliberatieve democratie lijkt definitief van onder het stof gehaald te 

zijn geweest, maar dient grondig geïnstitutionaliseerd te worden indien de politieke 

sfeer diens legitimiteit hoopt te versterken. Het is dan ook in recente decennia, en 

vooral de voorbije tien jaar, dat deze redelijk obscure vorm van democratie een deel 

wordt van de officiële ‘beleidstoolkit’. 

België, met zijn rijke ondergrond aan complexiteit, geschiedenis van ‘unieke’ 

politieke stelsels, en vooral hét land van het politiek “uitprobeersel”, zet de 

voortgang van deliberatieve democratie verbazingwekkend krachtig verder. De 

G1000, en zijn circa zevenhonderd participanten, kende in zijn interne legitimiteit 

zeker verschillende gebreken (Caluwaerts & Reuchamps, 2014), maar wist deels ook 

wel het scepticisme van de politieke sfeer weg te nemen met betrekking tot het al 

dan niet bestaan van een draagvlak voor zulke projecten. Zevenhonderd deelnemers 

die wisten dat er weinig kans was op concrete beleidsimpact, enkel indirecte en 

diffuse agendasettingkracht, deden toch mee aan het project. 

Gent heeft ook een dergelijk deliberatief project, het Burgerkabinet, maar heeft niet 

de levensduur gehad van de Antwerpse Burgerbegroting. Na vier sessies, tussen 

2017 en 2018, hield het al op te bestaan. De beleidsimpact was ook niet zo concreet 

als in Antwerpen, en de resultaten van de besproken thema’s in het Kabinet kon 

enkel als adviezen voorgelegd worden aan het stadsbestuur (ookmijn.stad.gent., 

z.d.). De Burgerbegroting, met zijn concreet vastgestelde begrotingsbevoegdheid en 

institutionele mechanismen om deze bevoegdheden ook daadwerkelijk te 
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overhandigen aan burgers, is in zekere mate ook uniek. Hoewel de verschillende 

projecten die al vorm zijn gegeven in België niet verwaarloosbaar genoemd mogen 

worden op vlak van outputlegitimiteit, in tegendeel, is de output en concrete 

beleidsimpact vaak een knelpunt in het verhaal van de deliberatieve democratie in 

België. Vandamme & Verret-Hamelins (2017) uitspraak dat “dit soort democratische 

experimenten desalniettemin marginaal te noemen zijn in het politieke landschap, 

dat ze meestal geïsoleerd, tijdelijk onfrequent, beknopt en afhankelijk zijn de 

overheid voor hun organisatie” (Vandamme & Verret-Hamelin, 2017, p.1) toont aan 

dat in dat opzicht de Burgerbegroting, de case van deze thesis, een stuk verderstaat, 

al is het ‘slechts’ op het lokale niveau. 

De grote uitzondering, naast het toch eerder lokaal project dat de Burgerbegroting 

vormt, is het Ostbelgien-model. In de Belgische Oostkantons is een Burgerraad 

(Bürgerrat) nu een permanent deliberatief orgaan met concrete agendasettingkracht 

deel van de Duitstalige Gemeenschap, het eerste van zijn soort ter wereld. Zij die 

zetelen in die raad werden willekeurig geloot, en krijgen een mandaat van anderhalf 

jaar. De Burgerraad met zijn 24 leden doet dan ook nog eens beroep op de 

aanbevelingen van een geloot, onafhankelijk en regelmatig bijeenkomend 

Burgerpanel (Bürgerversammlungen), wiens aanbevelingen het Duitstalig Parlement 

verplicht op dient te reageren (Stichting voor Toekomstige Generaties, 2019). Deze 

reactie dient evenzeer verantwoord te worden (OIDP, 2019). De Burgerraad zet de 

agenda voor de thema’s die besproken kunnen worden in de panels, waaruit deze 

panels aanbevelingen kunnen doen die voorgelegd worden aan het Parlement. Ze 

filteren de aanbevelingen zelf niet (OIDP, 2019). Het Ostbelgien-model gebruikte de 

G1000 als diens inspiratie (Stichting voor Toekomstige Generaties, 2019). Vooral het 

geïnstitutionaliseerd karakter en de verregaande agendasettingkracht, al is het 

“maar” op een redelijk beperkt territorium, maakt dit model redelijk baanbrekend 

en vooruitstrevend (Medium, 2020). De aanbevelingen blijven echter facultatief, en 

hebben geen bindende invloed, aangezien dit soort institutionele wijziging enkel 

aangepast kan worden met een Grondswetswijziging (OIDP, 2019). Deliberatieve 

raden op het bestuursniveau van de Gemeenschappen bindende kracht geven, zo 

ver zitten we nog niet (OIDP, 2019). 

 

 

4 Methodologie 

4.1  Onderzoeksdesign 

Een kwalitatief onderzoeksdesign zal in de studie het beste kunnen uitklaren wat de 

achterliggende motivaties en oorzaken zijn voor (non-)participatie bij deliberatieve 

fora. Een kwantitatieve onderzoekmethode werd al eerder gedaan (Nassiri, 2020), en 

toonde reeds gebreken bij het blootleggen van diepliggende en vaak onbewuste 

mentale of subtiele sociale processen. Dat vorig onderzoek toonde, door middel van 
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een survey van Federale Ombudsman die participatie bevroeg voor een deliberatief 

forum dat zij organiseerden, dat de biases die etnisch-culturele representativiteit 

verhinderen moeilijk weg te werken zijn. De survey ondervroeg niet een groep 

mensen die deelnam aan een deliberatief project, maar ondervroeg de respondenten 

die de survey afnamen of ze eventueel geïnteresseerd zouden zijn in participatie aan 

zo’n project (ongeveer 12% was geinteresseerd). Uit de duizend ondervraagde 

respondenten, waren vijf van niet-Westerse afkomst. Dus niet alleen werden etnisch-

culturele minderheden niet bereikt voor effectieve participatie, ze werden niet eens 

voldoende ondervraagt om een beeld te kunnen vormen van hun eventuele interesse 

in particpatie. Dit was slechts één enkele dataset natuurlijk, maar deed toch 

vraagtekens rijzen bij het sprekend gemak waarmee Jacquets onderzoek (2018) de 

notie van een deliberatieve participatiekloof opzij schoof, en overtuigt nog meer van 

het belang van zowel het vastleggen als begrijpen van zo’n etnisch-culturele 

participatiekloof. 

België, als één van de voorlopers op het vlak van deliberatieve democratie, en ook 

als “deeply divided society” zoals Arend Lijphart zou zeggen (Lijphart, 2012, p. 31-

32), is een interessant onderzoeksgebied op dat vlak. Dryzek et al. (2017) vonden al 

empirisch bewijs dat de implicaties van deliberatieve fora voor deze “deeply divided 

societies” extra productief kunnen zijn, en kunnen bijdragen tot de algemene 

kwaliteit van het politiek bestuur (Dryzek et al., 2019, p. 33). Het beperkte onderzoek 

dat politieke participatie van etnische minderheden bestudeerde focuste zich reeds 

op Brussel (Jacobs et al., 2002a; Jacobs et al., 2002b; Jacobs et al., 2004; Teney et al. 

2010, Quintelier, 2009). Als een soort van Vlaamse tegenpool van Brussel zou het 

interessant zijn om respondenten te interviewen uit Antwerpen, dat net zoals 

Brussel een hyperdiverse kosmopolitische stad is met een grote concentratie aan 

etnisch-culturele minderheden in bepaalde wijken en buurten. Die vergelijking is 

echter niet de focus van deze thesis. Maar, net vanuit het verschil van deze twee 

steden, zou men kunnen verwachten dat taal nog in een bepaalde mate een barrière 

zou vormen in een overwegend Nederlandstalige deliberatieve setting, tegenover 

een Brusselse setting waar mensen met een migratieachtergrond en nieuwkomers 

het Frans vaker machtig zullen zijn. 

De Burgerbegroting (link), een project in Antwerpen waar burgers aan de hand van 

deliberatie beleid kunnen vormen in hun district, vormt de case van deze master-

proef. Een case-bespreking volgt vanaf punt 6. Er werden daarbij een dertien-tal 

interviews afgenomen, waarvan het overgrote deel van de geinterviewden partici-

peerden aan de Burgerbegroting. Van de dertien respondenten waren negen 

vrouwen, en vier mannen. De meeste respondenten waren rond de dertig of veertig 

jaar, maar een handvol waren ouder of jonger. Hoewel de meeste respondenten dus 

participanten waren, werd er desondanks een uitgebreid beeld gevormd rond (non-

)participatie, omdat een groot deel van de respondenten werkten binnen een 

middenvelds-organisatie, waarbij de doelgroep uitdrukkelijk bestond uit mensen 

met een migratieachtergrond en kansarmen. Hun jobfunctie was dan ook werken 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/wat-is-de-burgerbegroting/ronde-2-verdeel-1-4-miljoen-op-het-districtsforum
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rond de Burgerbegroting met die doelgroep, die ze moesten aanzetten tot parti-

cipatie. Hierdoor konden zij inzichten voorleggen omtrent de redenen waarom deze 

doelgroep al dan niet participeert. 

 

4.2 Dataverzameling 

De Marokkaanse gemeenschap, de grootste bevolkingsgroep van (overwegend) niet-

Europese etnisch-culturele afkomst in België (Myria, 2020), zou de breedste variatie 

aan inzichten kunnen bieden omtrent hun beweegredenen en strategieën, en het 

meest uitgebreide beeld met betrekking tot hun (non-)participatie kunnen bieden. 

We noemen deze gemeenschap een ‘etnisch-culturele groep’ omdat deze een 

duidelijk te onderscheiden bevolkingsgroep vormt die unieke kenmerken delen 

zoals religie (islam), taal (Arabisch) en/of afkomst (Noord-Afrika)10. Hoewel het 

grootste deel van de respondenten een Marokkaanse afkomst hadden, werden er 

nog andere interviews gehouden met respondenten uit respectievelijk Iran, Turkije 

en Syrië, die eveneens moslim(a) waren. Er wordt in de analyse echter gesproken, 

vanwege de aard van de respondenten en de jobfunctie binnen hun organisatie, over 

“mensen met een migratieachtergrond” in het algemeen. Deze organisaties werken 

niet exclusief met moslims of mensen afkomstig uit moslimlanden, maar uiteraard 

ook met mensen van andere religies/herkomsten. Het moet gewoon begrepen 

worden dat het overgrote deel van de respondenten zelf deze religie/afkomst 

hadden, en vaak, maar niet uisluitend, spraken vanuit hun persoonlijke ervaring als 

moslim of als persoon met afkomst uit een moslimland. 

Er werd gekozen om interviews af te leggen met respondenten die reeds in contact 

gekomen waren met de Burgerbegroting, zowel door feitelijke participatie, het 

bijwonen van een infoavond, simpelweg gevraagd zijn geweest te participeren door 

een rekruteerder op straat, door familie/kenissen die reeds meededen of een 

buurtorganisatie waartoe zij behoren, en het project dus al kennen. Op deze manier 

werden mensen geïnterviewd die reeds voor zichzelf (mentaal of ook expliciet) een 

argumentatie gevormd hadden omtrent eventuele deelname. Hierdoor moesten zij 

niet op het moment van het interview zelf deze argumentatie vormen, op basis van 

een situatie die hen voor het eerst werd aangebracht. Zo hadden de respondenten 

ook al een bepaalde mate van kennis over wat de Burgerbegroting was, hoe 

deliberatie er in de praktijk uitzag of hoe het er zou moeten uitzien, maar ook wat de 

uiteindelijke doelen en concrete impact van de Begroting waren. Hierdoor konden 

respondenten hun argumentatie ook concretiseren op basis van praktische ervaring 

die hun eventuele participatie inhield, in plaats van zich te moeten baseren op, 

nogmaals, hypothetische situaties. Dit maakte de hoeveelheid beschikbare 

respondenten natuurlijk kleiner, maar zorgde ook wel voor een concreter en 

coherenter beeld met betrekking tot de motivaties voor (non-)participatie. Er werd 

 
10 Dit is uiteraard over het algemeen genomen, moslims zijn logischerwijs van alle afkomst; en en 
spreken talen buiten het Arabisch. 
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de respondenten een ‘informed consent’-formulier voorgelegd, waarvan een 

voorbeeld te vinden is in de appendix, onder 10.1. 

De meeste respondenten werden online aangesproken, of via snowballsampling 

gecontacteerd. Onder de huidige omstandigheden leek dit de meest veilige en 

praktische methode voor zowel interviewer als respondent, hoewel ook erkend moet 

worden dat zo goed als uitsluitend online respondenten contacteren, zoals in het 

theoretisch kader al reeds besproken, voor biases kan zorgen. Een korte beschrijving 

van het profiel van de respondenten, wanneer de interviews afgelegd werden, hoe 

dit gedaan werd en hoe lang deze interviews duurden volgt op de volgende pagina: 
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 Etnisch-
culturele 
achtergrond 

m/v/x Socio-economische 
Status 

Methode Duur Datum 
(2021) 

Respondent A 
 

Syrisch Vrouw Studente, lid van 
organisatie; participant 

Online 41:19 14/03 

Respondent B 
 

Marokkaans Vrouw Oprichter vzw; 
participant 

Online 1:12:42 21/03 

Respondent C 
 

Marokkaans Man Sociaal werker 
organisatie; participant 

In person 42:08 26/03 

Respondent D 
 

Syrisch Man Oprichter vzw; 
participant 

Online 35:50 5/04 

Respondent E 
 

Marokkaans Vrouw Coach in 
jeugdwerkorganisatie; 
non-participant 

Online 24:04 6/04 

Respondent F 
 

Belg Man Sociaal werker 
organisatie; participant 

Online 1:07:46 8/04 

Respondent G 
 

Belg Vrouw Subsidie-
verantwoordelijke 
jeugdwerkorganisatie; 
participant 

Online 36:55 9/04 

Respondent H 
 

Turks Vrouw Oprichter vzw; 
participant 

Online 1:12:37 14/04 

Respondent I 
 

Iraans Vrouw Jobcoach in 
jeugdwerkorganisatie; 
participant 

Online 47:25 14/04 

Respondent J 
 

Belg Vrouw Sociaal werker 
jeugdwerkorganisatie; 
participant 

Online 58:26 15/04 

Respondent K 
 

Marokkaans Man Leidinggevende 
jeugdwerkorganisatie; 
initieel participant, 
dan non-participant 

Online 34:44 21/04 

Respondent L 
 

Marokkaans Vrouw Werkzaam in privé-
sector; initieel 
participant, dan non-
participant 

Online 42:35 24/04 

Respondent M 
 

Belg Vrouw Sociaal werker 
organisatie; participant 

Online 1:10:35 27/04 
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4.3 Data-analyse 

De interviewdata werd geanalyseerd aan de hand van een thematische analyse 

(Saldaña, 2012, p. 177), en gecodeerd met behulp van een open, inductieve stijl. Op 

die manier kan een coherent beeld gevormd worden rond de motivaties en beweeg-

redenen van (non)-participanten bij die bevolkingsgroep, alsook eventueel unieke 

inzichtingen in waarom de moslimgemeenschap net wel participeert aan het forum. 

Het onderzoek van Jacquet (2018) werkt hierbij grotendeels als referentiepunt, dat 

bevestigd, verworpen, genuanceerd of aangevuld kan worden. De interviews 

kunnen bij de student aangevraagd worden. 

