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Hoort wie klopt daar,
schepenen …

Over invloed van burgers op het lokaal beleid

WIM VAN ROY

Politiek gaat over het maken van 
bindende afspraken die de sa-
menleving vlot laten draaien. De 

afspraak dat we met de auto zo veel 
mogelijk aan de rechterkant van de weg 
blijven, voorkomt ongelukken en bij-
behorend menselijk leed. En zo maken 
beleidsmakers keuzes over allerlei af-
spraken: over de pensioenleeftijd, over 
minder of meer kern- of groene energie, 
over tracés voor nieuwe snelwegen … En 
over die beslissingen bestaat soms heel 
wat discussie, zowel binnen het beleid, 
als tussen burger en beleid. En dan duikt 
het begrip “invloed” op: wie heeft de 
macht om een beslissing in de “juiste” 
richting te duwen?

Kleine hefboom?
Over twee belangrijke machtsmiddelen 
beschikken actiegroepen of andere bur-
gerinitiatieven meestal helemaal niet. Ze 
hebben geen directe politieke beslis-

singsmacht. Die is in handen van politici 
en politieke partijen. En ze hebben maar 
zelden enige economische macht, die 
bedrijven en industriële lobbygroepen 
wel kunnen uitspelen. Werkgelegen-
heid verplaatsen kan bijvoorbeeld een 
overtuigend dreigement zijn. Niet alle 
spelers komen dus met gelijke kansen 
aan de start. Welke hefbomen kunnen 
burgers dan wel inzetten?

De macht van het getal: de stem van 
één kiezer betekent niet zo heel erg 
veel. Maar samen kunnen burgers wel 
heel wat gewicht in de schaal werpen. 
Hoe meer mensen samen hun belang 
verdedigen, hoe groter de kans dat het 
beleid daarmee rekening zal houden. 
Denken we maar aan vakbonden die 
via massabetogingen sociale rechten 
afdwingen of verdedigen. Of actiegroe-
pen die steun zoeken bij middenveld-
organisaties.

Soms kloppen burgers aan bij hun gemeentebestuur. Niet alleen op de deur, maar soms ook hard op de 
tafel. Omdat ze ontevreden zijn over een beleidsplan of om een nijpend probleem aan te kaarten.
Meestal willen ze dan net iets meer dan vrijblijvend gehoord worden, ze willen “beleidsinvloed”.

Soms lukt dat, soms niet. Vandaar: met welke “wetmatigheden” houden actieve burgers best rekening
aan de voordeur van het gemeentehuis?

Wim Van Roy is coördinator bij De Wakkere Burger vzw

NIET ALLE SPELERS 
KOMEN MET GELIJKE 
KANSEN AAN DE 
START.
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De macht van kennis: een stevige dos-
sierkennis is een essentiële voorwaarde 
voor invloed. Goede argumenten maken 
vaak meer indruk dan slogans of een pe-
titie met vele handtekeningen. Dat bete-
kent lees- en denkwerk en soms ook ei-
gen onderzoek: een verkeerstelling van 
een buurtcomité in sluipwegen, een be-
vraging van een vereniging bij haar leden 
… Deskundigheid maakt van een burger-
groep een geloofwaardige gesprekspart-
ner. Onafhankelijke experts die de opinie 
van de actiegroep publiekelijk steunen, 
zorgen voor extra geloofwaardigheid.
Naast rationele elementen kunnen na-
tuurlijk ook emotionele en normatieve 
overwegingen overtuigend werken.

De macht van het woord: wie invloed 
wil, zal vaak moeten overleggen met 
het beleid. Een goede, geloofwaardige 
woordvoerder en heldere, gevatte infor-
matie zijn goud waard. Ook voor contact 
met de media. Want wie zo het grote 
publiek meekrijgt, scoort extra punten. 

Het beleid is namelijk erg gevoelig voor 
de publieke opinie. Ook de juiste toon is 
van belang. Assertiviteit kan, moet zelfs, 
maar agressiviteit werkt contraproduc-
tief. Querulante tafelspringers in een ac-
tiegroep helpen de zaak zelden vooruit.

Gelijk krijgen
Sterke argumenten en een stevig draag-
vlak vormen natuurlijk nog geen ga-
rantie op succes: gelijk hebben, is niet 
hetzelfde als gelijk krijgen! Naast hun 
hefbomen vergroten, moeten actieve 
burgers steeds aandacht hebben voor 
de juiste strategische keuzes: hoe zetten 
we onze machtsmiddelen het beste in?

