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5.1. Deelname aan de politiek  

5.1.1. Wat is participatie?  

Politieke participatie= gelegenheid om bekommernissen en voorkeuren te communiceren aan de 

overheid en druk uit te oefenen om een antwoord op een directe wijs bv. met een politici gaan praten of 

indirecte wijze te krijgen  

Twee componenten 

- Informatie over eigen voorkeuren  

• Kan minimaal zijn bv. stem uitbrengen is een algemene voorkeur  

• Kan preciezer zijn bv. slogans meedragen bij betoging 

- Politieke druk  

• Kan heel dwingend zijn bv. geen stem meer uitbrengen op politicus, betogen…  

• Subtieler bv. Rosa Parks busboycot 

Actiemiddelen  

- Conventionele actiemiddelen= door de overheid of elite zelf georganiseerd  

• Verkiezingen  

- Niet-conventionele actiemiddelen= vorm door participanten bepaald  

• Betogingen: effectiviteit afhankelijke van stoorvermogen  

Nieuwe vormen van politieke participatie  

- Internet en sociale media 

- Vormen van consumptie bv. bepaalde producten aanschaffen of boycotten  

Positieve kijk op participatie 

- Van negatief 

• Aantasting principe van representatieve democratie nl. volksvertegenwoordigers maken 

beleid 

• Risico op overload= overaanbod van tegenstrijdige eisen die niet kunnen kanaliseren naar 

de politieke agenda 

- Naar positief 

• Hoog participatieniveau als kenmerk van een sterke democratie 

5.1.2. Ongelijke participatie  
Oorzaak 1: onderwijsniveau 

- Vaardigheden op school aangeleerd 

- Oververtegenwoordiging van hoger geschoolden heeft als gevolg andere thema’s op de 

politieke agenda 

 Dualisering op de politieke participatie: lager geschoolden delen niet alleen minder mee aan 

politiek, maar worden ook lid van andere organisaties en stemmen op andere politieke partijen  

Oorzaak 2: geslacht 

- Hardnekkige kloof in participatieniveau: verklaringen  

• Ongelijkheden in privésfeer bv. vrouwen minder vrije tijd om aan politieke activiteiten deel 

te nemen  

• Verschillen bij organisaties zelf bv. mannelijke dominantie  

- Vrouwen ondervertegenwoordigd heeft invloed op politieke agenda bv. vrouwen iets linkser 
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5.1.3. Dalende participatie? 
Participatieniveau in West-Europa blijft stabiel, bepaalde vormen van participatie gaan achteruit: 

- Aantal leden van politieke partijen daalt 

- Opkomst bij verkiezingen dalen systematisch  

Andere vormen gaan vooruit 

- Vaker deelnemen aan betogingen  

- Actiever in groepen en sociale bewegingen  

 Hoe zullen de democratische functies vervuld worden, los van de politieke partijen?  

- Massamedia als structurele verbinding tussen burgers en het politieke systeem?  

5.2. Sociale bewegingen en pressiegroepen 

Pressiegroepen= hebben het overwegend doel het beleid te beïnvloeden  

Sociale bewegingen= kunnen meerdere doelen hebben 

5.2.1. De rol van pressiegroepen  
Waar: maatschappelijk middenveld/civil society= het geheel van organisaties dat een intermediaire 

functie vervult tussen burger en het politieke systeem 

Impact: België en Nederland relatief grote impact door de traditie van consensusvorming bv. het sociaal 

overleg ≠ primaat van de politiek: de verkozenen bezitten dan de meeste legitimiteit  

 Twee modellen over de relatie tussen politieke besluitvorming en pressiegroepen  

Pluralisme Corporatisme 

Pluralisme: groot aantal onafhankelijke 
belangenorganisaties 

- Geen sprake van machtsconcentratie 
- Belangenorganisaties hebben 

domeinspecifieke macht  
Robert Dahl: Who governs in het Amerikaanse 
systeem?  

- Conclusie: grote spreiding van de macht  
- Open systeem: elke nieuwe organisatie 

kan betrokken worden bij het overleg 
- Geen machtsconcentratie want veel 

belangengroepen  

Corporatistme:overheid onderhandelt enkels met 
enkele belangrijke organisaties nl. 
piekorganisaties 

- Moeilijker voor nieuwe groepen en 
nieuwe gevoeligheden om door te 
dringen tot de politieke agenda 

Voordeel: betere economie, meer vrouwen en 
minderheden aan bod 
Nadeel: traag, niet ransparant, lijkt op een elite-
spel  

 

5.2.2. Recente ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld  

A. Ontzuilingstrend  

- Organisaties doen afstand van de zuil 

B. Nieuwe sociale bewegingen  

- Vertolken postmoderne/postmateriële waarden en plaatsen deze op de politieke agenda 

5.2.3. Democratische gevolgen van participatie  
De vraag of sociale bewegingen al dan niet een goede zaak zijn voor het democratisch karakter van het 

politieke besluitvormingsproces  

 

1. Negatief Mancur Olson: free-ridergedrag → anderen laten het werk laten doen  

• Gevolg: niemand draagt nog bij tot het algemeen belang waardoor collectieve 

voorzieningen niet langer gegarandeerd worden  
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• Oplossing: selective incentives = voordelen toekennen aan die daadwerkelijk hebben 

bijgedragen aan het realiseren van collectieve doelstellingen  

2. Positief Belangengroepen creëren effectieve communicatie tussen individuele burgers en 

politieke systeem  

• Rol van de burgers verandert: meer interageren met het politieke systeem 

5.3. Politieke cultuur 

Politieke cultuur= de houdingen en waardenpatronen onder de burgers t.o.v. het politieke systeem en 

hun eigen functioneren erin 

a. Onenigheid over het belang van politieke cultuur 

- Institutionalisten: vooral de instellingen zijn bepalend voor het functioneren van de politiek  bv. 

