
Coalitie van 30: draagvlak
Greet Indesteege



Wij zijn levuur
en samen verkennen we nieuwe 
horizonten voor een 
maatschappij in beweging.



Draagvlak creatie: 
een verhaal van 
emotie



Winkler Prins:

“DRAAGVLAK

BETEKENIS & DEFINITIE
vliegtuigvleugel, het dragend orgaan, dat tot taak heeft 
bij de voorwaartse beweging van het vliegtuig door de 
lucht een hefkracht of lift L loodrecht op de vliegrichting 
op te wekken bij een zo klein mogelijke weerstand W in 
die richting.”

Ecopedia:

“Draagvlak is een vaag begrip dat verwijst naar de mate 
waarin mensen een bepaald beleid aanvaarden of steunen.”

Een Google zoektocht…



Wat horen we vaak?

“Wij doen toch al aan participatie binnen de gemeente… Burgers hadden de kans om aan ‘inspraak’ te 
doen”

“Je kan toch nooit iedereen meekrijgen, er zal altijd weerstand zijn..”

“Mensen kijken alleen maar naar hun eigen voordeur en niet in het maatschappelijk belang.”

NIMBY
BANANA

CAVE



Als we dat allemaal doen, waarom 
voelen burgers zich dan toch zo vaak 
bedot?

Het lijkt wel nooit goed te zijn..



mensen voelen zich gedwongen tot verandering 

en verzetten zich om het gevoel van autonomie terug te krijgen. 

Scepsis: mensen zijn niet overtuigd van het nut van de verandering of 

wantrouwen de afzender en komen met tegenargumenten.

Wat weten we alvast wél al zeker?

Innovatietheorie van Rogers: hoe verspreid een nieuw 

product of idee zich binnen een groep?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plc.gif


• innovatoren of innovators 2,5% - Deze groep mensen zijn de eersten die het 
product willen hebben. Ze zijn op zoek naar het nieuwste van het nieuwste.

• pioniers of early adopters 13,5% - Net na de innovators bestaat de groep van 

early adopters uit mensen die ook uit zijn op nieuwe dingen. Deze fase wordt 

gekenmerkt door een sterke groei in de verkoop.

• voorloper of early majority 34% - Dit is de eerste grote groep mensen die het 

product gaat kopen. Het product wordt door de massa opgenomen en bereikt 

zijn volwassenheidsfase.

• achterlopers of late majority 34% - Het product is volwassen, het overgrote deel 

van de markt is bekend met het product en koopt het. De verkopen zullen 

langzaam afnemen in deze fase.

• achterblijvers of laggards 16% - De laatste fase van het product. Het product 

gaat eigenlijk de markt uit en een laatste groep mensen koopt het product, 

bijvoorbeeld vanwege een goede aanbieding. De verkopen zullen afnemen in 
deze fase.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Early_adopter


DUS?

Wat we dus dienen te veranderen, is eerder van 

procesmatige en psychologische aard, dan dat het te maken 

heeft met logische argumentatie.



DUS …. Je haalt het niet met logische argumentatie..



DUS … Waar gaat het voor je bewoner écht over?

Onderzoek waar het écht over gaat, alvorens je overgaat tot 

planmatig en rationeel meten, en het opmaken van maatregelen. 

Leer écht te luisteren naar je bevolking.

https://www.youtube.com/watch?v=BkAweglVQ_w&t=265s


Hoe creëer je dan meer draagvlak?

Mensen veranderen niet graag.
Draagvlak creëren voor veranderingen die impact hebben 
op hun persoonlijke leefwereld is daarom essentieel.

- Mensen zelf het probleem laten inzien/definiëren. Zien 
zij het wel als een probleem en is het dat ook wel? Of is 
het een beleidskeuze die moet afgecheckt worden? Of is 
het een maatschappelijk juiste keuze om 
toekomstbestendig duurzaam te worden? Als het 
mensen echter privé beïnvloedt, moet ook daar de sense 
of importance gegenereerd worden

- Wat is hierin dan de behoefte van de bewoner? En dit 
gaat niet over éénrichtingsverkeer in de ene of de 
andere richting.

- Mensen mee laten nadenken over de oplossing. 



- Herformuleren van het doel. Het gaat niet over zone 30 (dit is een 
middel). Het doel is veiligheid. Burgers mee van bij de start laten 
nadenken over een veiliger centrum geeft een andere dimensie dan 
burgers een zone 30 plan voor te leggen en ze daarop feedback te laten 
geven

- Meedenken kan ook vanuit een integrale benadering. Zone 30 wordt vaak 
als ‘pesten van de automobilist’ ervaren. Maar welke ‘gains’ kan een zone 
30 geven als we het probleem vanuit verschillende ooghoeken bekijken. 
Wat bv met de leefbaarheid van het centrum, de handel, de rustplekken, 
het groen. Wat kan er elders positief veranderen, samen met de zone 30?



