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Lager opgeleide hoeft niet zo
rol bij maken
beleid
nodig ro
bel
m
eleid
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LEEUWARDEN Terwijl gemeenten

het steeds belangrijker vinden om
burgers te betrekken bij het beleid,
blijkt lang niet iedereen hier evenveel behoefte aan te hebben.
De wensen van hoger en lager opgeleiden lopen op dit vlak behoorlijk
uit elkaar, zo constateert het Fries
Sociaal Planbureau (FSP).
Waar de helft van de hoger opgeleiden wel wil aanschuiven bij het
maken van beleid, zit slechts een
derde van de lager opgeleiden hier
op te wachten. Lager opgeleiden vinden vaker dat de overheid tegenwoordig te veel van burgers verwacht.
Overheden moeten ervoor oppassen dat dit verschil op lange termijn
niet leidt tot ongunstig beleid voor
de groepen die niet zo nodig aan tafel hoeven te zitten, concludeert het
FSP. Van alle Friezen boven de achttien jaar behoort 32 procent tot de lager opgeleiden.
De uitkomsten zijn in lijn met eerdere onderzoeken van het SCP, Movisie en het FSP, waar uit naar voren

kwam dat bepaalde groepen buiten
de boot dreigen te vallen in de participatiemaatschappij, een samenleving waarin mensen meer zelf moeten doen.
Uit het nieuwe onderzoek blijkt
dat 83 procent van de Friezen het op
zich een goede zaak vindt dat burgers betrokken worden bij het maken van beleid. Maar het percentage
dat zelf een rol wil spelen ligt een
stuk lager: 45 procent.
,,Hoogopgeleide mensen hebben
vaak de juiste contacten en kunnen
veel zaken zelf regelen’’, zegt onderzoeker Miranda Visser van het FSP.
,,Anderen hebben juist veel meer begeleiding nodig om processen te
doorlopen.’’
Overheden moeten daarom verschil durven maken in de aanpak,
stelt Visser. ,,Je moet oppassen met
hoe zelfredzaam je mensen laat
zijn.’’
Bovendien ligt er een uitdaging
voor beleidsmakers om er zorg voor
te dragen dat de opvattingen van lager opgeleiden wel meegenomen
worden in het het beleid, ook al willen zij minder graag betrokken worden bij het opstellen ervan. Een pan-
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klaar recept voor hoe gemeenten en
andere bestuurslagen dit zouden
moeten doen heeft Visser niet.

Voorzitter Tjeerd van der Zwan
van de Vereniging van Friese Gemeenten kan uit eigen ervaring beamen dat mensen met een hogere opleiding vaak meer openstaan voor
burgerparticipatie. Het is daarom inderdaad zaak om oog te houden
voor de belangen van groepen die
dat niet zo snel doen, zegt hij.
Daar zijn mogelijkheden voor, aldus Van der Zwan. In zijn eigen gemeente Heerenveen zijn bewoners
na willekeurige loting gevraagd om
mee te praten over speelvoorzieningen en groen in de wijk De Greiden.
,,Wethouder Jelle Zoetendal is bij die
mensen langs gegaan.’’
Ook hebben mensen die wel deelnemen aan participatieprojecten
vaak goede contacten in hun eigen
buurt, zodat zij weten wat er leeft, aldus Van der Zwan. ,,En uiteraard
moeten politici goed hun oren te
luisteren leggen.’’
Het is een illusie om te denken dat
alle mensen willen meepraten, zegt
Van der Zwan. ,,Maar dat is geen reden om ermee op te houden, het is
een aansporing om te blijven proberen om bredere doelgroepen aan te
spreken.’’

