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Abstract
Burgerparticipatie middels digitale deliberatie komt steeds vaker voor en is volgens 
de adviescommissie Brenninkmeijer ook nodig om meer invloed te creëren voor 
burgers op de beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur. De digitale deliberatie 
wordt bij lokale overheden gefaciliteerd op digitale deliberatieve 
participatieplatformen. Vanwege de aard van deliberatie is invloed echter niet altijd 
gegarandeerd. Om de digitale deliberatieve participatieplatformen wel invloed te 
laten uitoefenen op beleid- en besluitvorming dient het digitale platform 
democratisch gelegitimeerd te zijn. De democratische legitimiteit moet zowel in de 
input-, throughput- als outputfase van het platform worden gewaarborgd. Deze 
vormen van democratische legitimiteit zijn in dit onderzoek onderzocht door 
ambtenaren van verschillende lokale overheden te interviewen over de manier 
waarop zij deze legitimiteitsvormen waarborgen binnen digitale deliberatieve 
participatietrajecten op de platformen. Daarnaast zijn notulen van 
overlegbijeenkomsten over digitale (deliberatieve) participatie tussen lokale 
overheden geanalyseerd en is geobserveerd bij netwerkbijeenkomsten over digitale 
burgerparticipatie waar gesproken werd over de ervaringen van digitale 
(deliberatieve) burgerparticipatie. Uit de bevindingen bleek dat, ondanks dat 
burgers aan zet zijn in een digitaal deliberatief participatietraject, een grote 
verantwoordelijkheid rust op de schouders van een lokale overheidsorganisatie. 
Zowel op organisatorisch, bestuurlijk en politiek gebied. Een sterke interne 
organisatie en communicatie tussen burgers, ambtenarij en bestuur en politiek is 
fundamenteel om de democratische legitimiteit te kunnen waarborgen. In 
vervolgonderzoek zal er meer moeten worden focust op de rol en invloed van het 
lokale bestuur en de lokale politiek op de digitale deliberatieve burgerparticipatie. 
Daarnaast zal aandacht moeten uitgaan naar de verschillende lagen en grootte van 
lokale overheden en de implicaties daarvan voor de democratische legitimiteit van 
een digitaal deliberatief participatieplatform in de beleid- en besluitvorming van 
lokaal bestuur.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
‘De politiek moet burgers directe invloed geven op klimaatbeleid, adviseert een 
commissie. Dat kan door middel van burgerfora […]’, aldus een commissie onder 
leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer (Straver, 2021). 
Burgerparticipatie moet een prominentere plek krijgen in de politiek. Volgens de 
commissie moeten burgers directer en inhoudelijker kunnen meepraten en 
meebeslissen over belangrijke onderwerpen zoals het klimaat. Dit kan op 
verschillende niveaus, zowel nationaal als lokaal. Burgerfora zouden daarvoor een 
passend platform zijn. Burgerfora gaan verder dan de traditionele ‘inspraakavonden’
die in veel gemeenten over het algemeen worden georganiseerd (Adviescommissie 
Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, 2021). Het doel van het proces is 
‘deliberatie’. Dit betekent dat informatievergaring, overleg en uitwisseling van 
standpunten en argumenten centraal staat (Noveck, 2009). ‘Deelnemers moeten 
niet simpelweg ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen een beoogd klimaatplan, luidt het advies, 
maar gezamenlijk tot een inhoudelijk advies komen.’ (Straver, 2021).

De conclusie van de commissie Brenninkmeijer sluit aan bij een ontwikkeling dat 
zich de laatste jaren meer ontplooid heeft in het lokale bestuur, zoals in gemeenten 
en provincies. De samenwerking tussen burgers en de overheid is belangrijker 
geworden (Peters & van Stipdonk, 2016). Burgers moeten actiever zijn en 
deelnemen aan het politieke beleid- en besluitvormingsproces (de Haan, 2014). Het 
huidige democratische systeem voldoet niet meer aan de verwachtingen en 
behoeften van de samenleving (NOS, 2016). De representatieve democratie is niet 
meer in staat maatschappelijke belangen op een adequate manier te representeren,
mede door de toenemende complexiteit van vraagstukken en het afnemende 
vertrouwen in de Nederlandse politiek (de Haan, 2014; Klingemann & Fuchs, 1995). 
Burgers moeten meer inspraak krijgen in de lokale beleid- en besluitvorming 
(Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, 2021). Er zijn 
verschillende manieren waarin burgerinspraak kan worden vormgegeven. De 
zoektocht naar een meer participatieve vorm van democratie leidt nu dus naar de 
deliberatieve democratie. Deliberatieve democratie is gericht op beraadslaging, 
meningsvorming en collectieve bereidheid (Noveck, 2009). Er is hiervoor een open 
debat nodig om tot collectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te 
komen (Cohen, 1998, Habermas, 1989). 

Deliberatieve participatie vergroot onder meer de inspraak van burgers, resulteert in
beter beargumenteerd en meer legitiem overheidsbeleid en vergroot de 
democratische legitimiteit van beleid- en besluitvorming (Michels, 2012; Ruijer, 
Grimmelikhuijsen & Meijer, 2017). Een innovatieve manier om deliberatie te 
organiseren door een gemeente is het gebruik van digitale deliberatieve 
participatieplatformen (hierna: DDP), bijvoorbeeld door middel van apps of websites.
In een digitale omgeving kunnen burgers de dialoog aangaan over maatschappelijke
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vraagstukken. Om een DDP invloed te kunnen laten uitoefenen op het beleid- en 
besluitvormingsproces van lokaal bestuur en de democratische legitimiteit van de 
beleid- en besluitvorming te vergroten, moet ook het platform van voor naar achter 
democratisch gelegitimeerd zijn (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Scharpf, 1997). 
Dit betekent dat de toegankelijkheid van het platform, de kwaliteit van het 
deliberatieve proces en de borging van de opbrengsten legitiem gewaarborgd dient 
te zijn. Zowel de input, de throughput als de output van een DDP moet dus 
democratisch gelegitimeerd zijn (Bekkers & Edwards, 2007; Caluwaerts & 
Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos 
& Warin, 2007; Scharpf, 1997). 

Het gebruik van DDP’s is een aantal jaar geleden in ontwikkeling gekomen. Ondanks
dat er bij een aantal gemeenten al gebruik wordt gemaakt van dergelijke 
platformen, is er ook nog een groot aantal gemeenten die pas kort werken of 
experimenteren met een DDP. Er is zodoende nog relatief weinig bekend over de 
werking ervan. Dit onderzoek zal zich dan ook richten op deze digitale uitingsvorm 
van deliberatieve democratie, een DDP. Om de democratische legitimiteit van een 
DDP goed te kunnen waarborgen dienen een aantal uitdagingen te worden 
overwonnen.