De interviewleidraad werd redelijk los opgesteld. De interviews begonnen met 

vragen over hoe de respondenten in contact gekomen waren met de Burger-

begroting en hoe zij in het algemeen hun (non-)participatie ervaarden, om al snel te 

kunnen schetsen of de (non-)participant positief/negatief/neutraal tegenover het 

project stond. Vervolgens werd een zeer algemene vraag gesteld (“waarom heeft u 

wel/niet meegedaan aan de Burgerbegroting?”), waarbij op deze antwoorden 

uitgebreider werd ingegaan door aspecten als hun resources (vrije tijd), vaardig-

heden (onderhandelcompetenties), motivaties (interesse/pessimisme) en de context 

(sociale netwerken) te betrekken. Deze aspecten werden bevraagd naargelang de 

verwachtingen die men kon stellen uit wat het Civic Voluntarism Model voorschrijft, 

hoewel respondenten uiteraard de kans kregen om zelf factoren aan te halen die 

buiten deze verwachtingen vielen. Het bleek al snel dat er vaker wel dan niet 

aspecten vernoemd werden die buiten deze categorieën vielen, waarop dan ook in 

latere interviews werd ingegaan. De interviewleidraad werd zo dus verder uitge-

breid, waarbij bijna elk interview het volgende informeerde. Vervolgens werden er 

nog vragen gesteld in verband met de algemene attitudes tegenover de Burger-

begroting, de mate waarin ze zich politiek vervreemd voelden, hoe ze het proces 

ervaarde indien ze participeerden, het belang van zulke projecten ongeacht hun 

eventuele participatie en in hoeverre politieke participatie van mensen met een 

migratieachtergrond effectief kan zijn. De interviewleidraad kan men vinden in de 

appendix, onder 10.2. 

De logica van het codeerschema gaat als volgt. De grote lijnen binnen de interviews 

dienden als overkoepelende categorieën, waarbij er nog kleinere subcategorieën 

gevormd werden die onder diezelfde categorie behoorden maar een andere insteek 

hadden; ook werden specifieke illustraties die in essentie de rode draad van die 

overkoepelende term duiden onder die overkoepelde categorie geplaatst. 

Bijvoorbeeld, het werd al vrij vroeg duidelijk tijdens het afnemen van de interviews 

dat sociaal kapitaal van essentieel belang is met betrekking tot de onderzoeksvraag, 

en dat dit zowel participatie als non-participatie vormgeeft. De overkoepelde term 

werd dan “het belang van sociaal kapitaal en netwerken”, waarbij het idee dat 

“mensen met een migratieachtergrond zo goed als uitsluitend collectief participeren 

en mobiliseren” als een subcategorie geldt. Een voorbeeld dat dit illustreert is het feit 
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dat als “de kennismaking met de Burgerbegroting binnen vertrouwde kringen” 

gebeurt, dat sociaal kapitaal bevorderlijker is voor participatie. Dit in tegenstelling 

tot een kennismaking in een onpersoonlijk, bijvoorbeeld online, kader. Het 

codeerschema kan men vinden in de appendix, onder 10.3. 

 

 

5 Case-bespreking 

De Burgerbegroting is een deliberatief project dat al een achttal jaar actief is in het 

district Antwerpen, en in verschillende stappen doorgaat. In samenwerking met, en 

onder begleiding van, de districtraad van Antwerpen wordt er een platform 

gevormd waarbij effectieve beleidsinbreng gevraagd wordt van burgers, met 

daaraan gekoppeld dan ook een rechtstreekse en bindende beleidsimpact. Om het 

verloop van het Burgerbegrotingproces, alsook de interne organisatie beter te 

begrijpen, werd een interview gehouden met Inge Van Nieuwenhuyze, 

beleidsmedewerker ‘participatie’ bij de Burgerbegroting (2021). 

Het rekruteringsproces van de Burgerbegroting is redelijk exhaustief. Het 

organiseert infomomenten waarbij geïnteresseerden zich vrij kunnen komen 

informeren over het project, en zich zo ook kunnen inschrijven voor deelname. 

Verwachtingsgewijs leidt dit in eerste instantie tot zelf-selectie en een initieel 

homogene deelnemersgroep, al wordt dit gecompenseerd door ook in bepaalde 

wijken samen te werken met buurtorganisaties en -werkingen die ook minder 

gepriviligeerde mensen, van andere sociaal-economische en etnisch-culturele 

achtergronden, weten te bereiken. Hierdoor is er over de laatste acht jaar een 

toenemende focus op de Antwerpse jeugd en mensen uit lage inkomensklassen, 

waardoor de relatie tussen de Burgerbevolking en de verschillende buurtorga-

nisaties ‘on the ground’ verstevigd is. Ook migranten, allochtonen en anderstaligen 

worden bereikt, door bijvoorbeeld via de Nederlandstalige les informatie te vergaren 

en geïnteresseerden te sprokkelen. Daarbij worden er, door middel van samen-

werking met een reclamebureau, advertenties uitgedeeld in de stad, vaak in de buurt 

van waar een open infosessie gehouden wordt, en zijn er posters te vinden in de stad 

Antwerpen, onder andere rond districthuizen, de bibliotheek en het Huis van het 

Kind. 

 

5.1 Ronde 1 

In de eerste ronde is het de bedoeling dat de bevoegdheden die het district in 

handen heeft om te zetten in thema’s die de Burgerbegroting kan behandelen. 

Uiteraard heeft het district een bevoegheidspakket dat niet absoluut is, en dit 

gegeven overbrengen aan de particpanten vormt één van de eerste stappen. Online, 

maar ook tijdens de voorgenoemde infomomenten, worden uit een honderdtal 
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kernwoorden, voortvloeiend uit de beschikbare bevoegdheden, zesenzeventig 

thema’s11  geselecteerd (“fietspaden” en “groen” worden dan bijvoorbeeld het thema 

“leefomgeving”). Dit betekent dat de deliberatieve agenda dus niet volledig open is, 

maar wordt deze logischerwijs beperkt door het bevoegdhedenpakket en de keuze 

van anderen in de ‘pre-selectie’. De lijst aan thema’s is echter zo breed, zelfs binnen 

het beperkte bevoegdhedenpakket, dat er nauwelijks kan gesproken worden over 

een deliberatieve agenda die opgelegt wordt door de organisatie zelf. De stemming 

online (ongeveer zevenhonderd deelnemers) telt voor slechts 20% mee, waardoor de 

keuzes van de tweehonderdvijftig deelnemers tijdens de infosessies (waarvan vier 

officieel, en zes gerichte “wijksessies”) meer doorwegen. 

Tijdens de eerste ronde, met andere woorden de deliberatieve sessie, krijgt elk 

groepje de zesenzeventig thema’s uit de pre-selectie12 voorgelegd die zij, aan de 

hand van deliberatie, moeten herleiden naar de vijf thema’s, die voor het groepje als 

belangrijkste geacht worden. Dit wordt gedaan aan de hand van consensus, geen 

gewone of andere vorm van meerderheid. De twaalf meest gekozen thema’s, over 

alle groepen heen, worden behandeld in de tweede ronde. Voor de deliberatie vindt 

er een informele kennismaking plaats en geeft de organisatie uitleg over de Burger-

begroting, waardoor het beslissingsproces en de doelstellingen transparant en 

duidelijk zijn. De groepen worden tijdens hun deliberatie gemodereerd vanop een 

afstand, door middel van een ‘vliegende moderator’ die verschillende groepen voor 

zich neemt. Deze keuze was bewust. Hoewel de voordelen van een moderator al 

reeds besproken zijn, kan de aanwezigheid van een moderator ook voor druk en 

verstikking zorgen binnen een deliberatieve sfeer die liefst zo informeel en natuurlijk 

gehouden wordt. 

Logischerwijs, aangezien het district Antwerpen in Vlaanderen gesitueerd is, zou 

men kunnen zeggen dat de Burgerbegroting een Nederlandstalige bias heeft. Toch 

wordt er ruimte vrijgemaakt voor anderstaligen die een tolk wensen, maar vaker 

gewoon beroep doen op andere deelnemers om te vertalen voor hen. Doventolken 

zijn ook al verschillende keren gebruikt. De Burgerbegroting merkte zelfs dat 

anderstaligen en allochtonen het deliberatieve platform als een goede kans zagen om 

hun Nederlands te oefenen in een natuurlijke en ongeforceerde omgeving. 

Desalniettemin kan het niet echt verbazen dat er geen stormloop is bij niet-

Nederlandstaligen om deel te nemen aan een deliberatief project als de Burger-

begroting, op dat vlak kan de organisatie enkel de middelen aanbieden om 

anderstaligen te ontvangen indien ze toch wensen deel te nemen. 

 

 

 

 
11 In het traject 2021 
12 Elk thema wordt met behulp van een visuele steun afgebeeld 
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5.2 Ronde 2 

Tijdens de tweede ronde wordt 10% van de jaarlijkse districtbegroting verdeeld over 

de twaalf gekozen thema’s die goedgekeurd werden in de eerste ronde, en volgt er 

ook een gelijkaardig proces als in die eerste ronde. Een deliberatieve sessie wordt 

gehouden waarin de verdeling besproken en beslist wordt in groep, en waarbij een 

beslissing per groep enkel met consensus doorgegeven kan worden aan de 

organisatie. Aan de hand van simpele visuele tools, net zoals tijdens de eerste ronde 

(pokerchips) kunnen de deelnemers het geld dat zij graag zouden willen verdelen 

leggen op de kaartjes met de twaalf gekozen thema’s. Daaropvolgend vindt een 

online stemming plaats, die naast de feitelijke keuzes gemaakt tijdens deliberatieve 

stemming, ook weer voor 20% meetelt. 

 

5.3 Ronde 3 

De fase waarin projecten worden ingediend, die met behulp van de toegeschreven 

financiëring en binnen de geselecteerde thema’s gerealiseerd kunnen worden, wordt 

bewust zo laag-drempelig mogelijk gemaakt, in de hoop het ontstaan van een 

zogenaamde “project-elite” te vermijden. 

Deze laagdrempeligheid betekent dan ook weer dat er een lang en intensief 

screenings- en filteringsproces plaatsvindt van de ingediende projecten. Het 

contacteren van verschillende districtdiensten om de haalbaarheid van projecten in 

te kunnen schatten, het corrigeren van de ingediende projecten, het aanpassen van 

het budget, het samenvoegen van gelijkaardige projecten, het contacteren van de 

bevoegde instanties voor die projecten die niet tot de Burgerbegrotings-

bevoegdheden behoren maar desalniettemin nuttig kunnen zijn, het concretiseren 

van het financieel aspect van de projecten en toekomstgericht werken (het heeft 

weinig zin nieuwe bomen aan te planten in een straat waar er een heraanlegging 

gepland staat binnen een paar jaar, bijvoorbeeld) etc. zorgen allemaal voor het feit 

dat de ‘opkuising’ van de voorgestelde projecten een zorgvuldig en langdurig proces 

is. Van de ongeveer driehonderd projecten die gemiddeld ingediend worden, 

worden iets meer dan tweehonderd projecten verkiesbaar verklaard. 

 

5.4 Ronde 4 

Binnen de vooropgestelde financiële keuzes uit de tweede ronde, worden de 

ingediende projecten nu verkozen door het breed publiek. Iedereen uit het district 

Antwerpen kan kiezen voor de projecten die zij in hun buurt gerealiseerd willen 

zien. Ze moeten enkel in het district wonen (dit wordt gecontroleerd aan de hand 

van het Rijksregisternummer dat elke kiezer dient voor te leggen) en zijn verplicht 

om op minstens drie projecten te stemmen, al zijn zij vrij om vanaf dat aantal op 

zoveel projecten te stemmen als ze wensen. Dit werd gedaan om het effect van ‘grote 
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mobilisatoren’ te neutraliseren, organisaties of verenigingen die zich achter één, of 

een beperkt aantal, project(en) scharen en hun leden ertoe aanzetten dit project 

verkozen te krijgen. 

Het deliberatieve aspect van de Burgerbegroting culmineert in het 

‘Burgerbegrotingsfestival’. De grootste deliberatieve bijeenkomst, waarbij groepjes 

van vijf, weer met behulp van deliberatie en consensus, kunnen beslissen over de 

projecten van twee gekozen thema’s. De deelnemers kunnen meedoen aan meerdere 

rondes over verschillende thema’s. Bij deze ronde kan er eveneens van achter de 

computer gestemd worden, al weegt ook deze stem hier minder zwaar door dan op 

de ‘live’-momenten. De online-opkomst is tijdens deze ronde de grootste, met een 

paar duizendtal burgers die op projecten stemmen. Alle projecten die door de filter 

geraakt zijn worden uitgebreid getoond op de site van de Burgerbegroting, zodat 

burgers ook precies weten waar ze voor stemmen. De edities van het festival voor de 

pandemie werden voorzien van papieren catalogi. Op de site staat een korte uitleg 

over elk project, staan er foto’s met het resultaat na afwerking, maar wordt er ook 

ingelicht over de projectindiener, het stappenplan en eventuele nadelen. 

 

5.5 Ronde 5 

De uitvoering van de gekozen projecten vormt logischerwijs de vijfde, en de laatste 

stap. Sommige van de projecten worden uitgevoerd door het district zelf, maar het 

overgrote deel worden gedaan door de (buurt)organisaties, vzw’s of burgers die de 

projecten zelf indienden. In het geval van bijvoorbeeld een huiswerkklas worden de 

personeelskosten en kosten van materiaal gefinanciëerd door het toegewezen deel 

van de Burgerbegroting, maar wordt de eigenlijke begleiding niet uitgevoerd door 

een overheidsinstantie. 

Aansluitend bij de uitvoering volgt de opvolging en de evaluatie. Met een hoog 

aantal projecten die uiteindelijk goedgekeurd worden in de vierde ronde (rond de 

honderd) die allemaal in verschillende stadia van voltooiing zijn, is het moeilijk om 

complete transparantie te behouden omtrent het verloop van die projecten. Als de 

projecten voltooid zijn, wordt dit gecommuniceerd door de Burgerbegroting op 

diens sociale media. De Burgerbegroting zelf maakt de projectuitvoerders wel 

verantwoordelijk door afsprakennota’s af te sluiten. Deze garanderen een duidelijke 

communicatie over de vooruitgang van een project, stelt mijlpalen op en koppelt 

deze aan uitbetalingsschijven. De bevoegde organisaties van het district volgen deze 

op. 

Restmiddelen, van bijvoorbeeld geannuleerde of gefaalde projecten, blijven bij de 

Burgerbegroting, maar stromen niet door naar de begroting van de volgende cyclus. 

Deze overblijvende financiële middelen worden in een pot geplaatst die 

geinvesteerd wordt in een publiek investeringsproject die iedereen ten goede komt, 

ongeacht de gekozen thema’s in de eerste ronde. 
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Een evaluatie bij de burgers omtrent de projecten is er niet, maar een natuurlijke 

‘feedbackloop’ naar de Burgerbegroting toe vormt zich ongetwijfeld. De 

participanten kunnen wel hun eigen participatie evalueren, zowel tijdens de 

deliberatie-sessie als online. 

 

 

6 Resultaten en analyse 

Vanuit de analyse van de interviews worden er zowel motivaties, 

omgevingsfactoren alsook strategieën omschreven die zowel participatie als non-

participatie verklaren. Al is het nodig om te begrijpen dat deze motivaties en 

omgevingsfactoren zowel bestaan voor het individu, alsook voor (middenvelds)-

organisaties die mensen met een migratieachtergrond mobiliseren, en zo binnen de 

Burgerbegroting hun noden behartigen. Deze individuele en collectieve motivaties 

en omgevingsfacoren voor (non-) participatie spelen vaak op elkaar in, beïnvloeden 

ze elkaar of zijn ze afhankelijk van elkaar, en worden ook samen besproken. De 

grenzen tussen deze individuele en collectieve aspecten zijn vaak ambigu. 

