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GEËNGAGEERDE BURGERS: NUTTIG – NODIG – LASTIG?

I/ Wie zijn ze en waarom doen ze het?
- Introductie
- Stellingen/groepsdiscussie

II/ Organisatie (ten opzichte) van burgerengagement?
- Introductie
- Stellingen/groepsdiscussie

III/ Assumpties, effecten en resultaten?
- Introductie
- Stellingen/groepsdiscussie



POGING TOT DEFINITIE …

‘…the mix of activities that both public service agents and citizens contribute to the 
provision of public services. The former are involved as professionals, or ‘regular 
producers’, while ‘citizen production’ is based on voluntary efforts by individuals and groups 
to enhance the quality and/or quantity of the services they use’ (Parks et al. 1981).  

Cruciale elementen in de definitie van coproductie: 

̶ Produceren of ontwikkelen van publieke goederen of diensten die maatschappelijk 
waardevol zijn, 

̶ Samenwerking tussen burgers als coproducenten en de overheid als ‘professionals’ 
̶ Doel is om de kwaliteit en de kwantiteit van deze publieke goederen of diensten te 

verbeteren of te verhogen.
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WIE ZIJN ZE, EN WAAROM 
DOEN ZE HET?
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Referenties:

- Van Eijk, C. & Steen, T. (2013). Waarom burgers coproducent willen zijn. Een theoretisch model om de 
motivaties van coproducerende burgers te verklaren. Bestuurskunde (22) 4: 72-81. 
- Van Eijk,. C. & Steen, T. (2014). Why people co-produce: analyzing citizens? Perceptions on co-
planning engagement in health care services Public Management Review; 16 (3): 356-382. 



WAAROM COPRODUCEREN MENSEN? CONCEPTUEEL MODEL

Bron: Steen, T. & van Eijk, C. (2013), Bestuurskunde



ONDERZOEK – CASE CLIËNTENRADEN GEZONDHEIDSZORG 
(NL)

̶ Cliëntenraden houden toezicht op management en kwaliteit van de zorg: bij 
nieuwe beleidsinitiatieven rond zorg, organisatie, veiligheid, hygiëne, vrije 

tijdsbesteding, … (‘enhancing quality through holding management accountable’)

̶ Discussie of dit echt coproductie is, maar wel exemplarisch als voorbeeld van 
betrokkenheid van ‘users/citizen’ bij het proces van dienstverlening verstrekt door 

professionals.

̶ Via bevraging bij participanten, en analyse van data, werden 4 profielen van 
coproducenten gevonden

Bron: van Eijk, C. & Steen, T. (2014), Public Management Review



Profiel 1: ‘the semi-professional’:

- Wil ‘impact’

- ‘Kent’ de sector
- Participatie als bewuste keuze

Bron: Van Eijk, C. & Steen, T. (2013), Public Management Review



Profiel 2: ‘the socializer’:

- Vertrouwen
- Belangen vertegenwoordigen

- Niet zozeer impact
- Weinig professionele kennis

Bron: van Eijk, C. & Steen, T. (2013), Public Management Review



Profiel 3: ‘the network professional’:

- Wil impact
- Belangen vertegenwoordigen

- Bewuste keuze
- ‘PSM’

Bron: van Eijk, C. & Steen, T. (2013), Public Management Review



Profiel 4: ‘the aware coproducer’:

- Weinig eigen belang
- Belangen vertegenwoordigen

- Inspraak clienten!
- Meer dan hobby

Bron: van Eijk, C. & Steen, T. (2013), Public Management Review



HET MODEL GETOETST – CASE CLIËNTENRADEN GEZONDHEIDSZORG 
(NL)

̶ Wat ‘drijft’ deze 4 profielen? (cf. het theoretisch model)

- Community-centredness
‒ (AC++, SP+, NP+)

- Self-centredness
‒ (SO++, NP+, AC+)

- Human and social capital, internal efficacy
‒ (SP++, NP++)

Source: van Eijk, C. & Steen, T. (2013), Public Management Review



STELLINGEN / VRAGEN

Hoe kan een lokaal bestuur incentives voorzien, zodat elk 
‘type’ coproducent zich aangesproken voelt om te 
participeren?