1.2 Probleemstelling
Door een deliberatief proces digitaal te houden ontstaan er nieuwe problemen, 
bijvoorbeeld door een beperkte toegang tot het internet, digitaal analfabetisme en 
de digitale kloof in de bevolking (Falco & Kleinhans, 2018). Er is een aanzienlijke 
groep die niet de gevraagde vaardigheden of middelen bezit om te participeren op 
een digitaal platform (Rijksoverheid, 2018). Dit zorgt voor een ernstige belemmering
in de toegankelijkheid en digitale betrokkenheid van burgers in deliberatieve 
participatievormen (Falco & Kleinhans, 2018). Als gevolg hiervan wordt de 
inputlegitimiteit beperkt. In deze legitimiteitsvorm staat de toegankelijkheid, 
inclusiviteit en transparantie van het DDP centraal (Caluwaerts & Reuchamps, 2016;
Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007). 
Verder kunnen complexe vraagstukken een grote druk op het platform leggen en de
output die door de DDP’s gegenereerd wordt (Metze & Turnhout, 2014). Een 
complex vraagstuk kan resulteren in een verminderde kwaliteit van het 
deliberatieve proces doordat deelnemers minder goed in staat zijn om mee te 
praten over het onderwerp. Tevens is de schaal waarin je het digitale deliberatieve 
proces organiseert van invloed op de effectiviteit van het proces (Niemeyer & 
Jennstål, 2018). In een digitaal proces kan de schaal groot zijn, omdat er minder 
fysieke barrières zijn. Maar een te grote schaal kan ook afbreuk doen aan de 
kwaliteit van het digitale deliberatieve proces. Als deze uitdagingen niet goed 
worden opgevangen door het lokale bestuur kan dit een verminderde 
throughputlegitimiteit opleveren. Binnen de throughputlegitimiteit is het namelijk 
belangrijk om de kwaliteit van het digitale deliberatieve proces te waarborgen 
(Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007).
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Een ander probleem is dat de invloed van burgers op beleid- en besluitvorming kan 
tegenvallen bij digitale deliberatie. Deelnemers aan digitale deliberatieve 
initiatieven kunnen teleurgesteld worden door hoge verwachtingen en vervolgens 
afhaken (Korthagen & van Keulen, 2017; Michels & de Graaf, 2010). De doelstelling 
van deliberatieve processen is immers niet het vergroten van de invloed op beleid- 
en besluitvorming, maar een beraadslaging tussen gelijke partijen om een strategie 
uit te zetten of het zoeken naar een oplossing voor maatschappelijke problemen 
(Cohen, Bohman & Rehg, 1989). Het zou voor de effectiviteit van een deliberatief 
proces bevorderend zijn als opbrengsten van een DDP ook daadwerkelijk invloed 
heeft op de beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur (Straver, 2021). Wanneer 
burgers voelen dat hun bijdrage zinvol is, zullen zij meer gemotiveerd zijn om mee 
te doen (Michels, 2011). Het verzekeren van de invloed van de opbrengsten van een
DDP kan resulteren in een goed gewaarborgde outputlegitimiteit (Bekkers & 
Edwards, 2007; Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 2016; 
Papadopoulos & Warin, 2007). 

Lokaal bestuur staat bij het gebruik van een DDP dus voor een groot aantal 
uitdagingen om de democratische legitimiteit van een DDP te kunnen waarborgen. 
Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken hoe de democratische legitimiteit van 
een DDP kan worden gewaarborgd binnen de beleid- en besluitvorming van lokaal 
bestuur. Om de invloed van een DDP te kunnen garanderen moet namelijk de 
democratische legitimiteit van het DDP zijn gewaarborgd (Caluwaerts & Reuchamps,
2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 
2007; Scharpf, 1997). Daarom focust dit onderzoek zich op het waarborgen van de 
democratische legitimiteit van een DDP. 

1.3 Doel- en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken hoe de democratische legitimiteit van 
een DDP kan worden gewaarborgd, zodat de digitale deliberatieve participatie ook 
daadwerkelijk invloed heeft op beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur. 
Onderzocht zal worden aan welke voorwaarden voldaan moet worden en hoe hier 
invulling aan kan, en moet worden gegeven door lokaal bestuur. Om antwoord te 
kunnen geven zal dit worden onderzocht aan de hand van de legitimiteit van het 
DDP in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur, zowel bij de input, throughput 
als de ouput (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & 
Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007; Scharpf, 1997) van het DDP. 

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: 

Hoe kan de democratische legitimiteit van een digitaal deliberatief 
participatieplatform in de beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur worden 
gewaarborgd?

De hoofdvraag zal aan de hand van een aantal deelvragen worden beantwoord. De 
deelvragen zullen middels een theoretisch analyse en een empirisch onderzoek 
worden beantwoord. Allereerst zal er in worden gegaan op de theoretische 
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deelvragen. Digitale deliberatieve participatie staat centraal als participatievorm in 
dit onderzoek. Voor het begrip van dit concept zal eerst worden onderzocht wat dit 
concept inhoudt. Vervolgens zal verder in worden gegaan op de toepassing van 
digitale deliberatie op digitale platformen en hoe de democratische legitimiteit van 
deze platformen gewaarborgd kan worden. De theoretische deelvragen luiden als 
volgt:

1. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over digitale deliberatie?
2. Hoe kan de democratische legitimiteit van een digitaal deliberatief 

participatieplatform volgens de wetenschappelijke literatuur worden 
gewaarborgd?

Na het beantwoorden van de theoretische deelvragen wordt een theoretisch model 
opgesteld. Het model vormt de basis voor het empirische deel van dit onderzoek. Er 
zijn drie legitimiteitsvormen die belangrijk zijn binnen de democratische legitimiteit 
van een DDP en die zijn opgenomen in het model. Dit zijn de input-, throughput- en 
outputlegitimiteit. Aan de hand van deze legitimiteitsvormen zijn de volgende 
empirische deelvragen opgesteld:

3. Hoe wordt in de praktijk de inputlegitimiteit van digitale deliberatieve 
participatieplatformen in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur 
gewaarborgd?

4. Hoe wordt in de praktijk de throughputlegitimiteit van digitale deliberatieve 
participatieplatformen in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur 
gewaarborgd?

5. Hoe wordt in de praktijk de outputlegitimiteit van digitale deliberatieve 
participatieplatformen in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur 
gewaarborgd?

1.4 Context van het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Netwerk 
Democratie. Stichting Netwerk Democratie zet zich onder andere in om het 
Nederlandse bestuur te democratiseren en burgers een luidere stem te geven. Zij 
ondersteunen experimenten en pilots waarbij deliberatieve open sourceplatforms 
worden gebruikt om het publieke debat te ondersteunen. De term open source zal in
het theoretisch kader nader worden toegelicht. De focus van deze platformen is om 
standpunten en argumenten binnen de bevolking of doelgroep van een organisatie 
duidelijk te krijgen en te organiseren. Het moet de transparantie van besluitvormig 
vergroten en democratiseren.