goede regels leveren beste garantie op het goed functioneren 

Neo-institutionalisten: regels en instellingen hebben een belangrijke invloed op het handelen 

van politieke actoren bv. als er met consensus beslist moet worden zullen politieke actoren er 

zich naar gedragen  

- Nadruk op belang van opvattingen die onder de bevolking leven: de effectiviteit van het politieke 

proces steunt op de houdingen van de bevolking  

b. Vormen van politieke cultuur 

Almond en Verba (the civic culture): stabiliteit van het democratische systeem is afhankelijk van de 

houdingen  

Parochial political culture Geen onderscheid tussen politieke domein en andere levenssferen  
De leider vervult meerdere taken bv. religieuze leider is ook leider van het 
land en militaire leider 

Subject political culture Burger is onderdaan, moet enkel de wetten gehoorzamen  

Participant political 
culture 

Verwacht dat burgers actief participeren  

Civic culture Ideale politieke cultuur 
Burgers hebben respect voor de wetten en zijn gezagstrouw 
Burgers deelnemen aan politieke besluitvormingsproces 
Bv. Groot-Brittannië waar respect is voor de traditie 

Kritiek  Typisch Britse nannycultuur: voorkeur voor continuïteit, geleidelijke 
verandering, voor loyaliteit 

Impact van de 
geschiedenis 

Huidige democratieën worden gekenmerkt door de geschiedenis → 
gesocialiseerd binnen die staatsordening 
Bv. Oost- en West-Duitsland nu herenigd, maar nog altijd verschillen in 
politieke cultuur 

Methodologische kritiek  Almond en Verba stellen: causale structuur  
Politieke cultuur → stabiele democratie  
 
Maar is feitelijk een correlatie tussen stabiele democratie en voorkomen 
van politieke cultuur  

• Kan ook: stabiele democratie → politieke cultuur  

• Kan ook: welvaartspeil beïnvloedt politieke cultuur en 
stabiele democratie 
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5.4. Participatie en sociaal kapitaal: invloed op politieke cultuur 

5.4.1. Wat is sociaal kapitaal?  

Probleem: Almond & Verba hebben slechts één observatiemoment, en zij kunnen dus causaliteit niet 

oplossen. 

Probleem wordt 30 jaar later opgelost door Robert Putnam: Making Democracy Work 

- Alle regio’s in Italië kregen in 1970 een gelijke mate van autonomie (zelfde instellingen), maar 

sommige regio’s maakten hiervan succes, andere een mislukking. 

- Oorzaak: verschillende politieke cultuur 

 

Politieke cultuur in noordelijke regio’s is rijk aan sociaal kapitaal (= de aanwezigheid van netwerken en 

normen): mogelijkheid van regio en bevolking om samen te werken 

Elementen van sociaal kapitaal  

1) Veralgemeend vertrouwen: basisvertrouwen in elkaar  

2) Netwerken: verenigingsleven  

3) Wederkerigheid: normen van gelijkheid en wederkerigheid 

 Regio’s waar sociaal kapitaal aanwezig is meer kans hebben op stabiele democratie 

5.4.2. Het gewicht van het verleden: path dependency en 5.4.3. Kritische burgers 
 

Studies rond politieke cultuur 

Almond en Verba Robert Putnam 

- Civic culture = participatie + 
gezagsgetrouwheid 

- Impact van de geschiedenis 

- Sociaal kapitaal → stabiele, optimale 
performance 

Kritiek 

1) Nadruk op historische continuïteit 
- Path-dependency= het ontwikkelingspad dat een samenleving heeft 

gevolgd, nu ook zijn invloed laat gelden  
- Benadrukt onveranderlijkheid, maar politieke culturen veranderen wel  

Alexis de Tocqueville: verenigingen als leerschool van de democratie  

• Hoe kan een democratie functioneren zonder koning of 
staatsgodsdienst?  

• Mensen voeden zichzelf op door lid te zijn van een vereniging waar 
ze leren samenwerken  

• Democratie is meer dan alleen procedures, moet beleefd worden: 
democratische cultuur moet opgebouwd worden  

Robert Putnam vond meer weerklank met Making democracy work 

• Kon gebruik maken van experiment dat gewoon gebeurde + 
zorgvuldige onderzoeksmethode 

• Duidelijke conclusie: hoe meer verenigingen, hoe meer lokale 
overheden zullen ingaan op de vragen van de bevolking 

- Benadrukt de onveranderlijkheid: Samuel Huntington in Botsende 
beschavingen  

• ‘Een aantal culturele tegenstellingen zijn onoverbrugbaar’ 

• Kritiek op stelling:  
1. Pessimistische zwart-wit-voorstelling 
2. Culturen veranderen wel degelijk  
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2) Weinig waardering voor de kritische zin van de burgers 

Bedreiging Kans 

Verwachten loyaliteit, want als 
kritisch  

- Kans op overload: mogelijk 
dat overheid zich niet kan 
aanpassen 

- Legitimiteitsverlies: 
teleurgestelde burgers 

Kritische burger vindt democratische 
waarden belangrijk maar hebben 
minder respect voor politici en 
toleranter t.o.v. burgerlijke 
ongehoorzaamheid en sceptischer 
t.o.v. gevestigde instellingen 

- De staat kan zich aanpassen 
aan de kritische geest  

 

 

 