- Ook al geef je aan dat het geen beslist beleid is, burgers geloven je niet als 
je al met een plan komt, zonder ze eerst te bevragen op hun behoeftes

- Dus: betrek bewoners veel sneller dan we gewoon zijn, maak een groter 
doel op dan enkel de zone 30, trek conclusies uit die participatie die 
grootser zijn dan enkel snelheid van auto’s (bv ook gedrag van fietsers), 
etc. Creëer een plan dat tegemoet komt aan de pains van de bewoners, 
en laat hen (eventueel via proefopstellingen) gewoon worden aan de 
gains van je nieuwe plan



Hoe pak je dan zo’n participatie 
concreet aan?

1. Ga op onderzoek uit (niet alleen met tellingen, of 
technische metingen), maar doe interviews, gesprekken 
in de buurten, met verschillende stakeholders. Ontdek 
waar de behoeften liggen en toets die af aan je eigen 
ideeën die je daarover had. Wat is écht belangrijk voor 
deze mensen, en hoe kan zone 30 daarop inspelen?

2. Word niet verliefd op je oplossing. Als zone 30 dit a 
priori voor jou al is, kan je niet open luisteren. Wees 
verliefd op je probleem en kijk naar alle mogelijke 
verschillende benaderingen van dit probleem.



3. Ga aan de slag met de resultaten en probeer te kijken hoe je 
tegemoet kan komen aan alle verzuchtingen die je hebt 
opgevangen via research en presenteer dit samen met je plan.

4. Ga een groter debat aan met een ruimere doelstelling dan 
circulatie of zone 30, zonder uit het oog te verliezen wat het 
duidelijke participatiekader is. Herfomuleer je doel obv wat je 
gehoord hebt uit je research. Bv een participatieavond over ‘Hoe 
kunnen we in onze stad een veilig, leefbaar centrum maken, waar 
fiets en auto zonder conflict naast elkaar kunnen bestaan, waar 
we inspelen op betere luchtkwaliteit, ruimte voor rust en 
ontspanning, bloeiende handel, een plek om fijn te vertoeven, en 
waar je makkelijk kan geraken.’ 

5. Zorg dat deze avond binnen bepaalde krijtlijnen verloopt: waar 
gaan we wél samen over nadenken en waarover niet, wat is wel 
en niet in scope. Geef ook duidelijk aan dat ideeën die op deze 
avonden worden gegeven, niet per definitie dingen zijn die zullen 
uitgevoerd worden.



6. Denk na over werkbare alternatieven voor deze 
participatieavond: kan een burgerberaad of een enquete ook 
een oplossing geven? Kleinere doelgroepgerichte sessies? 
Online participatie? Wij zijn grote voorstander van hybride 
vormen (asynchroon).

7. Werk de ideeën verder uit, met technische expertise. Kijk eerlijk 
naar daar waar je de burger nadelen bezorgt (bv omrijfactor, en 
geef dit ook a priori mee), maar geef ook aan wat de 
gemeenschap en ook de bewoner daarvoor in ruil krijgt. Hoe 
speelt deze oplossing in op de behoeftes die je uit je research 
gehaald hebt?

8. Kijk samen met de meest geïmpacteerde bewoners welke 
feedback zij hebben. Je brengt daarin je gehele verhaal van 
start to finish.

9. Weerstand zal er altijd zijn. Tracht op zoek te gaan naar de 
wijsheid die hierin zit, misschien kan je je voorstel nog wel 
aanpassen, aangevuld met de wijsheid van deze weerstand.

https://www.youtube.com/watch?v=FYQgxtg8Bzg

https://www.youtube.com/watch?v=FYQgxtg8Bzg


Draagvlak creëren start bij jezelf als beleidsmaker.

Ben je bereid te kijken naar wat er écht leeft en belangrijk is bij je 
bewoners? 
Ben je bereid te kijken naar hoe je je originele idee kan versterken 
of zelfs helemaal veranderen obv de input van bewoners?

Wil je mensen meekrijgen, dan dien je open te luisteren en 
feedback die komt vanuit een emotionele argumentatie mee te 
nemen in je rationele plannen. Weerstand bevat wijsheid!

En dit terwijl je weet dat een bepaalde groep sowieso pas later zal 
aansluiten op je idee.

Conclusie



Inleiding p. 50

Bedankt
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