Momenteel wordt er door verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar het 
organiseren van digitale deliberatieve burgerparticipatie. Er wordt met verschillende
DDP’s gewerkt en geëxperimenteerd. De platformen ‘Pol.is’, ‘OpenStad’ en ‘Consul’ 
zijn binnen dit onderzoek onderzocht en worden door veel lokale overheden 
gebruikt. Deze platformen zijn momenteel leidend in de binnenlandse 
ontwikkelingen op het gebied van digitale (deliberatieve) burgerparticipatie. De 
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platformen kunnen een deliberatieve omgeving faciliteren waarbinnen burgers 
kunnen participeren. In hoofdstuk 3 zal verder in worden gegaan op de betreffende 
platforms en de functionaliteiten.

Het onderzoek is kwalitatief van aard zijn en wordt uitgevoerd worden middels 
interviews, observaties en documentanalyses. Er zijn twaalf interviews, drie 
observaties en zeven documenten geanalyseerd. DDP’s zijn innovatieve vormen van
burgerparticipatie en nog relatief weinig onderzocht. Kwalitatief onderzoek leent 
zich door het open karakter goed voor nieuwe theorieën, waardoor kwalitatief 
onderzoek goed past bij dit onderzoek (Bryman, 2016). Verder is dit onderzoek 
deductief van aard. Uit de wetenschappelijke literatuur zijn overkoepelende 
concepten ontwikkeld die in dit vraagstuk wordt onderzocht. Hiervoor lenen 
interviews zich goed als onderzoeksmethode (Boeije & Bleijenbergh, 2019).

1.5 Relevantie
1.5.1 Maatschappelijke relevantie
Zoals uit het adviesrapport van de commissie Brenninkmeijer (Adviescommissie 
Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, 2021) naar voren kwam moeten er vaker 
burgerfora worden opgezet waarbinnen deliberatie het doel is. Binnen dit onderzoek
zullen platformen worden onderzocht die een digitale vorm van een burgerfora zijn. 
Deze digitale vorm biedt zowel voor- als nadelen. Lokale overheden lopen soms nog 
tegen problemen aan die ervoor zorgen dat de invloed van een DDP op de beleid- en
besluitvorming nog belemmerd wordt (Falco & Kleinhans, 2018). Deze problemen 
tasten de democratische legitimiteit van het DDP aan. Dit onderzoek heeft als doel 
om een antwoord te geven op de vraag hoe de democratische legitimiteit van een 
DDP in de beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur kan worden gewaarborgd. 
Onderdeel van dit onderzoek is hoe dergelijke problemen zich verhouden tot de 
onderzochte DDP’s, in relatie tot de democratische legitimiteit en de koppeling van 
de opbrengsten aan beleid- en besluitvorming in de onderzochte lokale overheden. 
Door de bevindingen van dit onderzoek kunnen lokale overheden DDP’s beter in de 
organisatie en de beleid- en besluitvorming integreren, waardoor de democratische 
legitimiteit van de platformen gewaarborgd wordt. Dit resulteert sneller in invloed 
van digitale deliberatieve participatie op beleid- en besluitvorming. 

1.5.2 Wetenschappelijke relevantie
In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over de deliberatieve 
democratie en deliberatieve participatie. Door de innovatieve ontwikkelingen op het 
gebied van burgerparticipatie en deliberatie is er een nieuwe dimensie ontstaan 
door de DDP’s. De digitale dimensie is tot op heden nog relatief weinig onderzocht 
(Schaap, Hendriks, Karsten, van Ostaaijen & Wagenaar, 2019), zeker in relatie tot de
beïnvloeding van lokale beleid- en besluitvorming en de democratische legitimiteit 
van het platform. Het gebruik van digitale platformen brengt ook andere 
uitdagingen voor lokaal bestuur (Falco & Kleinhans, 2018). Michels & de Graaf 
(2017) zijn van mening dat vragen als hoe de invloed van deliberatie kan worden 
vergroot en hoe deze te verbinden met beleid- en besluitvorming meer 
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wetenschappelijke aandacht verdient (Michels & de Graaf, 2017). Hierdoor wordt 
bijvoorbeeld meer inzicht verkregen in de manier waarop outputlegitimiteit kan 
worden gewaarborgd (Caluwaerts & Reuchamps, 2016). Dit onderzoek draagt bij 
aan de wetenschappelijke literatuur, doordat het de geconstateerde uitdagingen 
verbindt aan de democratische legitimiteitsvormen waar een DDP aan moet 
voldoen. Er wordt meer inzicht verkregen in de manieren waarop de democratische 
legitimiteit in de input, throughput en output gewaarborgd kan worden. Dit 
onderzoek levert dus een bijdrage aan de bestaande literatuur over deliberatieve 
participatie en het vergroten van de invloed op beleid- en besluitvorming, door dit 
uitbreiden met de digitale dimensie en de focus op democratische legitimiteit van 
het DDP. 

1.6 Leeswijzer
Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal een theoretisch kader 
worden gevormd met betrekking tot de theoretische concepten die in de 
vraagstelling zijn opgenomen. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethode 
worden beschreven. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van de 
onderzoeksmethoden worden geanalyseerd. In hoofdstuk 5 zal een analyse en 
discussie worden uitgevoerd waarbij de empirische resultaten en de 
wetenschappelijke literatuur worden vergeleken en geanalyseerd en de beperkingen
van het onderzoek worden besproken. Tot slot volgt in hoofdstuk 6 een conclusie 
over de theoretische en empirische bevindingen waarin de hoofdvraag zal worden 
beantwoord. Daarnaast zullen de theoretische en praktische implicaties van dit 
onderzoek worden besproken. 
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2. Theoretisch kader
In het theoretisch kader zullen de theoretische deelvragen worden beantwoord aan 
de hand van wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijke onderzoeken. 
Allereerst zal er een verkenning worden gemaakt op het gebied van deliberatieve 
burgerparticipatie (2.1). Vervolgens zal de analyse zich focussen op digitale 
deliberatie en het DDP (2.2). Tot slot zal er worden ingegaan op de legitimiteit van 
een DDP in het beleid- en besluitvormingsproces in lokaal bestuur (2.3). Het 
theoretisch kader zal worden afgesloten met een conclusie waarin de theoretische 
deelvragen worden beantwoord en een conceptualisatie van de literatuur wordt 
ontwikkeld (2.4). 