Stap één: politieke aandacht voor het 
probleem. Burgers kunnen wel noden 
ervaren of signaleren, maar dat bete-
kent niet dat het beleid direct zelf de 
verantwoordelijkheid voelt om voor een 
oplossing te zorgen. Een voorbeeld uit 
onze sociale geschiedenis: wie zijn job 
verliest, kan vandaag rekenen op een 

uitkering en begeleiding van de over-
heid. Dat lijkt evident, maar was dat niet 
altijd. Ooit beschouwde men dit als een 
probleem voor de werkloze zelf, die voor 
zijn overleven maar moest rekenen op 
familie of liefdadigheid.

Wie invloed wil, moet dus zorgen dat het 
probleem opgepikt wordt door het be-
leid. Daarom kan het ook belangrijk zijn 
– als tussenstap – om de publieke agen-
da te bespelen: verspreid de boodschap 
in de samenleving en zoek medestan-
ders zodat voldoende burgers de situatie 
herkennen en ook als problematisch 
beschouwen. Wat hoog op de publieke 
agenda staat, zal sneller op de politieke 
agenda belanden. En dan is er nog wat 
extra druk nodig om het thema, dat nu 
een discussiepunt is tussen politieke 
partijen, op de beleidsagenda te krijgen.

Politieke aandacht
Niet alle kwesties hebben trouwens 
evenveel kans op deze agenda’s te lan-
den. Daarom is het ook belangrijk hoe 
de boodschap wordt aangebracht, zodat 
publiek en beleid aanvoelen dat actie 
nodig is. Zo moeten burgercomités vol-
doende benadrukken dat het over een 
ernstig probleem gaat van collectieve en 
maatschappelijke aard, dus geen indivi-
dueel of NIMBY-verhaal. Ze tonen aan 
dat haalbare en positieve oplossingen 
mogelijk zijn, waarbij actie van de over-
heid nodig is. Uiteindelijk moet de con-
clusie zijn: het beleid kán en moét iets 
doen!

Ook een juiste timing is belangrijk. Op 
bepaalde momenten luistert het beleid 
al wat sneller naar de burgers: in ver-
kiezingsperiodes, bij de opmaak van 
toekomstplannen … Kersverse manda-
tarissen zijn ook vaak op zoek naar in-
spiratie voor nieuwe beleidsinitiatieven. 

De macht van het getal: vakbonden verdedigen of dwingen via massabetogingen sociale rechten af.
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Op andere momenten is die openheid 
vaak minder evident: wanneer een ak-
koord zo goed als in kannen en kruiken 
is, na goedkeuring van een budget of 
begroting. Wie invloed wil, moet steeds 
rekening houden met het werkritme van 
de gemeentebesturen.

De overheid is vaak een minder geslo-
ten geheel dan op het eerste gezicht 
verwacht. Ze laat vaak inspraak toe via 
adviesraden, hoorzittingen en bevragin-
gen. De overheid is bovendien een sys-
teem met daarin verschillende actoren 
die elk een vorm van invloed zoeken. Zo 
zit niet heel het college altijd op één lijn 
en wil een “dissident” al eens informatie 
lekken. Ook gemeenteraadsleden, ze-
ker van de oppositie, staan vaak positief 
tegenover burgeracties. Vergeet ook de 
politici niet die ideologisch verder van de 
eigen mening staan. Maar let op: politiek 
is een krabbenmand. Een actiegroep die 
zich te sterk verbindt met één politieke 
strekking, graaft vaak zijn eigen graf. 
Ook ambtenaren zijn vaak heel aan-
spreekbaar voor burgergroepen op zoek 
naar informatie. Soms juichen ze de 
burgeractie heel erg toe, off the record, 
welteverstaan.

Van begin tot einde
Burgergroepen moeten zich ook bewust 
zijn van het gegeven dat beleidsontwik-

keling meer is dan alleen de beslissing. 
Inspraak vlak voor de beslissing komt 
meestal te laat. Op dat moment is al 
heel wat voorbereidend werk gebeurd 
en zijn al heel wat krijtlijnen getrokken. 
Bovendien hebben de politieke partijen 
hun standpunt al ingenomen. En dan 
zijn ze nog maar moeilijk te manoeuvre-
ren. Het is dan hakken in het zand en de 
ingenomen positie verdedigen tegen de 
politieke concurrenten.

De beleidsontwikkeling onderscheidt 
verschillende fasen. Over de agendavor-
ming spraken we eerder al: hoe kan de 
burger een probleem signaleren en op 
de politieke agenda plaatsen?