Individuen vormen samen een collectief om doelen na te streven, en het collectief 

richt zich op de noden van individuen, waardoor de motivatie of strategie van de 

ene deel kan uitmaken van die van de andere. Sommige aspecten zijn ook een 

dubbeltje op zijn kant, en kunnen zowel participatie stimuleren als ontmoedigen, 

afhankelijk van het soort individu waar deze aspecten beslag op hebben. Hoewel 

deze eerder van secundaire aard zijn met betrekking tot het antwoorden van de 

onderzoeksvraag, worden evenzeer individuele en collectieve “strategieën” 

besproken. Ondanks het feit dat deze aspecten niet per se een antwoord bieden op 

de vraag waarom mensen met een migratieachtergrond (niet) deelnemen, zou het 

ontbreken van de wijze waarop mensen met een migratieachtergrond individueel of 

in groep omgaan met (non-)participatie, resulteren in een onvolledig beeld met 

betrekking tot de onderzoekspuzzel. 

Onder de categorie “andere” worden motivaties, omgevingsfactoren (en strategieën) 

vernoemd die slechts enkele keren, of één keer, aangehaald werden door een 

respondent en dus geen uitgebreid draagvlak hadden onder de respondenten, maar 

desalniettemin een motivatie/omgevingsfactor of strategie kan betekenen voor één 

respondents persoonlijk deliberatieve ervaring. 
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7.1 Participatie 

-Uitbreiding in participatiemodi. Participatie van etnisch-culturele minderheden 

enkel en alleen vanuit individueel initiatief komt weinig voor, vanwege twee 

redenen. Ten eerste, de mobilisatie van etnisch-culturele minderheden in groep, 

vanuit een middenveldsorganiastie, gebeurt in de eerste plaats om een gebrek aan 

sociaal kapitaal, netwerken, politieke kennis en andere relevante vaardigheden op te 

vangen; en ten tweede, omdat de kans op het behalen van enkele socio-economische 

doelen binnen de Burgerbegroting groter is als de participatie in groepsverband 

plaatsvindt. Mobiliseren is de sleutel tot succes binnen de Burgerbegroting, en dit op 

eigen houtje doen is een strategie met maar weinig slaagkansen. 

Het zou zelfs niet overdreven zijn om te stellen dat etnisch-culturele minderheden 

bijna enkel collectief participeren aan de Burgerbegroting, en dat hun participatie-

graad sterk samenhangt met de kwaliteit en kwanititeit van organisaties binnen het 

middenveld (die zich richten naar mensen met een migratie-achtergrond)13. 

Verschillende participanten gaven aan dat zij voelen dat zij enkel vanuit het 

collectief bepaalde doelen kunnen halen. Vaak zijn het leden van buurtwerkingen of 

andere middenveldsorganisaties die in het belang van hun organisatie willen 

participeren en zo de doelen van de organisatie, die uiteraard overeenkomen met 

hun eigen doelen, te steunen. Maar ook onderling werken organisaties samen om zo 

bepaalde overlappende doelstellingen te kunnen behalen. Samenwerking tussen 

kleinere organisaties vindt dus vaak plaats, zowel formeel als informeel, om zo een 

meer gelijk speelveld te creëeren, en om zo hun kansen en impact op het deliber-

atief proces, tegenover de grotere middenveldsorganisaties, te vergroten. Zowel op 

intra- als interorganisatieniveau bestaat er dus een neiging om de “krachten te 

bundelen”, omdat participatie onder de organisatieleden anders eerder als zinloos 

geacht zal worden, en het rendement op hun geïnvesteerde tijd, energie en middelen 

laag ingeschat zal worden. 

 

-Het belang van sociale netwerken. Als het gaat over deelname aan de 

Burgerbegroting is het niet per se wat van participanten gevraagd wordt dat een 

struikelblok vormt, maar wie het van hen vraagt. Indien participanten kennismaken 

met de Burgerbegroting binnen een vertrouwde sfeer, die van kennissen of familie, 

of gevraagd worden te participeren door de (buurt)organisatie waar zij deel van 

uitmaken, verschilt dat significant van een online, onbekende of andere onpersoon-

lijke omgeving waar kennis gemaakt wordt met de Burgerbegroting. De kracht van 

sociale netwerken die aan mensen met een migratieachtergrond vragen om deel te 

nemen is soms zelfs zodanig groot dat het individuele twijfels overstijgt. Sommige 

 
13 Niet alleen dit soort organisaties, maar vooral dit soort organisaties (er bestaan ook gewoon etnisch-
culturele organisaties, maar zijn kleiner en minder invloedrijk). Er wordt in dit geval dus vooral 
gesproken over geïnstitutionaliseerde middenveldsorganisaties als buurtwerkingen en vzw’s met een 
relatief breed takenpakket. 
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respondenten voelden voor hun deelname toch wat onzekerheden, in verband met 

delibereren met vreemden bijvoorbeeld (respondent A), maar lieten deze initiële 

twijfels of onzekerheden voor wat ze waren, omdat deze minder belangrijk waren 

dan de verwachtingen die de organisatie stelde van hen, en omdat ze begrepen dat 

het belang van hun deelname voor de organisatie hun eigen (misschien 

terughoudende) attitudes oversteeg. 

Dit is in lijn met het onderzoek van Leighley, dat ondervond dat mensen met een 

lage socio-economische status en ook etnisch-culturele minderheden gevoeliger zijn 

voor groepsmobilisatie, en dat hoe dichter zij zich identificeren met een bepaalde 

groep hoe groter de kans is dat zij zullen participeren (Leighley, 2001). Met andere 

woorden, sociale cohesie binnen een bepaalde organisatie (expliciet) gericht naar 

ethnisch-culturele minderheden (bijvoorbeeld een buurtwerking of wijkorganisatie) 

bevordert hun politieke participatie. Dit onderstreept het belang van sociale 

netwerken en sociaal kapitaal in het maximaliseren van de diversiteit bij 

deliberatieve fora, en toont aan dat comprehensieve samenwerking met dit soort 

middenveldsorganisaties essentieel is. Ook weerklinken de bevindingen van 

Fennema en Tillie (1999) hierin. Die stelden dat de acceptatie van niet-etnisch 

culturele instituties door etnisch-culturele minderheden in grote mate samenhangt 

met de sterkte van hun etnisch-cultureel middenveld (Fennema & Tillie, 1999). 

 

-Buurtorganisaties doen vooral beroep op de belangen van participanten om hen 

zover te krijgen te delibereren, maar doen dat dan vooral in het kader van die 

belangen. In het voorbeeld van respondent B kwamen veel ouders aankloppen bij 

haar vzw om hun kinderen van studiebegleiding te kunnen voorzien. Normaliter 

zouden deze ouders niet geïnteresseerd zijn in een project als de Burgerbegroting, 

laat staan in participatie daarin. Maar haar vzw, vertelde respondent B, wist deze 

mensen toch te mobiliseren net vanuit het pleidooi dat hun participatie hun noden 

met betrekking tot studiebegleiding voor hun kinderen zouden kunnen behartigen. 

“Uiteindelijk speel je in op de behoeften die je dagdagelijks voelt. En dat zijn 

natuurlijk mensen die uit zichzelf niet zomaar gaan deelnemen. (…) Maar, als het 

zover is, probeer ik die mensen wel te sensibiliseren van ‘hey, we hebben een kans om 

dat binnen te halen en als we jullie versterking hebben dan kunnen we ook een aanbod 

doen voor jullie kinderen!’ Dus, zo werkt het.” – (interview B, 2021, p. 6) 

 

Ook respondent D koppelde zijn pogingen om participanten te vinden aan de nood 

die zijn vzw, een organisatie die specifiek inzet op huiswerkbegeleiding van 

anderstalige jongeren, heeft aan het verkrijgen van een subsidie die de 

Burgerbegroting kan uitgeven, en die voor de organisatie van cruciaal belang is om 

te kunnen functioneren. Inzetten op specifieke noden en de doelen van participatie 

aan de Burgerbegroting concretiseren naargelang die noden zorgen ervoor dat 
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mensen met een migratieachtergrond sneller zullen participeren. Velen begrijpen 

echter ook dat hun belangen zullen samenvallen met die van anderen in hun buurt 

of met hun achtergrond, en is het dus niet ‘egoïsme’ of dergelijke te noemen, omdat 

ze hun eigen doelen ook nastreven in het kader van een verbetering van hun eigen 

gemeenschap. Ze beseffen dat projecten die buurtorganisaties indienen nooit enkel 

hun eigen individuele noden zullen toekomen, maar ook die van anderen met 

gelijkaardige noden. Buiten het verbeteren van de socio-economische positie van 

hun gemeenschap, blijft participatie stimuleren in asbtracte termen echter uit den 

boze. Mensen met een migratieachtergrond zullen niet deelnemen uit een abstract 

gevoel van burgerplicht, of vanwege de legitimiteitsimplicaties die deliberatie heeft 

voor onze democratie. Concrete impact op de welvaart en welzijn van mensen met 

een migratieachtergrond, en op die van de buurt waarin ze leven, zet aan tot 

participatie. Mensen met een migratieachtergrond zullen dus zo goed als altijd 

meedoen aan deliberatie omwille van pragmatische redenen of de behartiging van 

‘materiële’ belangen (Lizardo & Stoltz, 2017), en weinig tot nooit omwille van 

‘ideale’ belangen (Lizardo & Stoltz, 2017), ideologische principes of louter “for the 

sake of it”. Pragmatische overwegingen, praktische, tastbare redenen en materiële 

belangen liggen dus aan de basis van participatie. 

 

-Uitbreiden van het sociaal netwerk, cultureel- en sociaal kapitaal. Respondent A 

merkte op dat ze door haar participatie aan de deliberatieve sessies van de Burger-

begroting een aantal nieuwe organisaties had leren kennen, die in lijn lagen met haar 

interesses. Het feit dat vele middenveldsorganisaties deelnemen aan de 

Burgerbegroting om hun projecten verkozen te krijgen, zorgt er ook voor dat die 

deliberatieve sessies dan een soort van microkosmos en een “meeting point” vormen 

voor het lokale Antwerpse middenveld. Hierin kunnen mensen met een migratie-

achtergrond ook hun eigen sociaal kapitaal en netwerken uitbreiden. Verder worden 

bepaalde politieke vaardigheden en deliberatieve ervaring opgedaan in het Burger-

begrotingsproces, alsook voelen sommige anderstaligen met een migratieachter-

grond aan dat ze hun Nederlands in een praktische en diverse setting kunnen 

bijschaven. 

 

-Deliberatieve ervaring. Om het simpel te zeggen, “participation begets more 

participation”. Het opbouwen van (deliberatieve) ervaring binnen het 

Burgerbegrotingsproces is in zekere mate een determinant voor toekomstige 

participatie, indien er bij de participatie geen desillusie is opgetreden door een 

gebrek aan rendement (zie 7.2.). Deze ervaring kan bestaan uit onderhandelings-

vaardigheden, alsook praktische politieke ervaring die aangeleerd wordt door het 

bijwonen van het Burgerbegrotingsproces of bijdragen tot ontwerpen/uitvoeren van 

een project. Deze aangeleerde kennis en vaardigheden kunnen voorbije onzeker-

heden of terughoudendheden wegwerken. Met andere woorden, eens de drempels 
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voor participatie overwonnen zijn, zullen deze drempels in de toekomst lager of 

zelfs onbestaande zijn, eventueel met bijkomende ondersteuning van buitenaf. Dit 

voorspelt uiteraard enkel toekomstige participatie, en geen initiële participatie. 

 

-Emancipatie, betrokkenheid, zeggenschap en eigennaarschap. Deze termen 

omvatten een algemeen gevoel bij mensen met een migratieachtergrond dat 

participeren aan de Burgerschap gevoelens opwekt die kunnen begrepen worden als 

proactief burgerschap. Hoewel deze motivatie voor participatie toch voor een stuk 

abstract is, komt deze motivatie vooral bovenop andere redenen voor participatie. 

Desalniettemin, de emancipatie en het zeggenschap die het vertegenwoordigen van 

of uitvoeren van projecten met zich meebrengt, de betrokkenheid met de gemeen-

schap en de bredere samenleving die dit vergroot, en de creatie van een bepaalde 

mate aan eigenaarschap door het uitvoeren van zulke projecten, zijn aspecten die 

dus ook een rol in participatie participatie. 

Specifiek met betrekking tot jongeren vertelden verschillende respondenten dat 

“empowerment” een belangrijke rol speelde in het aanzetten tot participatie. Buiten 

het inspelen op specifieke noden die ook jongeren aanvoelen, betrekken jeugd-

organisaties de drang om gehoord te worden, en de mogelijkheid tot 

“empowerment” bij hun participatie, door middel van positieve bevestiging, 

ondersteuning en validatie. Ook wordt er ingezet op het gebruik van rolmodellen 

en coaches om participatie aan te moedigen. Binnen jeugdorganisaties wordt vaak 

verwezen naar voorbeeldfiguren, zoals het voorbeeld van de nieuwe voorzitter van 

de Vlaamse Jeugdraad Amir Bachroui, om jongeren aan te zetten tot participatie. 

“Nu zijn er toch wel wat figuren naar voren gekomen, die wel een bepaalde rol hebben 

gekregen in dat hele Burgerbegrotingsverhaal, en die daar nu mee bezig zijn. Dat is 

wel positief (...) Jongeren zien graag voorbeeldfiguren, die uit hun eigen wijk komen, 

om daar dan samen mee op te stappen.”- (interview K, 2021, p. 5) 

“Als wij die deuren niet zouden openen, zou het hun geen hol interesseren. Wij zijn 

bijvoorbeeld heel blij dat Amir (Bachrouri), de voorzitter van de Jeugdraad die een 

migratieachtergrond heeft, echt een voorbeeld kan zijn. Onze jongeren kijken zo hard 

op naar Amir, gewoon omdat dat heel herkenbaar is.” – (interview J, 2021, p. 8) 

 

Vooral jongeren weten dus het idee te illustreren dat descriptieve vertegen-

woordiging aanzet tot feitelijke participatie, zoals ook Leighley (2001) al omschreef. 

Maar ook bij volwassenen met een migratieachtergrond zorgt de ondersteuning en 

voorbereiding van de organisatie, in taal, vaardigheden en competenties, voor een 

gevoel van emancipatie die participatie stimuleert. Verschillende organisaties 

constateerden zelfs dat hun doelgroep ondervond dat ze meer baat had bij het 

interne traject van ondersteuning en voorbereiding, dan dat ze baat hadden bij het 
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Burgerbegrotingsproces zelf, tenminste met betrekking tot individuele 

vaardigheden en kennis. 

“Burgerbegroting is leuk, maar dat is voor ons ook veel meer dan gewoon wat centen 

krijgen voor een jaar. Voor ons is de Burgerbegroting, en zeker projecten die wij 

langdurig willen doen… Dat is hun verhaal... Dat is hun succes... Dat is hun ding, 

waar wij gewoon wat handvaten bij geven.” – (interview J, 2021, p. 11) 

 

 

6.2 Non-participatie 

-Het overhandigen van privé-gegevens zoals het Rijksregisternummer of andere 

contactgegevens, sommige die de participanten verplicht dienen voor te leggen als 

bewijs dat ze in het district Antwerpen wonen, en dus mogen participeren, speelt 

ook een factor. Dit weerhoud sommigen ervan deel te nemen, en doet in het 

algemeen vragen rijzen rond privacy. Een gebrek aan vertrouwen tegenover het 

lokaal bestuur doet sommigen twijfelen om privé-gegevens te overhandigen, in vele 

gevallen aan vreemden. Deze maatregel is toe te schrijven aan de case van de 

Antwerpse Burgerbegroting, en de specifieke voorwaarde die deze stelt aan partici-

patie (enkel lokale inwoners kunnen deelnemen). Bij andere deliberatieve fora 

zouden uiteraard andere voorwaarden kunnen gelden. Het is daarbij ook moeilijk te 

zeggen of deze motivatie eigen is aan mensen met een migratieachtergrond, of of het 

overhandigen van privé-gegevens niet gewoon bij iedereen in dezelfde mate 

bezorgdheden opwekt rond privacy. Dit neemt echter niet weg dat er behoefte is aan 

een reeds bestaande mate van vertrouwen tussen burger en bestuur, zeker met 

betrekking tot mensen met een migratieachtergrond, die al meer geneigd zijn 

wantrouwen aan te voelen of zich pessimistisch opstellen ten opzichte van politiek. 