2.1 Burgerparticipatie
Burgerparticipatie in het algemeen is een term voor de deelname van burgers aan 
overheidsaangelegenheden. Burgers worden in staat gesteld om mee te werken in 
bijvoorbeeld beleid- en besluitvorming (Arnstein, 1969). Burgerparticipatie kan ook 
een manier voor een overheid zijn om door participerende burgers informatie en 
collectieve wijsheid te verzamelen, dat kan worden ingezet in beleid- en 
besluitvorming (Burke, 1979). Burgerparticipatie kan dus overheidsbeslissingen 
beïnvloeden en zodoende invloed van de maatschappij genereren (André, Martin & 
Lammafankpotin, 2012). De volgende definitie van burgerparticipatie zal in dit 
onderzoek worden gevolgd: ‘Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering 
waarbij burgers (al dan niet georganiseerd in maatschappelijke organisaties) direct 
of indirect bij het lokale beleid betrokken worden om door middel van samenwerking
tot de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen.’ (Dinjens, 2010).
Burgerparticipatie wordt in dit onderzoek als beleid beïnvloedende participatie 
gezien. In de afgelopen decennia zijn er een aantal theoretische perspectieven naar 
voren gekomen die de nadruk leggen op een grotere burgerparticipatie bij het 
maken van overheidsbeleid. Voorbeelden zijn participatieve en deliberatieve 
democratie. Bij participatieve democratie is er een duidelijke relatie tussen 
participatie en beleidsvorming. Burgers en belanghebbenden worden actief 
gevraagd om samen te werken (Michels, 2012). Dit onderzoek zal zich verder niet 
focussen op participatieve democratie. De participatievorm die in dit onderzoek 
centraal staat heeft betrekking op de deliberatieve democratie. 

Deliberatieve democratie gaat uit van deliberatie als participatievorm. Deliberatie 
kan deel uitmaken van een participatieve overheid (Michels, 2012). Deliberatieve 
participatie kan dus beleid- en besluitvorming beïnvloeden. De beïnvloeding van 
beleid- en besluitvorming kan op verschillende momenten plaatsvinden. Dit kan in 
een vroeg stadium bij de voorbereiding van beleid (tweede generatie 
burgerparticipatie) of in een later stadium na het nemen van beslissingen (eerste 
generatie burgerparticipatie). Er is ook nog een derde generatie burgerparticipatie, 
dit betreft het burgerinitiatief. Hierbij initieert de burger zelf een activiteit waarvoor 
steun wordt gezocht bij de overheid (van Houwelingen, Boele & Dekker, 2014). In dit
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onderzoek wordt bij burgerparticipatie uitgegaan van participatie in een vroeg 
stadium bij de voorbereiding van beleid. De fase waarin participatie wordt 
geïntegreerd in het beleid- en besluitvormingsproces is van belang voor de 
effectiviteit van het participatieproces (Michels & de Graaf, 2017). De fases kunnen 
worden onderscheiden in de beleidscyclus (Bekkers, 2017). Het doel van 
burgerparticipatie dient te stroken met uitvoering ervan. Participatie kan 
plaatsvinden gedurende de gehele beleidscyclus. In elke fase is een andere vorm 
van participatie mogelijk. Bij de eerste fase, de agendavorming, staat het ophalen 
van de prioriteiten van burgers centraal. Bij de beleidsvoorbereidende fase ligt de 
focus op het ontwikkelen van plannen en het ophalen van ideeën. Bij 
beleidsbepaling kunnen burgers meebeslissen over beleidsopties, door hun voorkeur
aan te geven of door geld te verdelen. Bij beleidsuitvoering wordt bewoners 
gevraagd met hun eigen initiatieven te komen. Tenslotte gaat het bij 
beleidsevaluatie om het ophalen van meningen, feedback en advies voor betere 
uitvoering van beleid. Deliberatie ligt over het algemeen in de voorbereidende fase 
van beleid- en besluitvorming waar ideeën of plannen aan (een groep) burgers 
kunnen worden voorgelegd, of waar burgers de politieke agenda mede kunnen 
vormgeven. De fase waarin burgerparticipatie in dit onderzoek wordt onderzocht is 
dan ook in de beleidsvoorbereidende fase. 

2.1.1 Deliberatieve participatie
Het gaat bij een deliberatieve vorm van burgerparticipatie niet om actief 
samenwerken in de vorming van beleid, in tegenstelling tot participatie binnen de 
participatieve democratie. Deliberatie legt de nadruk op ideologische procedures: 
meningsvorming, de uitwisseling van argumenten en collectieve bereidheid en 
wilsvorming (Noveck, 2009). Hiervoor is een open debat nodig (Cohen, 1998, 
Habermas, 1989). Dit kan in verschillende vormen worden gefaciliteerd: 
burgerjury's, burgerconferenties en - dialogen, burgerfora, consensusconferenties, 
planningscellen en deliberatieve enquêtes. Een deliberatief proces veronderstelt een
vrije openbare redenering, gelijkheid, opneming van verschillende belangen, en 
wederzijds respect (Michels & de Graaf, 2010). Door deliberatieve processen kan 
een lokale overheidsorganisatie inspelen op standpunten en behoeften die leven bij 
belanghebbenden en de inwoners. 

Deliberatie heeft een aantal kenmerken (Gutmann & Thompson, 2004). Zo moet er 
in een deliberatief proces verantwoording kunnen worden afgelegd. De discussie 
moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent dat zowel toegang tot het proces 
open is, maar ook de inhoud van het proces (door bijvoorbeeld taal(gebruik) en/of 
informatie). Verder kunnen er bindende gevolgen aan de opbrengsten van 
deliberatieve processen worden gehangen en moet het proces dynamisch zijn. Dit 
betekent dat er een mogelijkheid is voor reflectie en herziening, een iratief proces. 
Verder heeft deliberatie een aantal doelen (Michels, 2012). Deliberatie moet 
daadwerkelijk invloed uitoefenen op beleid- en besluitvorming, het moet bijdragen 
aan de inclusiviteit van het beleid- en besluitvormingsproces, er moet sprake zijn 
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van een open redenering en de democratische legitimatie moet worden vergroot 
door het deliberatieve proces. Op dit laatste doel zal dit onderzoek zich focussen.

Volgens Michels & de Graaf (2017) moet de invloed van burgerparticipatie, vooral in 
relatie tot deliberatie, worden vergroot om deliberatie effectiever te laten zijn en de 
legitimiteit van publieke beleid- en besluitvorming te vergroten. Een manier om 
deze kwestie te benaderen, is na te denken over slimme manieren om participatieve
processen en formele besluitvorming te combineren, bijvoorbeeld door het proces 
op te splitsen in verschillende fasen en participatieve en deliberatieve fasen te 
koppelen aan de fasen van besluitvorming. Door burgers te betrekken bij een DDP in
de beleid- en besluitvorming wordt de democratische legitimiteit vergroot, hetgeen 
kan bijdragen aan een verhoogde invloed op beleid- en besluitvorming. Er zitten 
echter nog een aantal randvoorwaarden aan de democratische legitimiteit van een 
DDP in relatie tot beleid- en besluitvorming. Dit vraagstuk zal in paragraaf 2.3 
verder worden onderzocht. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op
de kenmerken van een DDP en de implicaties van het gebruik ervan.