ORGANISATIE (TEN OPZICHTE) 
VAN BURGERENGAGEMENT?
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Enkele referenties:

- Verschuere, B. & Steen, T. (2015 ). Co-creatie en coproductie van publieke diensten: een 
uitdaging

- Verschuere, B, Lareu, P, Vandenberghe, B. (2014) Samen van de buurt een betere plaats 
maken: copdroductie van leefbare wijken te Kortrijk 

- De Rynck, F., De Pauw, E., & Pauly, R . (in pess). De commons en de overheid. Oikos.  



CP = [(Individuele motieven + Selectieve incentives) + (Enabling institutions)]

Source: Verschuere & Steen (2015), Impuls



ONDERZOEK: BURGERARRANGEMENTEN EN DE OVERHEID

Casestudy bij 27 Vlaamse burgercollectieven 
- ontstaan vanuit de burger zelf - ‘commons’ 

- Omgekeerde burgerparticipatie: bottom-up (Van de Wijdeven & Hendriks, 2010)

Burgerparticipatie – 3 generaties 

Bron: De Rynck, F, De Pauw, E. & Pauly, R. (2016) Oikos

‘70: eerste generatie 
Inspraak voor burgers 

‘ 90: tweede generatie 
Interactieve besluitvorming en 
coproductie 
Vormgeven aan beleid 

Vanaf 2000: derde generatie 
Bottom-up
Overheid faciliterend
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Studie van de ‘commoning’ – governance arrangementen en de relatie met de overheid 
in brede betekenis

Bron: De Rynck, F, De Pauw, E. & Pauly, R. (2016) Oikos – Holemans (2016) en De Rynck (2016)



18

̶ Resultaten

̶ Pure commons vrijwel onbestaande 
̶ ‘De overheid’ heel complex 

‒ Faciliterende of initiërende rol
Soms ook stilzwijgend –

geen proactief beleid 
‒ Ondersteuner van het middenveld 

middenveld vaak stimulator ! 
‒ Regulerende rol 

Verschillende wetgevende kaders

Bron: De Rynck, F, De Pauw, E. & Pauly, R. (2016) Oikos



CASE STUDY: DNA-PROJECT KORTRIJK

- Deprived Neighbourhood Approach
- Concrete initiatieven van burgers zelf in de wijk V-tex/Sint-Jan en Lange Munte, Kortrijk 
- Vetex gebouw wordt Art zone 
- Bakproject/Spijkerpad

- Doel: verhogen leefbaarheid in de wijk 
- Bevorderen sociale cohesie 

- Wie? 
- Burgers, verenigingen en 

medewerkers OCMW

Bron: Verscheure, B., Lareu, P.  & Vandenberghe, B. ())



ROL VAN DE LOKALE OVERHEID

Faciliterende overheid als impuls voor coproductie 

̶ De rol van de buurtwerker/professional 
– Spil en schakel met bestuur – eerder faciliteren dan doen 

̶ Rol van andere actoren in de buurt: scholen, verenigingen,… 
– Een sterk verenigingsleven kan burgercoproductie versterken
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STELLINGEN / VRAGEN

De rol van het lokaal bestuur is cruciaal bij 
coproductie/participatie : 

- Initiëren
- Investeren (personeel (welk type?), infrastructuur, 

financieel, …)
- Reguleren 



ASSUMPTIES, EFFECTEN EN 
RESULTATEN?

Enkele referenties:

- Jakobsen, M. (2013): Can government Initiatives Increase Co-production? Results of a Randomized Field Experiment. Journal 
of Public Administration Research and Theory, 23(1), pp.27-54.