 

-Het belang van sociale netwerken. Het belang van sociale netwerken, al reeds 

besproken bij 7.1, bestaat niet alleen voor etnisch-culturele minderheden, maar ook 

voor autochtone participanten, en bestendigt in grote mate de ongelijke verhou-

dingen tussen de bevolkingsgroepen. Dit belang creëert dan ook een Mattheüs-

effect, waarbij grotere organisatie de kans krijgen nog meer financiële middelen te 

vergaren. Binnen de Burgerbegroting gaat het belang van sociale netwerken zelf zo 

ver dat het vaak niet van belang is welk project wordt voorgesteld, of wat de merite 

daarvan is, maar wie het voorstelt, die de slaagkansen van een project bepalen. Zo 

verandert de Burgerbegroting ook in grote mate in een populariteitswedstrijd, waar 

de werkelijke merite van een project, of zij die het indienen, niet zozeer van belang 

is. De aard van de Burgerbegroting, die van een populariteitswedstrijd, verleent 

gekozen project een breed draagvlak, ja, maar graven daardoor ook verschillende 

bevolkingsgroepen met hun eigen specifieke noden onder, die moeilijker kunnen 

mobiliseren. Het sociaal kapitaal en de status van een organisatie is vaker de 
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doorslaggevende factor met betrekking tot de slaagkansen van een project. Dit 

resulteert in grote mate tot het ontstaan van een ‘project-elite’, waarbij sociaal 

kapitaal-rijke en ervaren organisaties zonder veel moeite projecten kunnen behalen. 

Er bestaat een hiërarchie binnen de deliberatieve settings die bepalend is voor de 

uiteindelijke output die gecreëerd zal worden. De mogelijkheid om te mobiliseren, 

die het grootst is bij organisaties met veel sociale netwerken en andere relevante 

middelen, is al dan niet het belangrijkste instrument binnen de Burgerbegroting. 

Vaak kunnen etnisch-culturele organisaties, of organisaties die mensen met een 

migratieachtergrond als grootste doelgroep hebben, dan ook niet anders dan 

proberen mee te gaan in deze dynamiek, omdat dit simpelweg de “name of the 

game” is. Er is geen ruimte om principieel tegen de stroom in te gaan, als belangrijke 

noden van mensen met een migratieachtergrond en kansarmen op het spel staan. 

Daarbij zetten beschuldigingen van fraude, die onder andere respondent B naar 

voor bracht, deze machtsverhoudingen in een nog problematischer daglicht. 

Er ontstaat hierdoor ook een soort van ons-kent-ons-, ultimatum-, maar ook 

chantage-cultuur, waarbij, aangezien beslissingen genomen worden bij consensus, 

sommigen binnen de deliberatieve groep hun vetorecht ‘bewapenen’, en de garantie 

dat binnen de groep gestemd wordt op het project dat ze vertegenwoordigen zo 

afdwingen (“jij stemt op mijn project(en) of ik stem niet op de jouwe”). Respondent 

C merkte op dat vele middenveldsorganisaties in feite functioneren als 

lobbygroepen, waar meer onderhandeld wordt op basis van de status van de 

organisatie dan op de merite van een gegeven project. 

“Je merkt ook wel ‘ons-kent-ons’, en als je de oude garde jeugdwerkers daar naartoe 

stuurt, die al een heel breed netwerk hebben, dat helpt gewoon... Als wij alleen onze 

jongeren daar naartoe sturen, en wij helpen niet mee... Pas op, ze zouden het goed 

doen, heel goed, maar dan leg je niet genoeg gewicht in de schaal. Je moet aan elke 

tafel twee mensen hebben zitten.” – (interview J, 2021, p. 7) 

 

-De ‘project-elite’ zorgt ervoor dat bepaalde organisaties en buurten zelf maar 

weinig slaagkansen hebben om projecten binnen te halen. Dit resulteert in desillusie 

bij vele mensen met een migratieachtergrond die initieel participeerden, maar nadat 

ze merken dat de tijd en energie die ze staken in het vertegenwoordigen van en 

werken voor een project voor niets was, en dus logischerwijs afhaken in de toe-

komst. Vele organisaties proberen dan ook de verwachtingen van deliberatieve 

participanten binnen hun doelgroep te temperen, en stellen dan ook dat het indienen 

van een project op zichzelf nog geen garantie is voor succes. Desondanks speelt 

rendement een rol in participatie. De keerzijde hiervan is dan ook dat eerdere 

(positieve) ervaring eveneens een rol speelt. Respondent D gaf aan dat als ervaren 

participanten binnen hun organisatie, die in het verleden wel succes kenden met hun 

projecten, een minder succesvol jaar meemaakten, ze zich niet lieten ontmoedigen en 

weldegelijk uitkeken naar de toekomst. Ook zijn jongeren met een 
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migratieachtergrond minder vatbaar voor die desillusie, en zijn tegenslagen niet per 

se doorslaggevend voor toekomstige participatie. Een verklaring hier is deels dat in 

het Burgerbegrotingsproces deze jongeren verschillende nieuwe14 vaardigheden 

aangeleerd hebben, zowel tijdens hun participatie als de voorbereiding en onder-

steuning die ze vooraf kregen, die ze in de toekomst graag nog verder zouden 

bijschaven door middel van bijkomende participatie. Daarbij gaf respondent J aan 

dat haar organisatie de projecten die worden ingediend bij de Burgerbegroting 

opvolgt, en als deze niet gehaald worden daar, er aldanniet intern gekeken kan 

worden of deze projecten toch niet met eigen organisatiemiddelen gerealiseerd 

kunnen worden. Geïnvesteerde tijd en energie gaat dan niet helemaal verloren, wat 

ook deze desillusie kan verhinderen. De interne organisationele omkadering van het 

Burgerbegrotingstraject speelt dus ook een rol in de perceptie van mensen met een 

migratieachtergrond tegenover de Burgebegroting. Hoe meer bestand die omkade-

ring is tegen falen, hoe kleiner de kans op desillusie. Deliberatieve ervaring is hier 

dus op verschillende vlakken belangrijk, en de besproken ‘desillusie’ is dan vooral 

van toepassing op de meest kansarme participanten en minst geïnstitutionaliseerde15 

organisaties. Die groep zal zich ook sneller terugtrekken, terug naar de eigen 

gemeenschap, en afzien van het steunen op, wat zij uiteindelijk zien als, een 

“autochtoonse institutie.” Deze terugtrekking vindt dan plaats ten behoeve van het 

vergaren van subsidies binnen de eigen etnische enclave, in plaats van de Burger-

begroting. Etnisch-culturele minderheden, zeker grote enclaves zoals die voor de 

Marokkaanse of Turkse gemeenschappen bestaan, zullen sowieso meer geneigd zijn 

te rusten op die eigen enclave voor de subsidie van socio-economische onder-

steuning van de eigen gemeenschap, en zeker in hyperdiverse metropolen als 

Antwerpen. Indien subsidies gezocht worden buiten deze enclave, bij de Burger-

begroting bijvoorbeeld, maar deze pogingen onsuccesvol zijn, is het relatief logisch 

dat deze etnisch-culturele minderheden zich terugtrekken naar de eigen enclave en 

van verdere participatie afzien. 

“Als die iets willen veranderen, via liefdadigheid of iets voor de ramadan, dan 

groeperen ze zich. Dan halen ze dat uit zichzelf. Dus ze gaan niet fondsen aan stad 

Antwerpen vragen, die fondsen gaan ze vergaren binnen hun groep, of binnen hun 

organisatie. En ik ben er van overtuigd dat ze eigenlijk niet zoveel behoefte hebben om 

te participeren. Die burgerparticipatie is niet echt nodig. Ze gaan het zelf organiseren, 

dat zie ik vaak hier.” – (interview L, 2021, p. 4-5) 

 

Kleine organisaties, als ze dan toch deelnemen, doelen er dan op om bij hun eerste 

aantal deelnames aan de Burgerbegroting eerder in te zetten op het generen van 

naamsbekendheid, en minder op het behalen van een hoogstaand kwalitatief 

 
14 In vele gevallen is de Burgerbegroting voor deze jongeren dan ook hun eerste keer dat ze op 
significant manier politiek participatie. 
15 In de meeste gevallen ook meteen de kleinste 
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project. Ze doen dit door de financiële lat van hun eigen project laag te leggen, om zo 

voor zichzelf hogere slaagkansen te creëeren. De nadruk ligt hier dus dan op 

misschien al wat beperkt opwekken van interesse, om zo de voet tussen de deur te 

krijgen en mobilisatie voor toekomstige, meer kwalitatieve projecten, makkelijker te 

maken. Deze mentaliteit, die zowel respondent C, H als M aanhaalden, brengt wel 

een impact-slaagkansen trade-off met zich mee. Er wordt een keuze gemaakt tussen 

het inzetten op het genereren van naamsbekendheid door projecten met weinig 

financiële eisen en hoge slaagkansen in te dienen, of het inzetten op projecten die 

financieel veeleisend zijn en grotere mobilisatie zullen vereisen, maar uiteindelijk 

kwaliteitsvoller en impactvoller zullen zijn. Zij die moeizamer mobiliseren, zijn 

genoodzaakt kleinschaliger, en dus ook minder impactvol/kwaliteitsvol, tewerk te 

gaan. Want hoe kwaliteitsvoller, impactvoller of financieel veeleisend een project is, 

hoe lager de slaagkansen voor etnisch-culturele organisaties. Ook dit illustreert hoe 

realisme en pragmatiek de participatie van mensen met een migratieachtergrond 

stimuleert. 

“We moeten eerst als doel stellen, van ‘wat wil je?’ Naamsbekendheid? Dan moet je 

gaan voor een hoge slaagkans. Een klein project voor weinig geld. En wanneer dan 

één van die projecten erdoor komt, zit je eigenlijk een heel jaar lang in het netwerk van 

de Burgerbegroting.” – (interview H, 2021, p. 8) 

 

-Het “concentratie op de private sfeer”-aspect dat in de studie van Jacquet (2018) 

opdook was evenzeer geen belangrijke invloed op de keuze om niet te participeren, 

per se. Stellen dat mensen met een migratieachtergrond niet genoeg tijd hebben om 

deel te nemen aan een deliberatief forum, of dat ze zich “concentreren op de private 

sfeer”, zoals Jacquet het stelt, is een te voordehandliggende verklaring voor het feit 

dat mensen met een migratieachtergrond geen tijd willen maken voor participatie. 

Wat veel vaker werd aangehaald is dat mensen met een migratieachtergrond zich 

moeten voorbereiden op deliberatie, door het vergaren van (politieke) kennis over 

de te bediscussiëren onderwerpen, dat ze onderhandelvaardigheden moeten 

verschaffen of moeten aanleren zich niet te laten wegdrukken door anderen in een 

groepsdiscussie, vooraleer ze constructief kunnen delibereren. Deze ‘voorbereiding’ 

vergt een veel grotere tijdsinvestering dan de deliberatie zelf, en weerhoudt mensen 

met een migratieachtergrond deel te nemen aan ‘mini-publics’, dus niet de ‘mini-

publics’ op zichzelf. Respondent H’s organisatie begleidde mensen zelfs bij het 

online-luik van de stemrondes, wat voor velen met een migratieachtergrond ook de 

dag vandaag nog steeds geen evidentie is. 

Hier staat dan wel weer tegenover, net zoals bij het desillusie-aspect, dat een 

organisatie die enkele jaren deel uitmaakt van het Burgerbegrotingsproces, en dus 

“deliberatieve ervaring” opgebouwd heeft, en relatief succes kent met diens 

projecten, vaker kan rekenen op dezelfde mensen binnen de organisatie om diens 

projecten te vertegenwoordigen. Door de ervaring van verschillende deelnames 
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hebben die deze voorbereiding niet meer nodig. Dit betekent desondanks dat initieel 

de drempels en “kosten” voor nieuwe organisaties, en nieuwe projecten, hoog 

blijven. 

Het is dus niet per se de tijdsinvestering zelf die participatie vereist die mensen met 

een migratieachtergrond weghoudt, maar het rendement (of het gebrek daaraan) die 

die investering oplevert die in grote mate (non-)participatie bepaalt. Uiteraard wilt 

iedereen, ongeacht etnisch-culturele achtergrond of socio-economische status, 

rendement voor gegeven tijd en energie. Het is desondanks moeilijk om de opmerk-

ingen van sommige respondenten niet te volgen, die stellen dat er voor hoog-

opgeleide, witte middenklassers gewoon minder “op het spel staat” dan voor 

mensen met een migratieachtergrond uit kansarme wijken. Respondent C, die reeds 

verschillende jaren meedeed aan de deliberatieve sessies, kon niet anders dan 

opmerken dat sommige participanten meer met een hobby-mentaliteit kwamen 

delibereren dan dat ze specifieke noden kwamen behartigen, zoals voor zijn 

doelgroep het geval was. 

“Je hebt een middenklasse, je hebt gepensioneerde mensen die deelnemen, maar voor 

hen is dat eerder een hobby. Voor hen is dat eerder een hobby. We kunnen nog eens 

samenkomen, we kunnen nadenken over thema's... Halen we dat binnen? Tof. Halen 

we dat niet binnen? Ook tof.“ – (interview C, 2021, p. 14) 

 

Ook zullen hoogopgeleide, witte middenklassers die participeren op een veel hoger 

niveau van start gaan met betrekking tot politieke kennis en andere relevante 

vaardigheden dan mensen met een migratieachtergrond, die voelen dat ze veel “in 

te halen” hebben op vlak van die vaardigheden vooraleer ze constructief kunnen 

deelnemen aan de Burgerbegroting. 

 

-Aard van de thema’s. Het district bezit bevoegdheden van verschillende aard, 

zowel socio-economisch als eerder infrastructuur- of leefomgeving-gerelateerd. 

Etnisch-culturele minderheden hechten meer belang aan socio-economische 

belangen dan aan belangen met betrekking tot hun leefomgeving of ecologische 

thema’s. Indien in de eerste ronde thema’s gekozen worden die minder 

overeenkomen met die socio-economische noden, vormt dit een sterke incentive om 

van verder participatie af te zien. Vele mensen met een migratieachtergrond en 

etnisch-culturele organisaties zien eigenlijk al af van deelname aan de eerste ronde, 

tijdens de thema-bepaling, om zo hun tijd, energie en capaciteit tot mobilisatie te 

investeren in de project-geörienteerde rondes. Er wordt dan gewoon gehoopt dat er 

toch, door anderen, thema’s gekozen worden die relevant zijn voor hun noden en 

behoeftes. Diegenen die dan wel aanwezig zijn tijdens het bepalen van de thema’s 

merken dan ook op dat er een “bepaald publiek”participeert, waar, zoals respondent 

C al reeds op wees, een “hobby-mentaliteit” aanwezig is. 
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Sommige thema’s die centraal staan in een gegeven Burgerbegroting-editie zien 

mensen met een migratieachtergrond dan ook eerder als ‘luxe-problemen’, die niet 

raken aan de kern van hun (overwegend socio-economische) noden. Respondent H 

vertelde ietwat cynisch dat ze graag een leven zou leiden waar haar grootste 

problemeen een gebrek aan groen in haar straat zou zijn, maar dat dat gewoon niet 

het geval is. Dit houdt niet in dat niet-socio-economische thema’s of doelstellingen 

irrelevant geacht worden, in tegendeel, geen enkele respondent verwees naar 

onderwerpen als ecologie of leefmilieu als simpelweg onbelangrijk. Het gaat hier 

eerder over het stellen van prioriteiten, en ingaan op specifiek aangevoelde noden. 