2.2 Digitale deliberatieve participatieplatformen
De laatste jaren is er een ontwikkeling op het gebied van digitale platforms die de 
interactie, samenwerking, en betrokkenheid van burgers bij verschillende 
overheidsactiviteiten in gang heeft gebracht (Falco & Kleinhans, 2018). Deze 
ontwikkeling zorgt voor nieuwe mogelijkheden om het contact tussen burger en 
overheid te organiseren. Tegelijkertijd brengt het ook nieuwe uitdagingen voor 
overheden om dit soort toepassingen binnen de beleid- besluitvorming te integreren
(Falco & Kleinhans, 2018; Schaap et al, 2019). 

2.2.1 Mogelijkheden gebruik digitale deliberatie 
Digitale deliberatie heeft een aantal voordelen ten opzichte van offline deliberatie. 
De grootste voordelen van digitale platformen gaan over het bereik van een digitaal 
platform, zowel in tijd als in het bereiken van mensen. Burgers kunnen deelnemen 
op een voor hen gunstig moment, de deliberatieve omgeving is in principe altijd 
open. Daarnaast kan een digitaal deliberatief proces over een langere tijd worden 
uitgevoerd (van Gelder, 2012). Digitale platformen bieden nieuwe mogelijkheden 
om grote groepen bewoners te betrekken bij het vormgeven van hun eigen 
leefomgeving. Als gevolg hiervan kan een goede representativiteit van het 
deelnemende publiek worden behaald. Door gebruik te maken van de digitale 
platformen kan er makkelijker de consensus gevonden worden (de Zeeuw, & 
Pieterse, 2019). Door het gebruik van innovatieve technologie kan de consensus 
namelijk sneller naar boven worden gehaald dan wanneer dit offline zou zijn 
gebeurd. Innovatieve technologieën als Big Data en Kunstmatige Intelligentie zijn in 
staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren en bijvoorbeeld de data te 
groeperen (Vetzo, Gerards & Nehmelman, 2018), zodat er een beeld ontstaat van de
consensus en de verschillende meningsgroepen binnen een vraagstuk. Digitale 
platformen bieden een kans voor overheden om zich anders tot bewoners te 
verhouden doordat bewoners op structurele wijze kunnen worden betrokken, gelet 
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op de bovengenoemde mogelijkheden. Inwoners worden daarbij niet alleen 
uitgenodigd om te reageren op al bestaande beleidsvoorstellen, maar ook om deel 
te nemen aan het vormgeven van een beleidsvoorstel (de Zeeuw & Pieterse, 2020). 
Daarnaast wordt er over het algemeen een bredere groep burgers bereikt door het 
gebruik van digitale platformen. Jongere burgers, die anders niet snel betrokken 
zouden zijn bij politieke debatten en traditionele inspraakavonden, zijn sneller 
bereid om deel te nemen aan digitale initiatieven (Ranchordás, 2017). Technologie 
geeft mogelijkheden om de reikwijdte, inhoud en invloed van burgerparticipatie en 
deliberatieve participatie te vergroten (Fung, 2015). 

2.2.2 Uitdagingen gebruik digitale deliberatie
Waar technologische ontwikkelingen nieuwe kansen biedt voor deliberatieve 
participatie, zorgen deze ontwikkelingen ook voor nieuwe uitdagingen bij lokale 
overheden (Falco & Kleinhans, 2018; Meijer, Schäfer & Brandenhorst, 2019). Het 
gaat bijvoorbeeld om hoe de technologie effectief kan worden ingezet, welke risico’s
de technologie meebrengt en welke competenties dit vraagt van de 
overheidsorganisatie. Zo ook bij het gebruik van digitale platformen om bijvoorbeeld
deliberatieve participatie te organiseren. Volgens Falco & Kleinhans (2018) lijken 
overheden nog terughoudend om op grote schaal gebruik te maken van digitale 
platformen in hun beleidsvorming. Zij hebben uitdagingen geïdentificeerd op drie 
terreinen: contextueel, technologisch en organisatorisch. 

Contextueel gaan de uitdagingen over de toegang tot het internet, digitaal 
analfabetisme en de digitale kloof van de bevolking. Waar aan de ene kant een 
nieuwe groep burgers wordt betrokken door het gebruik van digitale platformen, is 
het gevaar dat aan de andere kant een groep mensen wordt kwijtgeraakt in de 
digitale deliberatieve burgerparticipatie. Er is namelijk een aanzienlijke groep die 
niet de gevraagde vaardigheden bezit om deel te nemen via een digitaal platform 
(Rijksoverheid, 2018). Dit zorgt voor een ernstige belemmering in de 
toegankelijkheid en digitale betrokkenheid van burgers in deliberatieve participatie 
vormen (Falco & Kleinhans, 2018).

De organisatorische uitdagingen hebben betrekking op de strategie en beleid met 
betrekking tot het gebruik van een DDP en de invloed op beleid- en besluitvorming. 
Zo moeten overheden duidelijke strategieën en beleidsrichtlijnen hebben over hoe 
te engageren met burgers via digitale participatie platformen (Falco & Kleinhans, 
2018; Niemeyer & Jennstål, 2018). Dergelijke richtlijnen moeten demografische 
gegevens bevatten, de doelgroep en belanghebbenden, feedback, monitoring en 
metingen van activiteiten op de platformen, maar ook de manier waarop de 
opbrengsten worden verwerkt (Falco & Kleinhans, 2018). Deze uitdagingen moeten 
dus leiden tot een verandering in de organisatie van de overheid om adequaat te 
kunnen handelen naar de inbreng van burgers op de platformen.