Dan volgt de beleidsvoorbereiding. Wie 
daar op tijd bij is, heeft nog kansen op 
invloed: eigen oplossingen voorstellen, 
constructieve opmerkingen formuleren 
bij ideeën van het beleid … Vaak spelen 
de gemeentediensten een centrale rol in 
deze fase.

Bij de beleidsbepaling of de beslissing 
zijn vooral de beleidsmakers aan zet. De 
gemeenteraad – al is dat vaak de “stem-
machine” van de bestuursmeerderheid 
– neemt de finale beslissing.

Ook na deze beslissing, bij de beleids-
uitvoering, blijven burgers best alert. 
Worden alle beloofde zaken correct ge-
realiseerd? Zijn er wel voldoende mid-
delen voorzien? Misschien is daarbij nog 
bijsturing nodig. Soms hebben gemeen-
tediensten bij de concrete uitvoering nog 
speelruimte om samen met de betrok-
ken inwoners invulling te geven aan de 
beslissing.

Do’s-and-don’ts
Tot besluit nog enkele tips.

ZEKER DOEN
•  Verzamel informatie over het dossier, 

doe onderzoek ... Lijst argumenten pro 
en contra van de verschillende scena-
rio’s op. Hou daarbij rekening met het 

Bespeel de publieke agenda: verspreid de boodschap in de samenleving en zoek medestanders 
zodat voldoende burgers de situatie herkennen en ook als problematisch beschouwen.

KIES INDIEN NODIG 
VOOR BIJSTURING 
VAN EEN PLAN IN 
PLAATS VAN 
VOLLEDIG VERZET.
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perspectief van verschillende doel-
groepen.

•  Gebruik zowel formele als informele 
kanalen voor inspraak: adviesraden, 
bewonersvergaderingen … maar ook 
persoonlijk overleg met beleidsma-
kers.

•  Blijf realistisch en strategisch. Kies 
indien nodig voor bijsturing van een 
plan in plaats van volledig verzet tegen 
dat plan.

•  Laat je niet doen. Beïnvloeding is een 
lang proces. Verlies de eigen doelen 
niet uit het oog.

ZEKER NIET DOEN
•  Wacht niet af. Probeer zo vroeg moge-

lijk betrokken te raken in het beleids-
proces.

•  Speel nooit op de man, alleen op de 
bal. Focus op de inhoud van het dos-
sier, niet op de mensen.

•  Loop niet te hard van stapel en jaag 
niemand in het harnas. Blijf construc-
tief onderhandelen.

•  Voorkom onduidelijke communicatie 
naar beleid en publiek. Lieg nooit in de 
communicatie, dat is dodelijk.

Succes!
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ALS POLITIEKE 
PARTIJEN EEN 
STANDPUNT 
INNEMEN, ZIJN 
ZE MOEILIJK TE 
MANOEUVREREN.

Burgers moeten benadrukken dat het om een ernstig probleem gaat van collectieve en
maatschappelijke aard.
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De tien vragen voor de activist

Doen of niet doen?

Een activistisch avontuur vergt meer van je dan je aanvankelijk denkt. Daarom is het altijd goed te bezinnen voor je 
begint […]. Dat kun je doen aan de hand van de tien vragen voor de activist:

1. Is er een charismatische (potentiële) voorzitter in je actiecomité?
2. Is er sympathie en draagvlak voor jouw actie?
3. Is de kwestie herkenbaar en eenvoudig begrijpelijk?
4. Is de beslissing in de feiten nog omkeerbaar?
5. Is er een actiecomité van minstens vijf competente activisten?
6. Heb je een specialisme dat nuttig is bij je kwestie en uniek in het comité?
7. Is er een duurzame oplossing?
8. Zijn er anderen die ook voordeel hebben bij de voorgestelde oplossing?
9. Is er een strategie voor legitiem activisme?
10. Kan je tijd vrij maken?

TOTAAL (je persoonlijke score):

Omdat je de stap in het onbekende best zet met een minimale kennis van zaken, is het verstandig om na deze eerste 
zelfscan even te pauzeren. Overleg met je medestanders of jullie verwachtingen haalbaar zijn en of de score mits 
enkele aanpassingen verbeterd kan worden. Beslis pas daarna om wel of niet met een actiegroep te starten. Enga-
gement vraagt immers veel van jezelf en je omgeving en blijft niet onopgemerkt. Het is een beetje zoals stoppen met 
roken. Zodra je je vrienden en kennissen op de hoogte gebracht hebt, kun je moeilijk terug.

Uit: TAMBORYN, E., Activist. Je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk, Leuven, Lannoo Campus, 2013, p. 82