Tijdens de huidige cyclus 2020-2021, waar het Burgerbegrotingsproces online 

plaatsvindt, was het contrast uitermate groot. Twee thema’s, van de elf, zijn sociaal-

geörienteerd, en geen enkele is economisch-geörienteerd. Tijdens de cyclus daarvoor 

werden nog zes socio-economische thema’s behandeld. Dit onderstreept zowel de 

biases van online deliberatie, als het onevenwicht in de agendasetting tussen 

bevolkingsgroepen die uit die biases voortvloeien. Ter illustratie, huiswerk-

begleiding, een essentiële socio-economische behoefte binnen veel etnisch-culturele 

gemeenschappen, is er voor het eerst in vier jaar niet meer bij. 

“Dat systeem (de themabepaling) werkt niet meer in coronatijden. (…) Het gaat 

erover dat de sterke Antwerpenaar zijn ding heeft kunnen zeggen, maar ik wil echt is 

weten hoe zij (de Burgerbegroting) zich niet afvragen hoe er gestemd is geweest, en 

hoeveel mensen er uiteindelijk hebben gestemd? Hoe breed is uw draagvlak dan ook?” 

– (interview J, 2021, p. 9) 

 

Veel respondenten lieten dan ook weten dat zij, of hun organisatie, het komende jaar 

niet participeren, omdat hun socio-economische specialisatie en ervaring niet 

gebruikt kan worden binnen de gekozen thema’s. Simpelweg, middenvelds-

organisaties waar mensen met een migratieachtergrond of kansarmen de doelgroep 

vormen hebben vaak de expertise, specialisatie of ervaring niet om projecten te 

ontwerpen rond niet-socio-economische thema’s als leefomgeving, milieu of 

infrastructuur; omdat deze simpelweg buiten hun gebruikelijke doelstellingen 

vallen. Sommige thema’s als infrastructuur of milieu lenen zichzelf ook gewoon 

meer uit aan bepaalde specialiteiten of beroepsprofessionals, en niet aan kansarmen 

of andere gewone burgers. Middenvelsdorganisaties die voornamelijk werken 

binnen kansarme wijken zijn socio-economisch georiënteerd, en bezitten deze 

technische en specifieke kennis niet. 

Kleine etnisch-culturele organisaties en hun medewerkers werken vaker ook op 

vrijwillige, onbetaalde basis, en doen beroep op hun vrije tijd om deel te nemen aan 

de Burgerbegroting. Dit terwijl niet-etnisch-culturele middenveldsorganisaties16 

 
16 Hier is het onderscheid tussen etnisch-culturele organisaties en organisaties die gericht zijn naar (en 
dus nog steeds voornamelijk bestaan uit) etnisch-culturele minderheden, belangrijk. Een organisatie 
kan volledig of grotendeels gericht zijn naar mensen met een migratieachtergrond, en nog steeds 
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vaker geïnstitutionaliseerd zullen zijn, en dus kunnen steunen op opgeleide 

beroepsprofessionals, die betaald worden voor hun tijdsinvestering in de 

Burgerbegroting. 

 

-Het idee dat de overheid het advies van burgers betrekt bij het beleidsproces werkt 

bij sommigen een soort van argwaan op. Respondent A vertelde over het feit dat zij, 

als een Syrische vluchteling, in haar jeugd weinig anders gekend heeft dan politieke 

instabiliteit, en de notie dat politici, op welk bestuursniveau dan ook, burgers zou 

betrekken bij beleid, leek haar op het eerste zicht redelijk ongewoon. Ze zag dit 

helemaal niet als vanzelfsprekend, iets dat een gemiddelde Belg zonder migratie-

achtergrond misschien in zekere zin wel zou doen. Hoewel deze respondent wel 

participeerde aan de Burgerbegroting, net vanuit het opzicht dat ze dit niet als iets 

vanzelfsprekend en dus uniek zag, is het niet moeilijk om in te beelden dat dit ook in 

de andere richting kan werken, waarbij het unieke karakter van een deliber-atief 

forum als iets onnatuurlijk gezien wordt. Voor jongeren met een migratieachter-

grond, die in ons land opgegroeid zijn, is dat gebrek aan vanzelfsprekendheid 

minder het geval. Het is eerder voor de eerste en tweede generatie migranten, en 

nieuwkomers, waarbij dat gebrek een invloed heeft. 

Sommige jongeren die niet participeerden houden er echter wel een pessimistisch 

sentiment tegenover de Burgerbegroting op na, in de zin dat ze het gevoel hebben 

dat als er over jongeren met een migratieachtergrond wordt gesproken, in de media 

of in de politiek bijvoorbeeld, dit bijna altijd negatief wordt gedaan, en dat de 

oproep nu om hen te doen participeren verre van oprecht klinkt. Jongeren worden 

veel te vaak gepasseerd als het gaat om politieke beslissingen, en worden naar eigen 

zeggen nog minder betrokken bij het beleidsproces dan andere minder geprivi-

ligeerde bevolkingsgroepen. Dit, met het feit dat ze dan ook nog eens een migratie-

achtergrond hebben, zorgt ervoor dat jongeren met die achtergrond vragen stellen 

bij het verzoek hun vrije tijd en energie nu wel in participatie te steken, als dit 

daarvoor, wanneer jongeren er zelf om vroegen of zelf mobiliseerden, genegeerd 

werd. Deze houding kan men ook categoriseren onder het “idee van een Burger-

begroting werkt argwaan op.” Ook stellen jongeren met een migratieachtergrond dat 

het niet echt rechtvaardig is dat ze hun beperkte vrije tijd en energie moeten 

investeren in het behartigen van, wat in vele gevallen uiteindelijk, basisbehoeften 

zijn. De Burgerbegroting zou een project moeten zijn dat verderbouwt op een 

bepaald niveau van welvaart en welzijn, niet een project dat de kloof tussen de 

huidige toestabd en een acceptabel niveau van die welvaart en welzijn overbrugt. 

Op die manier lijkt het alsof de overheid zich ontdoet van de verantwoordelijkheid 

om te voorzien in bepaalde basisbehoeften, en de verantwoordelijkheid voor zijn 

 
geïnstitutionaliseerd zijn. Het zijn voornamelijk de etnisch-culturele organisaties, vaak klein, en 
bestaande uit vrijwillige initiatiefnemers, die nauwelijks geïnstitutionaliseerd zijn en vaak buiten het 
traditioneel middenveld functioneren. 
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eigen falen daarin bij burgers legt. Men kan dus stellen dat het oprichten van een 

deliberatieve ‘mini-public’ voor het schijnbaar compenseren voor een gebrek aan 

bepaalde basisnoden dus als een bedenkelijke overheidsstrategie gezien wordt bij 

mensen met een migratieachtergrond. 

Daarbij wordt participatie ook, ietwat paradoxaal, net gehinderd door een lage 

socio-economische status, zelfs wanneer die socio-economsche positie juist 

verbeterd kan worden door deliberatief te participeren. Zeker als nog eens de 

perceptie bestaat dat de Burgerbegroting zich voornamelijk over de “luxe-

problemen” van witte middenklassers ontfermt. 

“Wanneer gaat een burger appèl doen aan zo’n Burgerbegroting? Wanneer zijn eigen 

sociaal-economische situatie goed is. Als een gezin met een migratieachtergrond zelf 

heel wat problemen ervaart, qua huisvesting of kunnen rondkomen... Als er zoveel 

van die problemen zijn, dan gaan veel mensen met een migratieachtergrond zich niet 

geroepen voelen om deel te nemen.“ – (interview L, 2021, p. 9) 

 

-Gebrek aan continuïteit, duurzaamheid en langetermijnvisie in de 

Burgerbegroting. De éénjarigheid van de Burgerbegroting zorgt ervoor dat 

sommige, ook succesvolle projecten, niet verder bestaan na de initiële financiering 

die ze verkrijgen. Het planten van een boom of het plaatsen van een nieuwe zitbank 

kent dit probleem natuurlijk niet, eens deze geplaatst of geplant werd blijft dit zo. 

Maar eerder socio-economische projecten als huiswerkbegleiding, vrijetijdsaanbod 

voor kinderen of het opstarten van een fietsatelier, zelfs indien deze projecten 

succesvol en impactvol blijken te zijn, moeten na hun initiële subsidie nogmaals een 

project-aanvraag indienen. Zelfs bij succes is er weinig garantie op een duurzaam 

bestaan en zijn mogelijkheden op een doorstroom naar permanente of langetermijn 

subsidie bijna onbestaand. De éénjarigheid van de projecten verleent deze, en de 

organisaties/individuen die ze uitvoeren, een hoge graad van legitimiteit en een 

draagvlak. Maar, zonder zicht te houden op duurzame en structurele investering in 

de welvaart en welzijn van sommige buurten, met behulp van projecten die hun 

succes al meermaals bewezen hebben, is de Buurtbegroting eerder van myopische 

aard. Respondent H heeft op dit vlak over een “gebrek aan terugkoppeling” 

(interview H, 2021, p. 11). In essentie begint de Burgerbegroting in grote mate 

jaarlijks opnieuw van nul, zonder continuïteit te garanderen voor projecten die hun 

succes en impact al reeds bewezen hebben in de jaren daarvoor. Een project is in 

feite zijn volledig bestaan deel van het Burgerbegrotingsproces, jaar in jaar uit, 

indien het wilt verderwerken. Nieuwe projecten moeten binnen het jaar opstarten, 

hun doelen concreet vormgeven en al reeds voelbare impact geboekt hebben, 

allemaal binnen het tijdskader van één jaar, vooraleer het mag hopen op voldoende 

mobilisatie voor bijkomende subsidies. Deze kortetermijnwerking benadeelt vaker 

socio-economische projecten, waar mensen met een migratieachtergrond meer 
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belang aan hechten. In constrast zijn projecten met betrekking tot leefmilieu, ecologie 

of infrastructuur inherent duurzaam, anders werken deze niet tout court. 

Dit zorgt er ook voor dat er weinig stabiliteit is in de mogelijkheid tot participatie. 

Het project van respondent D en zijn vzw, dat de voorbije vier jaar honderden 

anderstalige kinderen huiswerkbegleiding wist te geven, moet het komende jaar 

zonder subsidie, en op vrijwillige basis, verder omdat het in het coronajaar 2020 niet 

genoeg mensen wist te mobiliseren. De vraag is hier dan of het project geen verdere 

subsidie heeft gekregen omdat het geen merite meer had, of omdat het gebrek aan 

duurzaamheid succesvolle projecten van kansarmere bevolkingsgroepen in gevaar 

brengt, zeker als collectief mobiliseren op online basis moeilijker verloopt. 

De Burgerbegroting houdt duurzaamheid zelfs expliciet tegen, vanwege een regel 

die stelt dat projecten na twee jaar niet opnieuw, of alleszins niet onder dezelfde 

naam, ingediend mogen worden, om nieuwe projecten zo van meer slaagkansen te 

voorzien. In de praktijk wordt dit redelijk eenvoudig omzeilt, maar een doorstroom-

mogelijkheid van succesvolle projecten met voldoende ervaring naar permanente 

subsidie ontbreekt nog steeds. De Burgerbegroting geldt op dit moment nog niet als 

een middel tot institutionalisering en erkenning voor kleinere middenvelds-

organisaties en hun projecten, maar verkiest innovatie boven duurzaamheid. 

“Dat maakt het ook frustrerend, je moet altijd met nieuwe ideëen komen. Een blijvend 

idee, dat momenteel goed loopt, kan je niet verder zetten.” – (interview K, 2021, p. 

13) 

 

“Sam: er zijn redelijk weinig, of zelfs geen, mogelijkheden tot permanente subsidies 

eigenlijk? 

J: Nee, nee. En dat is eigenlijk grappig want, het gaat over inspraak, het gaat over 

noden van uw bevolking. Als dat project drie jaar na elkaar wordt ingediend, en drie 

jaar krijgt dat applaus van heinde en verre, dan is dat toch een basisbehoefte? Denk ik 

dan.” – (interview J, 2021, p. 11) 

 

-De verantwoordelijkheid en de techniciteit die het ontwerpen en uitvoeren van 

een project met zich meebrengt, schrikt velen af. Het ontwerpen van een project 

vergt veel tijd, energie maar ook kennis over het opbouwen van een concreet plan 

die het filteringsproces, hoe laagdrempelig deze ook is, kan doorstaan. Aangezien 

vele projecten ook worden uitgevoerd door de project-indiener zelf, en niet de lokale 

overheid, brengt dit ook een financiële verantwoordelijkheid met zich mee, en 

daarbij dus ook het beheer van duizenden euro’s dat die verantwoordelijkheid met 

zich meebrengt. Daarnaast zijn er nog maatstaven en eisen die de Burgerbegroting, 

met recht, stelt van project-beheerders, om ervoor te zorgen dat subsidie-geld niet 

foutief of incompetent beheerd wordt, en om de realisatie van het project binnen een 
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redelijke termijn te garanderen. Desondanks vereist dit proces een redelijk hoge 

mate aan techniciteit voor succesvolle navigatie, die mensen met weinig ervaring of 

andere relevante vaardigheden gewoon niet bezitten, zonder hulp van buitenaf. 

Dit zorgt ervoor dat de focus op vlak van het uivoeren van projecten verschuift van 

individuen, die deze zware verantwoordelijkheid niet willen of kunnen dragen en 

deze techniciteit niet bezitten, naar organisaties. Sommige thema’s, bijvoorbeeld met 

betrekking tot infrastructuur, kunnen niet anders dan in groepsverband aangepakt 

worden. En hoewel personen die vanuit organisaties een project indienen logischer-

wijs vaak ondersteuning krijgen van die organisatie, blijft het gevoel bij veel mensen 

met een migratieachtergrond bestaande dat het ontwerpen, verantwoorden of 

uitvoeren van een project iets is van “boven hun stand”, dat hun petje te boven gaat. 

Het gaat hier deels ook over perceptie, aangezien maatregelen reeds genomen zijn 

om de hoogdrempeligheid weg te werken. Desondanks, verkiezen ze het om 

projecten die organisaties zelf indienen te ondersteunen, door te stemmen of 

vertegenwoordigen tijdens de deliberatieve sessies, maar zien hun capaciteiten niet 

verdergaan dan dat. 

Dit speelt op zijn beurt de ‘project-elite’ weer in de hand, aangezien mensen 

afhankelijk zijn van middenveldsorganisaties om hun noden gerealiseerd te zien 

binnen de Burgerbegroting. Alsook benadrukt dit nogmaals het belang van sociale 

netwerken, aangezien een gebrek aan techniciteit en kennis vaak enkel overbrugt 

kan worden indien een potentiële project-ontwerper beroep kan doen op andere 

mensen binnen diens sociaal netwerk, die deze techniciteit en kennis wel bezitten. 

Bijvoorbeeld, in het verwoorden van specifieke doelen en de werkingen van het 

project, of het inschatten van de financiële kost daarvan. Zo vindt er in grote mate 

ook een gatekeeping-proces plaatst, waarbij deze techniciteit, kennis en sociaal 

kapitaal eigenlijk maar binnen dezelfde beperkte kring blijft circuleren. 

 

-Taalbarriere. Met betrekking tot participatie is taal niet zozeer een probleem tijdens 

de deliberatie zelf, als in het verzamelen van vertrouwen om in de eerste plaats deel 

te nemen. Respondent H merkte op dat binnen haar organisatie de beperkte taal-

beheersing van sommige leden, die vaak nieuwkomers zijn, de hoge opleidings-

graad die die mensen in hun land van herkomst vergaarden, teniet kan doen. Taal is 

vaak het meest belangrijke middel om andere politieke vaardigheden te ontplooien, 

of om het vertrouwen te kweken die vaardigheden ten volste te benutten. Taal is 

evenzeer gekoppeld aan de voorgenoemde techniciteit die nodig is binnen project-

ontwikkeling, en ook hier wordt deze drempel het snelst overwonnen door de 

emancipatie die ondersteuning aanbiedt. 