Uitdagingen op het gebied van technologie hebben betrekking op de complexiteit en
hoge snelheid van technologische verandering en de bestuurbaarheid door het 
tempo van innovatie en nieuwe technologieën. Uitdagingen op participatieve 
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platforms hebben betrekking op de volledigheid en nauwkeurigheid van gegevens 
en informatie afkomstig van het deelnemende publiek. De overheidsorganisatie 
moet aan de objectiviteit van zijn eigen data, kwaliteit, integriteit en openheid 
voldoen (Bertot et al, 2012; Falco & Kleinhans, 2018). De transparantie moet worden
gewaarborgd binnen het digitale platform. Transparantie is een belangrijke 
voorwaarde voor een democratisch proces en de legitimiteit ervan (Meijer et al, 
2019). Transparante beleid- en besluitvormingsprocessen en digitale 
participatiemogelijkheden dragen bij aan het draagvlak én kwaliteit van deliberatie 
en lokaal beleid (de Zeeuw & Pieterse, 2019). Een onderdeel dat voor transparantie 
in een DDP kan zorgen is open sourcesoftware. Het gebruik van open standaarden, 
open sourcesoftware en privacy bewuste technologie is hier onderdeel van. Dit 
betekent dat de broncode (de tekst) van het digitale platform beschikbaar is voor 
iedereen (de Zeeuw & Pieterse, 2020). Hierdoor kunnen gebruikers inzien hoe het 
platform functioneert en is het transparant in hoe de resultaten op het platform 
verwerkt worden (do Prado Leite & Cappelli, 2010). Bij closed sourcesoftware vindt 
de ontwikkeling van het platform plaats bij een bedrijf of instelling, en is de 
broncode afgeschermd. Dit belemmert de transparantie van een DDP. Voor veel 
Nederlandse lokale overheden is het werken met open sourcesoftware nog 
onbekend terrein. Open sourcesoftware biedt overheden de mogelijkheid om de 
transparantie van een deliberatief participatietraject te waarborgen. Een lokale 
overheid kan op het platform zelf alles intern aanpassen aan de behoeften, zelf 
zorgdragen voor de technische infrastructuur en zelf zorgen dat de systemen blijven
draaien en aangepast worden als er fouten of veiligheidsissues naar boven komen 
(de Zeeuw, 2019). Dit zorgt voor een grote verantwoordelijkheid van de lokale 
overheid.

2.2.3 Tussenconclusie
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat deliberatie een vorm is van 
burgerparticipatie. In tegenstelling tot participatie in een participatieve democratie 
ziet deliberatieve participatie meer op ideologische procedures (Michels, 2012). Dit 
kan in verschillende vormen worden vormgegeven zoals burgerfora’s of 
burgerconferenties. Deliberatie ligt over het algemeen meer in de voorbereidende 
fase waar ideeën of plannen aan (een groep) burgers kunnen worden voorgelegd. 
Deliberatie heeft een aantal kenmerken (Gutmann & Thompson, 2004). Zo moet er 
in een deliberatief proces verantwoording kunnen worden afgelegd. Daarnaast is de 
discussie toegankelijk voor iedereen. Verder kunnen er bindende gevolgen aan de 
opbrengsten van deliberatieve processen worden gehangen en om de legitimiteit te 
kunnen bereiken.

In toenemende mate verschijnen deliberatieve participatievormen digitaal. De 
laatste jaren is er een opkomst in de digitale platforms die de interactie, 
samenwerking, en betrokkenheid van burgers bij verschillende overheidsactiviteiten
in gang brengen (Falco & Kleinhans, 2018). Deze ontwikkeling zorgt voor steeds 
meer mogelijkheden om het contact tussen burger en overheid te organiseren. 
Tegelijkertijd brengt het ook (nieuwe) uitdagingen voor overheden om dit soort 
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toepassingen binnen de beleid- en besluitvorming te integreren. De uitdagingen zijn 
contextueel, organisatorisch en technologisch van aard. 

2.3 Legitimiteit van digitaal deliberatief participatieplatform in beleid- 
en besluitvorming
Deliberatie wordt geacht in staat te zijn om legitieme politieke beslissingen te 
genereren en brede publieke steun krijgen, zelfs als er grote onenigheid is over de 
doelstellingen en waarden die een staat zou moeten promoten (Dryzek, 2001; 
Parkinson, 2003). De legitimiteit van DDP’s is belangrijk om ook invloed te kunnen 
hebben op de beleid- en besluitvorming in lokaal bestuur (Caluwaerts & Reuchamps,
2016). In deze paragraaf zal in worden gegaan op de legitimiteit van digitale 
deliberatie in beleid- en besluitvormingsprocessen en waar de legitimiteit uit bestaat
binnen dit onderzoek.

2.3.1 Legitimiteitsvormen
Digitale deliberatie kan alleen invloed hebben op beleid- en besluitvorming als het 
DDP zelf ook democratische legitimiteit bezit (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; 
Scharpf, 1997). Beoordeeld moet worden hoe legitiem DDP’s zelf zijn, hoe legitiem 
de digitale deliberatie is en hoe legitiem de borging van de opbrengsten van de 
digitale deliberatie is door het lokale bestuur. De democratische legitimiteit van een 
DDP kan in drie verschillende vormen worden ingedeeld. De democratische 
legitimiteit van een DDP wordt in dit onderzoek verdeeld in input-, throughput- en 
outputlegitimiteit. Wetenschappers benadrukken ook het belang van dit drievoudige
model (Bekkers en Edwards 2007): democratische beleid- en besluitvorming moet 
legitiem zijn in de input-, throughput- en outputfasen, om invloed uit te kunnen 
oefenen op het beleid- en besluitvormingsproces. Alle drie de legitimiteitsvormen 
zijn dus nodig om de democratische legitimiteit van een DDP te kunnen waarborgen.
In de wetenschappelijke literatuur over de verschillende legitimiteitsvormen worden 
de vormen verschillend ingedeeld en verschilt de inhoud. Omdat dit onderzoek 
betrekking heeft op het onderzoeken van de democratische legitimiteit van een DDP
in de beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur, met als doel om de invloed van 
DDP’s op beleid- en besluitvorming te vergroten, worden de definities van de 
verschillende legitimiteitsvormen aangepast voor dit onderzoek. Hieronder zal 
worden besproken wat de verschillende legitimiteitsvormen inhouden binnen dit 
onderzoek. 

Inputlegitimiteit
Het opnemen van de authentieke voorkeuren van alle betrokkenen is het leidende 
principe, terwijl selectiviteit moet worden vermeden. Inputlegitimiteit verwijst naar 
de mate van openheid en toegang die deelnemers ervaren bij hun deelname aan 
een digitaal deliberatief participatietraject op een DDP (Mosley & Wong, 2021). Het 
digitale deliberatieve proces moet in beginsel voor een ieder zijn en selectiviteit 
moet zodoende worden vermeden (Caluwaerts & Reuchamps, 2016). 
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Voorwaarden die binnen de inputlegitimiteit belangrijk zijn, zijn de toegankelijkheid, 
inclusiviteit en transparantie van een DDP voor het publiek (Caluwaerts & 
Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos 
& Warin, 2007). Deze voorwaarden moeten ook van tevoren worden opgesteld in 
beleid en strategieën over het digitale deliberatieve participatietraject (Falco & 
Kleinhans, 2018). DDP’s zijn alleen compleet als er geen beperkingen zijn in de 
toetreding voor burgers tot het proces, en in de mate dat de burgers toegang 
hebben tot alle openbare informatie en kaders van het onderwerp dat wordt 
besproken (Caluwaerts & Reuchamps, 2016). Een digitaal platform moet in die zin 
dus werken op basis van open sourcesoftware. Ook moet er informatie openbaar zijn
voor het publiek om duidelijkheid te bieden over het digitale deliberatieve 
participatietraject. Transparantie van het platform is belangrijk om de legitimiteit te 
waarborgen. Verder moet er sprake zijn van een open agenda. Selectiviteit in het 
opstellen van de agenda en de inhoud van het digitale deliberatieve platform zal de 
legitimiteit van de inbreng van burgers verminderen. Door de deelnemers nieuwe en
aangrenzende problemen te laten verkennen, wordt de inputlegitimiteit vergroot 
(Caluwaerts & Reuchamps, 2016). Het kan zo ook mogelijk zijn dat burgers op een 
dergelijk platform zelf ideeën en onderwerpen kunnen plaatsen.