- Vanleene, D.; Verschuere, B.; Voets, J. (2016). The democratic quality of coproduction in community development. Paper 
EGPA Conference, Utrecht, September 2016.

̶ Verschuere, B. & Carette, P. (2016). Coproductie van veiligheid in buurtinformatienetwerken: een analyse van de 
gepercipieerde meerwaarde. VTOM, 2016 (3), pp. 61-69



EFFECTEN VAN CO-PRODUCTIE -
CONCEPTUEEL

Efficiëntie en kwaliteit van diensten
- Vrijwillige middelen inbrengen
- Tevredenheid bij cliënt voor wat ze zelf produceren

Democratie en verantwoording
- Maximaal mogelijke participatie
- Empowerment

- Vertrouwen van cliënt in publieke diensten



ONDERZOEK 1: COPRODUCTIE IN ONDERWIJS

- Jakobsen: betrokkenheid burgers verhogen, met name zij 
die het meeste nodig hebben, door overheidsinspanningen

- Case: onderwijs in Denemarken (Arhus)
- Experimenteel design



ONDERZOEK 1: RESULTATEN

- Overheid moedigt mensen aan om te coproduceren 
(voorzien van ‘tools’)

- Tools worden gebruikt, vooral door mensen die het het
meeste ‘nodig’ hebben en die ‘tijd’ hebben

- Discussie: door middel van relatief goedkope incentive kan 
een groep burgers makkelijk bereikt worden: gericht inzetten 
van stimulansen. Nuance: dit is een ‘makkelijke’ 
behandeling.



Co-production

Democratic
Quality

ONDERZOEK 2: COPRODUCTIE IN SAMENLEVINGSOPBOUW

- Vanleene et al.: Democratische kwaliteit van coproductie in 
samenlevingsopbouw 

- 2 cases in de Rabot-wijk in Gent
- In hoeverre zijn dit soort projecten ‘democratisch’?

Professional 
Support

Inclusion Empowerment Equity

Competence

Inclusion Empowerment Equity

Salience

Inclusion Empowerment Equity



ONDERZOEK 2: RESULTATEN

Democratische
kwaliteit

De Site Het Boerenhof 

Inclusie • Bereikt de doelgroep
• Bekend project
• Diverse groep
• Grote professionele aanwezigheid

• Inclusie is niet de missie 
• Verborgen locatie 
• buurt/burgerinitiatief
• Voornamelijk nog steeds de originele oprichters 

(middenklasse)

Equity • De Torekes (complementaire munt) & 
groene plek = gelijke beloning

• Maar: aanwezigheid van free riders

• Groene plek = gelijke beloning 
• Geen inequity (volgens burgers)
• Gelijkaardige problemen (volgens experten)

Empowerment • Veel mogelijkheden (volgens experten)
• Weinig kansen (volgens focus groepen)
• Nood aan meer autonomie

• Geen professionele aanwezigheid = geen 
gehoor

• Nood aan meer autonomie



ONDERZOEK 2: RESULTATEN

1. Professionele steun
�Invloed op Empowerment & Inclusie (ook op Competentie)

�Professional is vriend, leider, mediator, vertegenwoordiger
�Professional is misschien beïnvloed door discursive exclusion
�Burgers zijn kritisch over de rol van de professionals (self-

serving bias)

2. Belang van het project
�Invloed op Billijkheid 

�Belang van complementaire munt creëert vlugger een gevoel 
van oneerlijkheid



ONDERZOEK 3: COPRODUCTIE VAN VEILIGHEID

- Verschuere & Carette: Gepercipieerde meerwaarde 
BIN (veiligheid)

- Kwantitatief onderzoek (survey) bij 394 respondenten
- 9 stellingen



ONDERZOEK 3: RESULTATEN
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STELLINGEN / VRAGEN

Heeft coproductie/participatie een meerwaarde voor het 
lokaal bestuur, en op welk vlak?