 

-Andere. Sommige respondenten ervoeren een denigrerende, neerbuigende of 

ronduit discriminerende attitude van andere deliberatieve participanten, of 
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beschreven verschillende micro-aggressies die ze tijdens hun ervaring te verduren 

kregen. Voorbeelden zijn opmerkingen over hun beperkte taalbeheersing, of over 

simpelweg hun aanwezigheid bij de deliberatieve sessies (“ah, jullie doen dus ook 

mee?”). Deze attitudes zijn vaak niets nieuws voor mensen met een migratie-

achtergrond, maar binnen een setting waar openheid net centraal dient te staan, en 

discriminatie tegen enkele deliberatieve kernprincipes ingaan, kan dit toch ook een 

drempel vormen voor etnisch-culturele participatie. 

Respondent B, C en L bespraken ook een zekere “dit is niet mijn thuisland”-

mentaliteit onder mensen met een migratieachtergrond. Het gevoel van deze 

mensen, evenzeer bij de derde- en vierde-generatie migranten, dat België niet hun 

thuisland is, maar slechts een tijdelijke verblijfplaats, zorgt ervoor dat zij niet 

deelnemen aan de Burgerbegroting. Het gaat dan over het weigeren te participeren 

in, en verbeteren van, een maatschappij waar ze zich eigenlijk niet thuisvoelen. Ze 

verwoorden dan vaak het doel om ooit terug te keren naar hun land van herkomst. 

In hoeverre dit ook naïef mag klinken, of “wishful thinking” zoals respondent L het 

noemde, speelt deze mentaliteit nog steeds een significante rol bij de meest 

gedesillusioneerde en ontheemde mensen met een migratieachtergrond. Een gevoel 

van zinloosheid met betrekking tot politieke participatie in het algemeen definieert 

deze mentaliteit dan ook. 

“Jongeren voelen zich hier zogezegd niet thuis, maar de stap zetten om terug te keren? 

Nee. Daar heb je kapitaal voor nodig, en heb je contacten voor nodig.(…) Maar ik 

merk dat sommige jongeren zeggen ‘ik ga terug’. Maar ja, tussen droom en daad...”  - 

(interview L, 2021, p. 10) 

 

Respondenten C, I en L constateerden daarbij ook dat diezelfde mensen en jongeren 

voelen dat ze vaak negatief afgebeeld worden in de media, of dat ze slechts in de 

media verschijnen als er iets negatief te berichtgeven valt, en dat zij dan ook het 

gevoel hebben het niemand verschuldigd te zijn bij te dragen aan de maatschappij. 

“Dat zijn jongeren uit wijken die vaak… genegeerd niet, maar die vaak slecht in het 

nieuws en de media komen. In het algemeen zijn dat jongeren waar niet naar wordt 

omgekeken.” – (interview I, 2021, p. 6) 

 

 

6.3 Terugkoppeling naar de theorie 

Een financiële compensatie was nauwelijks aanwezig als een belangrijke motivatie 

voor participatie. Mensen met een migratieachtergrond voelen dat ze in grote mate 

participeren aan de Burgerbegroting om enkele basisnoden van hun buurt en hun 

gemeenschap te behartigen. Het ontvangen, of eisen van, een individuele financiële 

compensatie zou dus niet in de ‘spirit’ van hun participatie zou zijn, waar de 
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algemene verbetering van de welvaart en welzijn van hun buurt centraal staat. Een 

succesvol project is hun financiële compensatie. De overweging om met behulp van 

financiële compensatie participatie te stimuleren (Vandamme & Verret-Hamelin, 

2017) moet dus beoordeeld worden in functie van die het deliberatief forum heeft. 

Het “public meeting avoidance”-aspect in Jacquets studie (2018) was aanwezig, al is 

de insteek bij mensen met een migratieachtergrond anders. Het mijden van 

discussies stemde uit het feit dat het houden van discussies buiten hun ervaringen 

lag, dat het idee te moeten deliberen met mensen die meer vaardigheden en kennis 

bezitten intimiderend was en dat ze tijdens eerdere participatie vaak ook wel een 

denigrerende attitude van mensen zonder een migratieachtergrond ervoeren. 

Evenzeer zijn de “political alienation” en “mini-public’s lack of impact”-aspecten 

van die studie aanwezig, al zijn onderliggende redenen hier ook anders en zijn deze 

aspecten voorwaardelijk. Initieel zijn mensen met een migratieachtergrond bereid te 

participeren aan de ‘mini-public’. Maar, rendement is een significante voorwaarde 

voor toekomstige participatie, alleszins bij de meest kansarmen onder hen. Een lage 

socio-economische status verhindert, misschien wat paradoxaal, politieke 

participatie. Indien deze mensen toch participeren, is “return for investment” 

begrijpelijkerwijs van belang. Hoewel zij niet per se de Burgerbegroting als iets 

corrupt of frauduleus beschouwen, is er vaak wel een algemeen gevoel dat er zich 

achter de schermen dingen afspelen kunnen zien, dat de wet van de sterksten geldt, 

en dat witte-middenklasse participanten en organisaties disproportioneel veel geld 

naar zich kan toetrekken. De “deliberatieve realiteit” bepaalt dus vaak toekomstige 

participatie, zelfs als de interesse om te participeren initieel relatief hoog is. De 

“political alienation” en ‘mini public’s lack of impact”-aspecten zijn dus niet per se 

aanwezig voor participatie, maar kunnen wel opduiken als participanten met een 

migratieachtergrond merken dat hun tijd en energie tot niets geleid heeft, en deze 

negatieve ervaringen hun toekomstige particpatie vormgeeft. Organisaties kunnen 

maar voor een bepaalde tijd steunen op de goodwill van hun leden, tot op het punt 

dat ook zij hun tijd en energie liever in andere dingen investeren. Ook was het 

“internal inefficacy”-aspect aanwezig, en heeft dit veleer, zoals in 7.2 besproken 

werd, betrekking op de noodzaak zichzelf voor te bereiden op deliberatieve 

participatie, vooraleer constructief te kunnen deelnemen. De “concentration on the 

private sphere” en “conflicts of schedule”-aspecten waren niet aanwezig, of werden 

niet besproken. 

 

 

6.4 Connotaties bij interne legitimiteit Burgerbegroting 

Zoals zo vaak al gebleken in het kader van deliberatieve principes en idealen, is er 

een groot verschil tussen theorie en praktijk. Het belang van sociale netwerken en 

organisaties blijkt nog maar eens, en het feit dat het maximaliseren van input-, 
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throughput- en outputlegitimiteit verre van een makkelijk taak is wordt ook in deze 

deliberatieve setting opnieuw bevestigd. 

Het was opvallend hoe vaak respondenten het gevoel hadden dat de Burger-

begroting, desondanks de vele gebreken tijdens het proces, desalniettemin 

openstond voor iedereen, ongeacht de sociale achtergrond. Het is echter eens dat het 

Burgerbegrotingsproces van start gaat dat de ongelijke verhoudingen en gekende 

machtsdynamieken zichzelf vertonen, en dat er een duidelijke hiërarchie op te 

merken valt die zich vooral uit in socio-economische en etnisch-culturele verschillen. 

Het is deze perceptie van openheid die zich dus niet concreet vertaalt in hoge 

throughput- en outputlegitimiteit. 

Het zo goed als volledig openstellen van de agenda heeft in dit geval, in 

tegenstelling tot wat Caluwaerts & Reuchamps (2014) theoriseren, toch een averechts 

effect op inclusie. De biases die online deliberatie met zich meebrengen hebben er 

voor gezorgd dat de agenda gedomineerd werd door non-socio-economische 

thema’s, waardoor mensen met een migratieachtergrond in grote mate afhaken voor 

verdere participatie. Zelfs in jaren voor de pandemie is het moeilijk om mensen met 

een migratieachtergrond vanachter hun computer te laten bijdragen. De inclusie bij 

de deliberatieve participatie hangt dus ook in zekere mate af van wat besproken 

wordt tijdens een ‘mini-public’, en niet per se omgekeerd. De agenda zou dus wat 

meer gesloten moeten worden, niet in de zin van de variatie aan thema’s, maar in de 

zin dat bepaalde overkoepelende soorten categorieën gegarandeerd aan bod moeten 

komen, zo dat hele domeinen van het maatschappelijk leven niet verwaarloosd 

worden. 

De pogingen om het ontstaan van een “project-elite” te vermijden falen over-

duidelijk, en de “deliberatieve realiteit” die dit creëert heeft een enorme invloed op 

de inclusie van de Burgerbegroting. Groepsmobilisatie is hierdoor een doorslag-

gevende factor met betrekking tot de slaagkansen van een bepaald project. 

Organisaties, die misschien wel interessante projecten kunnen voorleggen aan de 

Burgerbegroting, maar over weinig mankracht en middelen beschikken, zullen een 

sterke incentive voelen om niet deel te nemen. Deze ‘project-elite’ creëert een 

ongezonde vorm van competitie, tussen projecten en organisaties onderling, op basis 

van status, die de meest kansarme participanten en hun projecten in de marges 

houdt. Een illustratie van deze dynamiek zijn beschuldigingen van fraude, waarbij 

grote organisaties frauduleus mobiliseren ten voordele van hun projecten. Dit 

illustreert ook hoe organisaties aan gate-keeping doen omtrent sociale netwerken en 

kapitaal, en hoe een Mattheüseffect zich vormt rond die ‘project-elite’. De inclusie 

van de Burgerbegroting kan zo hoog zijn als het wilt, een ‘gelijkheid van stem’ of 

invloed op het proces is er al zeker niet, en dit Mattheüseffect draagt daar 

logischerwijs aan bij. 

Ook het feit dat mensen met een migratieachtergrond zich meer moeten voorber-

eiden vooraleer ze op een constructieve manier kunnen bijdragen aan de 
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Burgerbegroting, toont aan dat sociaal en cultureel kapitaal van uiterst belang is, en 

dat verschillende bevolkingsgroepen met verschilllende socio-economische statussen 

niet op dezelfde positie beginnen aan deliberatieve participatie. Aan de andere kant 

voelen sommige mensen met een migratieachtergrond dat deze voorbereiding en 

ondersteuning, op het vlak van politieke vaardigheden en onderhandelings-

competenties, voor een bepaalde graad van emancipatie en betrokkenheid zorgt, die 

hen ook bijblijft en een spill-over effect kan betekenen naar politieke participatie in 

de bredere maatschappij toe. Voor nieuwkomers en migranten zijn de sociale 

netwerken en het sociaal kapitaal die ze uitbouwen tijdens het Burgerbegrotings-

proces, vanwege de betrokkenheid met de bredere gemeenschap, zelfs iets dat 

positieve effecten heeft op hun integratieproces. Het potentieel van de Burger-

begroting om mensen met een migratieachtergrond te betrekken bij hun gemeen-

schap gaat uiteindelijk veel verder dan deliberatie of de Burgerbegroting zelf. De 

Burgerbegroting zou zowel individuen als organisaties moeten bijstaan in deze 

ondersteuning en voorbereiding. 

 

 

7 Conclusie en discussie 

7.1 Conclusie 

Met betrekking tot (non-)participatie bestaan er zowel op individueel als collectief 

vlak motivaties, omgevingsfactoren en strategieën die het handelen van mensen met 

een migratieachtergrond en middenveldsorganisaties met die doelgroep vormgeven. 

De belangrijkste individuele motivaties voor participatie bestaan uit het uitbreiden 

van sociale netwerken en sociaal/cultureel kapitaal, en de emancipatie/betrokken-

heid die deliberatieve participatie met zich meebrengt. De keerzijde is hier dat het 

gebrek aan deliberatieve ervaring, politieke vaardigheden en een taalbarrière eerder 

tot non-participatie leidt. Collectieve motivaties zijn er ook, zo is er een uitbreiding 

in participatiemodi bij mensen met een migratieachtergrond, en zullen zij als groep 

de “krachten bundelen” door zich aan te sluiten bij een organisatie, om zo de 

capactieit tot mobiliseren later in het Burgerbegrotingsproces te vergroten. Het 

verschil in sociaal kapitaal, een belangrijk instrument in het domein van politieke 

participatie, met autochtone participanten wordt zo deels, maar niet helemaal, 

opgevangen (Brady, Schlozman & Verba, 1995). 

Vervolgens zijn er de omgevingsfactoren. Aspecten die niet per se uit het individu of 

de organisatie komen, maar settings en contexten die de “deliberatieve realiteit” van 

de Burgerbegroting creëeren, en hun handelen vormgeeft. Aan de individuele kant 

zorgt laag rendement van geïnvesteerde tijd en energie voor desillusie bij de meest 

kansarme participanten, waardoor zij in de toekomst zullen afzien van verdere 

participatie. Er bestaat ook de perceptie dat de Burgerbegroting “luxe-problemen” 

behandelt, die niet raken aan de overwegend socio-economische noden van mensen 
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met een migratieachtergrond. Deze noden verschillen significant van participanten 

zonder migratieachtergrond, zoals onder andere Crowley (2001) betoogde. Daarbij 

brengt het uitwerken, vertegenwoordigen en uitvoeren van een project heel wat 

financiële verantwoordelijkheid en techniciteit met zich mee die individuen niet zelf 

kunnen dragen of hebben, alleszins niet zonder hulp van anderen. Dit onderstreept 

nogmaals het belang van sociaal kapitaal en netwerken binnen participatie, zoals het 

Civic Voluntarism Model omschrijft (Brady, Schlozman & Verba, 1995). Mensen met 

een migratieachtergrond zijn bijna enkel vanuit een organisatie of sociaal netwerk te 

mobiliseren. Op collectief vlak beïnvloeden ook heel wat contextfactoren de manier 

waarop organisaties handelen. Het belang van sociale netwerken bestaat er niet 

enkel voor mensen met een migratieachtergrond maar ook voor “autochtone” 

organisaties, die hun reeds bevoordeelde positie kunnen versterken door middel van 

de Burgerbegroting, die toch in een aanzienlijke hoeveelheid subsidies kan voorzien. 

Dit leidt logischerwijs tot een Mattheüseffect, het bestaan van een ‘project-elite’ en in 

het algemeen een ‘ons-kent-ons’ participatiecultuur. Er vindt bijgevolg dan ook een 

gate-keeping proces plaats, waarbij sociale netwerken, kennis en techniciteit binnen 

dezelfde beperkte kring blijft die nauwelijks toegangelijk is voor etnisch-culturele 

minderheden. Ten slotte zorgt een gebrek aan duurzaamheid, continuïteit en 

langetermijnvisie binnen de Burgerbegroting voor weinig stabiliteit met betrekking 

tot de kans om te participeren. Een initieel impactvol en kwaliteitsvol project heeft 

niet per se de garantie op een langdurig bestaan. Mobilisatie dient jaar na jaar te 

gebeuren, en de capaciteit om te mobiliseren bepaalt vaak het langdurig bestaan van 

een project, niet per se de merite of reeds bewezen succes. 