Throughputlegitimiteit
Zoals gezegd gaat de throughputlegitimiteit over de kwaliteit van het digitale 
deliberatieve proces (Papadopoulos & Warin, 2007). Throughputlegitimiteit verbindt 
als het ware de inputlegitimiteit en de outputlegitimiteit (Suiter & Reuchamps, 
2016). Binnen deze legitimiteitsvorm staat de deliberatieve waarde van een “vrije 
discussie en beredeneerde argumenten onder gelijken” centraal (Cohen, 1998). 
Deze mogelijkheid moet worden geboden binnen het DDP. Voor een kwalitatief 
inhoudelijke discussie is het in die zin van belang welk publiek wordt betrokken bij 
een digitaal deliberatief participatietraject en hoe het vraagstuk wordt ingestoken. 

Binnen de throughputlegitimiteit valt dus het publiek dat wordt betrokken bij een 
digitaal deliberatief proces op het platform. De reikwijdte en het toepassingsbereik 
van een DDP is een belangrijke factor voor de opbrengsten van een dergelijk 
platform. De groep die wordt betrokken bij, of die deelneemt aan, een digitaal 
deliberatief participatietraject op een DDP wordt ook wel een mini-publiek genoemd 
(Setälä & Smith, 2018). Mini-publieken zijn vaak onafhankelijk en worden gevormd 
door een (bijna) willekeurige steekproef. Het geselecteerde mini-publiek mag 
vervolgens meedoen aan de digitale deliberatie. Wanneer gebruik wordt gemaakt 
van een mini-publiek moet er rekening worden gehouden met een deugdelijke 
representatie van de bevolkingsgroepen binnen het gebied (Setälä & Smith, 2018). 
De praktijk leert dat mini-publieken echter niet altijd een goede afspiegeling zijn van
de maatschappij en inclusiviteit niet bevorderen (Schaap et al, 2019). Er kan daarom
ook worden gekozen voor een deliberatief platform dat open is voor iedereen en er 
dus geen sprake is van een geselecteerde groep burgers. Dit vergroot de 
toegankelijkheid en inclusiviteit, maar kan een negatieve werking hebben op de 
digitale deliberatie. Door een groot publiek kan het moeilijk zijn om een kwalitatieve 
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discussie op te zetten en kunnen de opbrengsten minder waardevol zijn. Doordat 
veel mensen deelnemen kan het ook lastiger zijn om een consensus te bereiken of 
te peilen. 

Naast het publiek dat deelneemt aan een digitaal deliberatief proces, is het ook van 
belang wat voor soort vraagstuk in een digitaal deliberatief proces wordt gebracht 
(Metze & Turnhout, 2014; Michels, 2012). Digitale deliberatieve processen kunnen in
meer of mindere mate toepasselijk zijn voor eenvoudige en complexe vraagstukken.
Voor complexe of abstracte vraagstukken lijkt een digitaal deliberatief proces 
minder goed toepasselijk. In dit soort vraagstukken is de probleemdefinitie moeilijk 
te duiden en zijn deze vragen zeer vatbaar voor politieke inmenging en sturing 
(Metze & Turnhout, 2014). Dit komt het deliberatieve karakter van de dialoog niet 
ten goede. Naast de aard van de vraagstukken is ook het territoriale aspect van 
publieke vraagstukken van belang. Lokale vraagstukken vragen vaak ook om een 
lokale deliberatie (Lafont, 2015; Metze & Turnhout, 2014). Toenemende complexe 
problematiek (Head & Alford, 2015) zorgt er tevens voor de publieke vraagstukken 
zich over territoriale grenzen heen ontwikkelen (Metze & Turnhout, 2014). Naast 
deze ontwikkelingen zijn er gelukkig ook technologische ontwikkelingen waardoor 
een breder aantal platformen kan worden ingezet om deliberatie te faciliteren. 

Outputlegitimiteit
Deliberatie heeft tot doel om publieke opinie om te zetten in legitieme politieke en 
bestuurlijke resultaten (Caluwaerts & Reuchamps, 2016). De outputlegitimiteit gaat 
dus over de koppeling van de digitale deliberatieve opbrengsten aan de beleid- en 
besluitvorming van lokaal bestuur (Goodin & Dryzek, 2006; Scharpf, 1997). 

Volgens Caluwaerts & Reuchamps (2016) kan aan de outputlegitimiteit worden 
voldaan, als wordt voldaan aan twee voorwaarden: institutionele inbedding en het 
disruptief (ontwrichtend) vermogen. Institutionele inbedding verwijst naar de mate 
waarin de digitale deliberatie is verbonden met de beleid- en besluitvorming. 
Institutionele inbedding heeft invloed op de legitimiteit van de output van het 
digitale deliberatieve proces. Het disruptieve vermogen heeft invloed op de 
machtsverhouding tussen de politiek of het bestuur en de burger. Een hoog 
disruptief vermogen zorgt voor meer invloed op de verandering van deze 
machtsverhouding. Als gevolg van een disruptief karakter van een DDP kan de 
outputlegitimiteit beter worden gewaarborgd. Het DDP heeft dan veel invloed op de 
beleid- en besluitvorming, waardoor de borging van de opbrengsten effectiever zal 
zijn. Volgens Caluwaerts & Reuchamps (2016) zijn deliberatieve processen effectief 
in de beïnvloeding als aan deze voorwaarden wordt voldaan. De democratische 
legitimiteit van digitale deliberatie en de politieke en bestuurlijke beleid- en 
besluitvorming hangt dus samen met de input en de output van een deliberatie. 
Voor dit onderzoek zullen alle legitimiteitsvormen worden onderzocht op de 
aanwezigheid ervan in de uitvoering, om zo iets te kunnen zeggen over de 
beïnvloeding van beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur.
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2.3.2 Belemmeringen democratische legitimiteit
Er wordt ook kritiek geuit op de democratische legitimiteit van (digitale) 
deliberatieve processen, zoals op een DDP. Zo zouden burgers niet over genoeg 
vaardigheden en mogelijkheden beschikken om weloverwogen te kunnen beslissen 
over de complexe vraagstukken (Curato, Hammond & Min, 2019). Deze kritiek sluit 
aan bij de contextuele uitdagingen (Falco & Kleinhans, 2018) waar lokaal bestuur 
mee te maken heeft bij DDP’s. Waarom moeten de opvattingen van een willekeurig 
geselecteerde groep mensen die zonder de voorwaarden van de publieke sfeer 
voorrang krijgen? Waarom zouden we deze mini-publieken vertrouwen? Wie heeft er
eigenlijk voor mini-publieken gekozen (Curato, Hammond & Min, 2019)? Het 
vergroten van de invloed van deliberatieve platformen roept ook vragen op over de 
democratische legitimiteit. De manier waarop de DDP’s moeten worden ingezet om 
de invloed te waarborgen bleek al eerder een organisatorische uitdaging voor lokale
overheden (Falco & Kleinhans, 2018) 