Ten slotte, aan de kant van de individuele strategieën, komen mensen met een 

migratieachtergrond vaak in contact met andere participanten die hun vetorecht 

bewapenen binnen de deliberatie zelf, alsook zij ultimatums stellen en in feite door 

chantage, aangezien de Burgerbegroting met consensus werkt, hun gewenste 

uitkomst afdwingen. Dat deze strategieën ook door mensen met een migratie-

achtergrond zelf gebruikt worden lijkt waarschijnlijk, simpelweg omdat dit de 

“name of the game” is waar geen ruimte is om principieel tegen de stroom in te gaan 

wanneer er individuele en gemeenschappelijke noden op het spel staan. Ook bestaat 

er voor mensen met een migratieachtergrond de noodzaak om zich voor te bereiden, 

vooraleer ze constructief kunnen bijdragen. Deze noodzaak zou als problematisch 

bestempeld worden door onder Curato et al. (2017), Dryzek et al. (2019), Sanders 

(1997) en Young (2000), die reeds waarschuwden voor de inherente formaliteit van 

deliberatieve ‘mini-publics’, en diens focus op strikte rationaliteit als een drempel 

voor participatie bij ondergepriviligeerde bevolkingsgroepen. Organisaties hanteren 

collectief ook verschillende strategieën om hun doelen te behalen. De meest 

gebruikte collectieve strategieën zijn leden aanzetten tot participatie in naam van de 

organisatie door specifieke noden van die leden aan te kaarten, door projecten dus 

met een bottom-up benadering uit te werken. Specifiek met betrekking tot jongeren 

doen ze ook op beroep op rolmodellen, coaches en voorbeeldfiguren. Vanwege de 
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achtergestelde positie die kleine (etnisch-culturele) organisaties ervaren, proberen zij 

tijdens hun eerste deelnames naamsbekendheid te creëeren, in plaats van in te 

spelen op zeer kwaliteitsvolle of impactvolle projecten, waar de slaagkansen lager 

zijn. Iets is beter dan niets, al brengt dit wel een belangrijke “impact-slaagkansen 

trade-off” met zich mee. In het algemeen wordt er dus ingezet op realisme en 

pragmatiek om mensen met een migratieachtergrond te doen participeren, al zijn 

beschuldigingen van fraude tijdens het stemproces aan de kant van grote 

organisaties wel een illustratie van hoe deze kleinere organisaties vaak tegen de 

bierkaai opvechten, ongeacht de pragmatische strategie die ze hanteren. 

In het algemeen kan het belang van sociale netwerken organisaties voor etnisch-

culturele participatie niet genoeg onderstreept worden. Deze vormen vaak de brug 

tussen de Burgerbegroting en mensen met een migratieachtergrond of kansarmen, in 

dat zij het Burgerbegrotingsproces vaak vertalen (letterlijk en figuurlijk) en 

afstemmen op hun capaciteiten, diens doelen concretiseren, en nog op andere 

manieren de deliberatieve context van de Burgerbegroting aanpassen aan deze 

mensen en hun leefomgeving, om zo de socio-economische kloof tussen autochtonen 

en hen proberen te verkleinen. Het is echter duidelijk dat het middenveld in zijn 

totaliteit, en de (machts)verhoudingen tussen deze organisaties, ook averse gevolgen 

kan hebben voor etnisch-culturele minderheden. 

Deze resultaten samengevat vormen de volgende tabel, waarbij I “individueel” 

betekent, en C “collectief”: 

 Participatie Non-participatie 

Motivaties Uitbreiden van sociaal netwerken, 
cultureel en sociaal kapitaal (I), 
Deliberatieve ervaring (I); Emancipatie, 
betrokkenheid, zeggenschap en 
eigenaarschap (I); Empowerment (I), 
Meer baat bij 
ondersteuning/voorbereiding dan ‘mini-
public’ zelf (I); Idee van de 
Burgerbegroting wekt interesse op (I); 
Rendement (I); Taalbarrière (I); “Dit is 
niet mijn thuisland”-mentaliteit (I);  
Uitbreiding van participatiemodi: het 
bundelen van krachten door aan te 
sluiten bij een organisaties (I) 
 

Overhandigen privé-gegevens (I); Idee 
van de Burgerbegroting wekt argwaan op 
(I); Investeren van tijd/energie in 
basisbehoeften onrechtvaardig (I); 
Deliberatieve ervaring (I); Vanwege 
portretting binnen media/politiek vraag 
om te participeren onoprecht (I); 
Rendement (I) 
 

 
Strategieën 

Samenwerking met andere organisaties 
om gelijk speelveld te creëeren (C), 
Beroep doen op specifieke noden leden 
(C); Gebruik van rolmoddelen, coaches 
en voorbeeldfiguren (C); 

Vetorecht bewapenen (I); Chanteren en 
ultimatums stellen (I); Voorbereiding op 
deliberatie (I); Terugtrekken naar de eigen 
etnische enclave als gevolg van desillusie 
(C) 
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8.2 Discussie 

Wat de observatie met betrekking tot deliberatie en trade-offs van Caluwaert & 

Reuchamps (2012) schijnbaar ook impliceert is dat de verschillende soorten 

legitimiteiten binnen een ‘mini-public’ maximaliseren niet enkel trade-offs met zich 

meebrengt, maar dat elke mate van legitimiteit ook een eigen “deliberatieve 

realiteit” creëert. De Burgerbegroting illustreert dit. Caluwaerts & Reuchamps (2012) 

voorspellen dat een hoge outputlegitimiteit, een bepaald gewicht van deliberatieve 

resultaten dus, ook een lage onafhankelijkheid met zich meebrengt. Met andere 

woorden, hoe meer deliberatieve participanten het voor het zeggen hebben, hoe 

meer druk van buiten de deliberatieve groep zij zullen ervaren. De Burgerbegroting 

geeft zodanig veel controle over de output van het forum aan burgers, dat de output 

daadwerkelijk wordt uitgewerkt en uitgevoerd door burgers, en niet door een 

overheidsinstantie. Dit resulteert niet in een overweldigende druk door het 

middenveld op de Burgerbegroting en zijn participanten, zoals verwacht kan 

worden, maar simpelweg door een (zo goed als) complete vervanging van 

de“deliberatieve deelnemersgroep” door dat middenveld. 

Naamsbekendheid genereren (C); 
Impact-slaagkansen trade-off (C); 
Realisme en pragmatiek (C) 
 

 
Omgevings- 
Factoren 

Het belang van sociale netwerken (I en C) Desillusie (I); Lage socio-economische 

status (I); Burgerbegroting behandelt 

‘luxe-problemen’ (I); Online deliberatie 

(I); Zware verantwoordelijkheid vereist 

en hoge techniciteit verwacht (I); 

Discriminerende en neerbuigende 

attitude andere participanten (I); Het 

belang van sociale netwerken (I en C); 

Mattheüseffect (C); Project-elite (C); Ons-

kent-ons-cultuur (C); Gebrek aan 

expertise/specialisatie/ervaring 

organisaties met betrekking tot non-socio-

economische thema’s (C); Gebrek aan 

continuïteit, duurzaamheid en 

langetermijnvisie (C); Gate-keeping 

proces op vlak van sociaal netwerken, 

kennis en techniciteit (C);  Fraude (C); 
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De legitimiteitsmaximalisatie van deliberatieve fora brengt ook trade-offs met zich 

mee waarvan de gevolgen in eerste instantie soms zelfs niet helemaal zichtbaar zijn. 

Het feit dat er tijdens het stemproces van de Burgerbegroting fraude gepleegd 

wordt, bijvoorbeeld, door verschillende organisaties, is een ernstig maar ook eerder 

onzichtbaar probleem, die logischerwijs de pariticipatie van mensen met een 

migratieachtergrond hindert. Grote organisaties worden door hun uitgebreide 

sociale netwerken frauduleus bevoordeelt, en creëeren zo een Mattheüseffect. Zelfs 

als zij niet weten dat deze fraude plaatsvindt, voelen mensen met een migratie-

achtergrond dat er zich dingen achter de schermen afspelen die zij niet kunnen 

controleren, en deze potentie tot desillusie heeft een invloed op hun toekomstige 

participatie. Dit is niet per se hetzelfde als een perceptie van corruptie en valspel, 

maar deze dynamiek zorgt ervoor dat zij de Burgerbegroting niet zien als een kans 

om hun socio-economische tekortkomingen te verlichten, maar simpelweg als weer 

het zoveelste instrument van de ‘politieke elite’, waar zij onmogelijk iets kunnen 

tegen beginnen. 

Zoals al eerder opgemerkt is het ook opvallend dat verschillende motivaties en 

omgevingsfactoren eigenlijk twee kanten hebben. Ze stimuleren participatie voor 

sommigen, en verhinderen het voor anderen. Socio-economische middenvelds-

organisaties zijn absoluut essentieel voor de participatie van etnisch-culturele 

minderheden, die bijna uitsluitend te mobiliseren zijn vanuit dat middenveld, maar 

gaan in sommige gevallen ook zodanig oligarisch te werk dat ze de meest 

kansarmen nog steeds in de marges van het deliberatief proces houden. Daarbij, 

ervaren sommige mensen met een migratieachtergrond de onderhandelcompetenties 

en andere politieke vaardigheden die ze hebben opgedaan voor en/of tijdens het 

deliberatief proces als iets emanciperend, terwijl anderen de noodzaak om deze 

vaardigheden aan te leren vooraleer ze constructief kunnen delibereren als oneerlijk 

aanvoelen tegenover “autochtone” bevolkingsgroepen die deze ‘voorbereiding’ niet 

nodig hebben. Desondanks blijft het interessant om te constateren dat de motivaties 

en omgevingsfactoren voor non-participatie niet simpelweg de “andere kant van de 

participatiemedaille” vormt. Het is niet omdat een bepaald aspect mensen aanzet om 

deel te nemen, dat het afwezig blijven van dat aspect leidt tot non-participatie, en 

vice versa. Zowel participatie en non-participatie hebben zo hun eigen redenen en 

motivaties. 

Hoewel deze resultaten redelijk verregaand zijn, zijn er ook wat methodologische 

beperkingen aan te kaarten. De indirecte bevraging bij respondenten, waarbij deze 

soms moesten spreken voor mensen met een migratieachtergrond, stelde grenzen 

aan hoe gedetailleerd men de motivaties, omgevingsfactoren (en strategieën) kon 

analyseren. Desondanks blijven deze bevindingen valide. Veel van de respondenten 

werkten al een aanzienlijk aantal jaren bij organisaties, of hadden hun eigen vzw 

opgericht, en waren dus al vaak in contact gekomen met de eerder besproken 

motivaties, strategieën en omgevingsfactoren, zowel bij zichzelf als bij hun leden. De 

vraagstelling was dus nooit of nauwelijks hypothetisch, maar gegrond in ervaringen 
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met mensen met een migratieachtergrond binnen hun doelgroep. Het blijft echter zo 

dat bij diep persoonlijke aspecten van (non-)participatie als de “dit is niet mijn 

thuisland”-mentaliteit en ervaringen van discriminatie, het moeilijk is om een 

volledig beeld te creëeren over hoe wijdverspreid deze zijn, als deze mensen niet zelf 

spreken.  

Ook kan men vragen stellen bij de mate waarin sommige van deze aspecten eigen 

zijn aan mensen met een migratieachtergrond. De terughoudendheid bij het 

overhandigen van prvé-gegevens zou ook gewoon kunnen voortkomen uit een 

gezond wantrouwen dat elke burger bezit, en een algemene bezorgdheid omtrent 

privacy in het internet-tijdperk. Deze ongerustheid lijkt door het feit dat Rijks-

registernummers onderling tussen organisaties wordt doorgegeven zelfs gegrond te 

zijn. Ook zullen verschillende economische aspecten met betrekking tot (non-)-

participatie evenzeer van toepassing zijn op kansarmen zonder migratieachtergrond, 

zoals het idee dat een lage socio-economische status op zichzelf al een drempel 

vormt voor participatie, ongeacht de etnisch-culturele achtergrond. Desondanks, zijn 

alle factoren hierin besproken van toepassing op mensen met een migratie-

achtergrond. Of deze exclusief op hen van toepassing zijn, is hier niet per se van 

belang.  

Het voornamelijk contacteren van respondenten online en via snowball-sampling, 

heeft zoals vernoemt in het theoretisch kader, zijn eigen biases. Desondanks, valt dit 

in de huidige omstandigheden begrijpelijk te noemen. Deze thesis is hoogstwaar-

schijnlijk ook niet volledig comprehensief. Er zullen nog andere omgevingsfactoren, 

strategieën en motivaties bestaan die niet aan bod zijn gekomen, vanwege het nog 

steeds beperkte aantal respondenten, maar ook vanwege de focus op slechts één 

‘mini-public’ met één “deliberatieve realiteit”. Om een compleet beeld te vormen 

zouden er meerdere ‘mini-publics’ bestudeert moeten worden. Ook werd er deels 

gekeken naar verschillen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond, maar 

niet tussen mensen met een migratieachtergrond onderling. Deze groep werd als 

homogeen beschouwd in deze thesis, vanwege de eerder besproken aard van de 

respondenten. Mensen met een migratieachtergrond zijn echter geen homogene 

groep met één visie, of met allemaal dezelfde motivaties, strategieën of omgevings-

factoren die bij elk van hen dezelfde mate aan invloed hebben. Stellen dat dit wel zo 

is, zou reductief zijn. Ook zou stellen dat mensen met een migratieachtergrond enkel 

belang hebben bij socio-economische thema’s, of dat zij allemaal de techniciteit 

ontbreken om een project te ontwikkelen etc., evenzeer reductief zijn. Het gaat hier 

uiteraard om neigingen en tendenzen.  

Daarbij, kan de nadruk in de analyse op sociale netwerken, evenzeer het resultaat 

zijn van het feit dat er maar weinig respondenten gecontacteerd werden buiten die 

sociale netwerken of middenveldsorganisaties. De schaal van migrantenparticipatie 

buiten het middenveld was moeilijk in kaart te brengen, maar net dat kan impliceren 

dat het dan ook maar nauwelijks bestaat. Het is desondanks niet uit te sluiten dat het 
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belang van deze organisaties in de analyse overdreven werd, maar aangezien 

verschillende van deze organisaties, alsook de Burgerbegroting zelf, erkenden dat 

diversiteit maximaliseren zonder behulp van het middenveld uiterst moeizaam zou 

verlopen, lijkt deze nadruk nog steeds tot op een bepaald punt steek te houden. Men 

zou echter ook moeten kunnen ingaan op participatie buiten deze sociale netwerken, 

“in isolatie”, en dus vanuit individuele initiatief. Met al deze beperkingen zou 

verder onderzoek rekening moeten houden. 

Hoewel de stelling dat de Burgerbegroting een relatief hoge outputlegitimiteit, en 

een zeker gewicht van resultaten bezit, nog steeds overeindblijft na de analyse, kan 

men door het gebrek aan duurzaamheid, langetermijnvisie en wegen naar institutio-

nalisering wel vragen stellen bij hoe men ‘outputlegitimiteit’ binnen deliberatieve 

democratie definieert. Als outputlegitmiteit binnen deze context niet impliceert dat 

het politieke proces op structurele en constructieve manier aangevuld wordt door 

burgerparticipatie, net daar waar burgers snakken naar een gewijzigd politiek 

functioneren, moet men vragen stellen bij de validiteit van het begrip. Een 

myopische invulling van outputlegitimiteit is een beperkte invulling. Daarbij moet 

men ook vragen stellen bij de mate waarin een organisatie als de Burgerbegroting in 

staat is de drempels zelf weg te werken. Welk gewicht een online stem heeft, of wat 

de vormvereisten zijn voor een ingediend project, heeft ze zelf natuurlijk in de hand, 

maar een “dit is niet mijn thuisland”-mentaliteit die verschillende mensen met een 

migratieachtergrond met zich meedragen is een veel structureler en diepgewortelder 

probleem, ver buiten de omvang en greep van een project als de Burgerbegroting. 
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9 Appendix 

 

9.1 Informed consent 

Een voorbeeld van het ‘informed consent’-formulier voorgelegd aan respondenten 

volgt: 

 

Formulier geïnformeerde toestemming 

 

Titel studie: “De kost van een euro”: waarom mensen met een migratieachtergrond 

(niet) deelnemen aan het Antwerps deliberatief project ‘de Burgerbegroting’ 

 

Verantwoordelijke coördinator: 

 

Vrije Universiteit Brussel: Prof. Silvia Erzeel 

Departement Politieke Wetenschappen 

Pleinlaan 5 – 1050 Brussel 

E-mail: silvia.erzeel@vub.be 

Tel.: ++32-2-614.82.13 

 

 

Ik neem vrijwillig deel aan deze studie georganiseerd door de universiteit van 

Brussel (VUB) ter gelegenheid van de Burgerbegroting in Antwerpen. De studie 

heeft als doel informatie te verzamelen over onder meer de politieke participatie van 

mensen met een migratieachtergrond en vrouwen in Antwerpen, de motieven achter 

deze participatie, hun attitudes tegenover deliberatieve projecten als de 

Burgerbegroting en hun politieke oriëntaties. 

 

1. Mijn participatie in dit onderzoek houdt in dat ik zal deelnemen aan een 
interview met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Dit interview 
zal ongeveer 30-45 minuten duren. Ik zal één van de 13 personen zijn die 
worden geïnterviewd voor deze studie. 
 

mailto:serzeel@vub.ac.be
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2. Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie volledig vrijwillig is. Ik heb het 
recht om te weigeren op een vraag te antwoorden of om mijn deelname op elk 
moment te beëindigen, om welke reden dan ook. Mijn beslissing om het 
interview te beëindigen of om op bepaalde vragen niet te antwoorden, heeft 
geen enkele invloed op mijn relatie met de onderzoekers of met 
bovengenoemde universiteit, nu of in de toekomst. 

 

3. Ik begrijp dat de informatie verkregen uit deze studie vertrouwelijk zal 
worden behandeld. De onderzoekers zullen mij niet identificeren op basis van 
mijn naam of op een andere manier die mijn identiteit zou kunnen onthullen 
in datasets, rapporten of publicaties die voortvloeien uit deze studie. 

 

4. Ik begrijp dat een opname van het interview zal worden gemaakt. 
 

5. Ik begrijp dat de geldende wetgeving inzake privacy zal gerespecteerd 
worden, zoals onder andere de Europese richtlijnen omtrent de 
privacywetgeving ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). 

 

6. Ik heb de uitleg die ik heb gekregen gelezen en begrepen. Ik heb de aard van 
deze studie begrepen en ik neem op vrijwillige basis deel aan deze studie. 

 

7. Ik heb een kopie van dit toestemmingsformulier ontvangen 
 

 

 

 

_____________________     _________________________ 

Mijn handtekening      Handtekening van 

onderzoeker 

 

 

_____________________     _________________________ 

Datum       Datum 
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9.2 Interviewleidraad 

 

• Algemene info 

-Kunt u zichzelf even voorstellen? 

➔ Schets uw achtergrond eens? 

 

-Heeft u een migratieachtergrond? 

➔ Indien ja: dewelke? 

 

 

• Deelname (kern) 

-Heeft u al deel genomen aan de deliberatieve activiteiten van de Burgerbegroting? 

➔ Hoe vaak? 

 

-Hoe bent u voor het eerste in contact gekomen met de Burgerbegroting? (sociaal 

kapitaal, netwerken die participatie aanmoedigen) 

➔ Familie/kennissen? Reclame in de stad? Infoavond bezocht? Gevraagd door 

Burgerbegroting? (sociaal kapitaal, Civic Voluntarism Model) 

➔ Initiatief uit de persoon zelf of via andere persoon/manier? (zelf op ingaan of 

gevraagd worden ook indicator van sociaal kapitaal) 

 

 

• Motivaties voor (non-)participatie (kern) 

-U hebt (niet) deelgenomen aan de Burgerbegroting, waarom hebt u dit (niet) 

gedaan? 

➔ Ingaan op: 

-Resources: tijd (genoeg?), energie (genoeg?) 

-Vaardigheden: informatie, kennis, argumentatie 

-Attituden/motivaties: interesse (simpelweg goesting), politiek 
zelfvertrouwen, politiek pessimisme vanwege sociale achtergrond 
(migratieachtergrond, gender), outputlegitimiteit (perceptie tov impact 
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Burgerbegroting), responsiviteit Burgerbegroting (“wordt er naar u 
geluisterd?”) 

-Context: netwerken, mensen kennen, discussiëren in groepsverband (met 

vreemden) 

 

 

-Hebt u (niet) deelgenomen omdat u denkt dat er niet genoeg wordt geluisterd naar 

etnisch-culturele minderheden zoals u als het gaat om beleid? (politiek pessimisme, 

wantrouwen tegenover politieke sfeer, political alienation, structurele ongelijkheid) 

➔ Zorgen projecten als de Burgerbegroting ervoor dat dit evenwicht verdwijnt of 

net vergroot wordt? 

 

-Hebt u er vertrouwen in dat de Burgerbegroting zijn projecten ook effectief zal 

uitvoeren? (politiek vertrouwen) 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

 

-Houdt u graag discussies, over politiek, met mensen die u niet (goed) kent? (public 

meeting avoidance, internal efficacy) 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

➔ Indien wel: is dat goed van pas gekomen tijdens uw deelname aan de 

Burgerbegroting? 

➔ Heeft dat een invloed gehad op uw keuze om wel/niet deel te nemen? 

 

-Gaat u graag in discussie over politiek met mensen van andere gemeenschappen of 

andere groepen (bv. witte Vlamingen)? (participation paradox, openheid) 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

 

-Hebt u via een vereniging waarvan je lid bent vernomen over de Burgerbegroting 

(bv. buurtwerking of moskee)? (Civic Voluntarism Model) 

➔ Indien ja: via welke? 
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-Lijken de doelen van de Burgerbegroting, het betrekken van de burgers bij het 

beleid, u iets nuttigs of overbodig? (mini public’s lack of impact, politiek pessimisme) 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

 

-Denkt u dat de Burgerbegroting, ongeacht of u deelneemt aan zulk project, een 

nuttig of overboden project is? (politiek pessimisme) 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

 

-Denkt u dat projecten als de Burgerbegroting bijdragen tot het verbeteren of net 

verslechteren van onze democratie? (perceptie deliberatieve fora, politiek 

vertrouwen/pessimisme) 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

 

-Als u deelneemt aan een discussie, bent u dan geneigd om zelf veel te spreken en 

argumenten voor te leggen, of om eerder op de achtergrond te blijven? (public 

meeting avoidance) 

➔ Heeft dat invloed gehad op uw beslissing om wel/niet deel te nemen? 

 

(Indien participatie) 

Hebt u het gevoel dat u vrij kunt spreken wanneer u deelneemt aan die discussies of 

net niet? 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

/ 

 

 

• Houding tegenover politiek en democratie 

-Is het volgens u nuttig om als burger bij te dragen aan beleid? Of is dat iets wat u 

denkt dat alleen politici kunnen of horen te doen? (internal efficacy, political alienation) 

➔ Waarom? 

 

-Denkt u dat burgers effectief hun zeg kunnen doen als het gaat om beleid? (politiek 

pessimisme, political alienation) 
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-Hebt u het gevoel dat u als iemand met uw achtergrond  meer moeten doen om 

gehoord te worden door politici? (political alienation, politiek pessimisme) 

➔ Heeft dat een invloed gespeeld in uw keuze om (niet) deel te nemen? 

 

-Volgt u graag het politieke nieuws (bv. nieuws lezen/kijken, volgen wat er in uw 

buurt gebeurt, politieke discussies houden met familie of vrienden)? Vindt u het 

belangrijk om politieke gebeurtenissen in uw land of buurt te volgen? (politieke 

interesse, sociaal kapitaal, politieke kennis) 

➔Waarom? 

➔ Bent u in het algemeen geïnteresseerd in politiek? 

 

 

• Afsluiten 

-Zou u in de toekomst, als u nog eens gevraagd zou worden, (terug) meedoen aan de 

Burgerbegroting? 

➔ Waarom wel, waarom niet? 

 

(Indien non-participatie) 

-Zijn er zaken die u wel had kunnen overtuigen om wel deel te nemen? 

(Bijvoorbeeld gratis kinderopvang of een redelijke financiële bijdrage?) 

➔ Wat dan? 

/ 

 

- U heeft een bepaalde achtergrond of gender: identificeer u zichzelf ook als die 
achtergrond of gender? 

➔ Uitleg over onderzoek naar etnisch-culturele en gender ongelijkheden 

 

-Heeft u nog vragen? Dingen om mee te delen? Wilt u op de hoogte gehouden 

worden van mijn onderzoek? 
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9.3. Codeerschema 

 

• Participatie 

 

Uitbreiding in participatiemodi 

 (Bijna) enkel collectief participeren 

 Creëeren van een meer gelijk speelveld (door het bundelen van krachten, 

formeel/informeel afspraken maken met andere organisaties) 

 

Het belang van sociale netwerken 

 Niet wat gevraagd wordt van participanten, maar wie het hen vraagt is 

belangrijk 

 Burgerbegroting-kennismaking binnen vertrouwde sociale netwerken 

 Belang van participatie voor organisatie overstijgt persoonlijke twijfels 

 

 

Buurtorganisaties doen vooral beroep op de belangen van participanten om hen zover te 

krijgen te delibereren, maar doen dat dan vooral in het kader van die belangen 

 Inzetten op specifieke noden en de doelen van participatie aan de 

Burgerbegroting concretiseren naargelang die noden (die ook spill-over 

hebben naar noden van bredere gemeenschap) 

 Pragmatiek, praktische, tasbare redenen en materiële belangen > ideologische 

principes 

 Participatie stimuleren in asbtracte termen uit den boze 

 

Uitbreiden van het sociaal netwerken, cultureel en sociaal kapitaal 

 Ontmoeten van nieuwe mensen en/of organisatie tijdens 

Burgerbegrotingsproces (netwerken uitbreiden) 

 Nieuwe vaardigheden aanleren, nieuwe kennis opdoen 

 

Deliberatieve ervaring en (hoog) rendement 

 Het opbouwen van deliberatieve ervaring (kennis, onderhandel- en andere 

vaardigheden) kan participatie in de toekomst stimuleren 

 Lagere drempels in de toekomst door eerdere participatie 

 Eerder opgedane positieve ervaring kan desillusie neutraliseren 
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 Hoog rendement speelt een rol op verdere participatie 

 (Positieve) deliberatieve ervaring kan desillusie verhinderen (ook bij laag 

rendement) 

 Rendement verhogen door in te spelen op naamsbekendheid ipv 

kwaliteitsvol/impactvol project 

 Leidt tot impact-slaagkansen trade-off 

 Conclusie: desillusie verlagen en rendement verhogen door realistisch en 

pragmatisch te werken 

 

Emancipatie, betrokkenheid, zeggenschap en eigennaarschap 

 Vertegenwoordigen/helpen uitvoeren van een project zorgt voor emancipatie 

 In groepsverband een project ontwikkelen en sommige noden van de buurt 

behartigen zorgt voor bertrokkenheid met de bredere gemeenschap 

 Het uitvoeren van een project, zelfs in groepsverband, creëert een mate van 

zeggenschap over het “eigen lot” 

 Specifiek bij jongeren wordt ingezet op “empowerment” door het gebruik van 

rolmodellen, coaches en voorbeeldfiguren 

 Het gebruik van voorbeeldfiguren zet jongeren aan ook voor eigen 

vertegenwoordiging binnen de Burgerbegroting te zorgen (aan de hand van 

participatie) 

 De ondersteuning en validatie die mensen met een migratieachtergrond 

verkrijgen binnen de organisatie heeft voor sommigen meer baat dan de 

Burgerbegroting zelf (zelfs bij succesvol proces) 

 

Andere 

 Idee dat de overheid burgers bij beleid betrekt wekt curiositeit en interesse op 

(de Burgerbegroting is een unieke kans, en houdt een concept in die niet als 

vanzelfsprekend genomen moet worden) 

 

 

• Non-participatie 

Het overhandigen van privé-gegevens 

 Bezorgdheden omtrent privacy 

 Bertrouwensband tussen burger en politiek 
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Idee dat de overheid burgers betrekt bij beleid wekt argwaan op 

 Negatieve sentimenten van jongeren: waarom participeren en investeren 

beperkte tijd/energie voor basisbehoeften? (constante negatieve afbeelding in 

media/politiek, waarom nu participeren?) 

 Onoprechte oproep tot participatie 

 ‘Mini-public’ als iets extra, niet voor basisniveau welzijn/welvaart 

(verantwoordelijkheid bij burgers gelegd) 

 Lage socio-economische status verhindert net participatie, deze mensen 

zullen minder gehoor hebben naar participatie (zeker als de perceptie bestaat 

dat enkel “luxe-problemen” behandelt worden) 

 

Het belang van sociale netwerken 

 Mattheüseffect 

 Project-elite vormt drempel voor participatie 

 Chantage- of ultimatum-cultuur 

 Ons-kent-ons cultuur 

 Sociaal kapitaal en netwerken (+mogelijkheid om te mobiliseren) van 

organisatie bepaalt slaagkansen project 

 Hiërarchie bij deliberatie 

 “Name of the game”, waarbij men niet anders kan dan hier in meegaan (geen 

plaats voor principes) 

 Bewapening vetorecht 

 Lobbygroepen, onderhandelen op basis van status ipv merite 

 Fraude met Rijksregisternummers 

 Terugkeren naar eigen etnische enclave 

 

Desillussie en (laag) rendement 

 Desillusie vanwege laag rendement 

 Mensen met een migratieachtergrond perciëperen Burgerbegroting niet per se 

als corrupt, maar forum waar “wet van de sterksten” geldt 

 

Tijdsinvestering in voorbereiding voor deliberatie 

 Voorbereiden op discussies houden in groep (kennis over projecten, 

onderhandelen, compromissen sluiten, mannetje kunnen staan etc.) 

 Deliberatieve ervaring verlaagt nood aan voorbereiding 

 Waarom belang van rendement? Er staat “minder op het spel” voor witte 

middenklassers, en beginnen op een “hoger niveau” dan mensen met een 

migratieachtergrond (mbt sociaal kapitaal en relevante vaardigheden) 
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Aard van de thema’s 

 Mensen met migratieachtergrond vooral socio-economische noden en 

behoeften 

 Hobby-mentaliteit bij witte middenklasse participanten (“minder op het 

spel”) 

 Gekozen thema’s voornamelijk “luxe-problemen” 

 Niet irrelevant, maar prioriteiten kunnen stellen (ecologie en leefomgeving 

niet grootste noden) 

 Online biases zorgen voor ongelijke agendasetting en thema’s, sommige 

organisaties zien al af van participatie in deze omstandigheden omdat 

expertise niet overeenkomt of om capaciteit tot mobilisatie “te sparen” 

 Sommige edities kunnen organisaties met mensen met een 

migratieachtergrond hun expertise/specialisatie niet toepassen vanwege 

beperkte thema’s 

 

Gebrek aan continuïteit, duurzaamheid en langetermijnvisie 

 Gebrek aan duurzaamheid raakt vooral socio-economische projecten van 

ECMs, ecologie/leefomgeving is inherent duurzaam of werkt gewoon niet 

 Weining stabiliteit in de mogelijkheid om te participeren 

 Geen doorstroommogelijkheden naar permanent financiëring (wordt zelfs 

expliciet tegengehouden) 

 Gebrek aan duurzaamheid onderstreept moeizaamheid van ECMs om te 

mobiliseren 

 Eénjarigheid zorgt voor vermoeidheid (permanent deel van het 

Burgerbegrotingsproces) 

 Weinig mogelijkheid tot institutionalisering 

 

 

Verantwoordelijkheid en de techniciteit die het ontwerpen en uitvoeren van een project met 

zich meebrengt, schrikt velen af 

 Bepaalde mate kennis en expertise nodig om een project te ontwikkelen 

 Veeleisende maatstaven voor uitvoering project 

 Geldbeheer bij uitvoering project 

 Deels perceptie dat project uitvoeren “petje te boven gaat” bij sommigen 

 Sociale netwerken kan gebrek aan techniciteit overbruggen (maar 

gatekeeping-proces) 

 

Taalbarrière 
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Andere 

 “Dit is niet mijn thuisland”-mentaliteit 

 Denigrerende en discriminerende attitude van andere participanten 

 