Naast de problemen in de democratische legitimiteit die worden geconstateerd ten 
opzichte van burgers en deliberatie en beleid- en besluitvorming, zijn er ook vragen 
over de democratische legitimiteit van (digitale) deliberatie in lokaal bestuur. 
Volgens Dahl (1989) zijn huidige representatieve instellingen niet goed genoeg 
ingericht om deliberatie goed in de organisatie te integreren. Dit komt over het 
algemeen door de technische en morele complexiteit van politieke problemen. 
Complexe problematiek vereist uitgebreide wetenschappelijke en technische 
expertise. Door het gebrek hieraan zouden representatieve instellingen daarom 
moeite hebben om digitale deliberatieve processen invloed te laten hebben op 
beleid- en besluitvorming. Deze kritiek sluit aan bij de organisatorische en 
technologische uitdagingen voor lokaal bestuur bij DDP’s (Falco & Kleinhans, 2018). 
Burgers raken hierdoor het contact met de overheid kwijt (Setälä, 2017). Verder 
wordt er kritiek geuit op mini-publieken vanwege de mogelijkheid van strategisch 
gebruik en het ondermijnen van de representatieve democratie. Deliberatieve mini-
publieken kunnen de rol van volksvertegenwoordiger ondermijnen, doordat zij 
weinig invloed meer kunnen uitoefenen zodra burgers zelf betrokken worden bij 
beleid- en besluitvorming (Setälä, 2017). Daarnaast kunnen beleidsmakers 
deliberatieve mini-publieken gebruiken als ‘symbolische’ consultaties om het 
zwijgen op te leggen kritische stemmen uit het maatschappelijk middenveld (Lafont,
2015). Bovenstaande laat zien dat er meer aandacht moet komen voor de manier 
waarop DDP’s zijn ontworpen en worden ingezet voor digitale deliberatieve 
participatie in lokaal bestuur. Deze belemmeringen doen namelijk af aan de mate 
van legitimiteit van een DDP in de beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur.

2.3.3 Tussenconclusie
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een DDP alleen democratische 
processen als beleid- en besluitvorming kunnen beïnvloeden als het platform ook 
democratisch gelegitimeerd is (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & 
Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007; Scharpf, 
1997). De democratische legitimiteit van een DDP bestaat uit input-, throughput- en 
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outputlegitimiteit. Als deze legitimiteitsvormen door een lokale overheid goed 
worden geborgd, dan kan een DDP ook daadwerkelijk invloed uitoefenen op beleid- 
en besluitvorming. Door een goed ingebouwde inputlegitimiteit kan de throughput 
effectief plaatsvinden. Door een goed gewaarborgde throughputlegitimiteit wordt de
kwaliteit van de opbrengsten van een DDP verhoogd en wordt er sneller iets gedaan
met de opbrengsten in beleid- en besluitvorming. Hierdoor wordt vervolgens de 
outputlegitimiteit gewaarborgd van het DDP.

2.4 Conclusie theoretisch kader
2.4.1 Beantwoording theoretische deelvragen
Nu het theoretisch kader is uitgewerkt kunnen de theoretische deelvragen van dit 
onderzoek worden beantwoord. De deelvragen die in het theoretisch kader 
beantwoord moesten worden luiden als volgt:

1. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over digitale deliberatie?
2. Hoe kan de democratische legitimiteit van een digitaal deliberatief 

participatieplatform volgens de wetenschappelijke literatuur worden 
gewaarborgd?

In de voorgaande paragrafen zijn de volgende conclusies getrokken:

Burgerparticipatie heeft verschillende verschijningsvormen en 
toepassingsmogelijkheden. In dit onderzoek wordt beleid beïnvloedende participatie 
onderzocht in een digitale deliberatieve vorm. De burgerparticipatie vindt binnen dit
onderzoek plaats in de beleidsvoorbereidende fase (Bekkers, 2017) van het proces. 
Deliberatie is dus een vorm van burgerparticipatie dat ziet op ideologische 
procedures van participatie, zoals meningsvorming, de uitwisseling van argumenten
en collectieve bereidheid (Noveck, 2009). Het gaat op de open dialoog (Cohen, 
1998, Habermas, 1989). Dit kan in verschillende vormen worden vormgegeven, 
zoals burgerfora’s of burgerconferenties (Michels & de Graaf, 2010). In dit onderzoek
ligt de focus op DDP, zoals digitale burgerfora op daarvoor ontwikkelde platformen. 

Digitale platformen is een nieuwe ontwikkeling binnen de deliberatieve 
burgerparticipatie. Deze ontwikkeling zorgt voor steeds meer mogelijkheden om het 
contact tussen burger en overheid te organiseren. Tegelijkertijd brengt het ook 
(nieuwe) uitdagingen voor overheden om dit soort toepassingen binnen het beleid- 
besluitvormingsproces te integreren. Deze zijn contextueel, technologisch en 
organisatorisch van aard (Falco & Kleinhans, 2018). Het is voor de transparantie van
belang dat een DDP werkt op basis van open sourcesoftware (de Zeeuw, 2019). 

Tot slot kan een DDP alleen democratische processen als beleid- en besluitvorming 
beïnvloeden als het platform en het gebruik ervan ook democratisch gelegitimeerd 
is (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 
2021; Papadopoulos & Warin, 2007; Scharpf, 1997). Voor de waarborging van de 
democratische legitimiteit moet de input, throughput en output democratisch 
gelegitimeerd zijn. Inputlegitimiteit verwijst naar de toegankelijkheid, inclusiviteit en

20



transparantie van het platform. Throughputlegitimiteit verwijst naar de kwaliteit van
de digitale deliberatie waarin de deliberatieve mogelijkheden, het deelnemende 
publiek en het vraagstuk van belang zijn. Aan outputlegitimiteit kan worden 
voldaan, als aan de twee voorwaarden van institutionele inbedding en het disruptief 
(ontwrichtend) vermogen wordt voldaan.

2.4.2 Conceptualisatie literatuuronderzoek
Onderstaand model (figuur 1) geeft een conceptualisatie van het theoretisch kader. 
De concepten die uit het kader en de vraagstelling naar voren kwamen, en 
toegepast worden binnen dit onderzoek, zijn binnen dit model samengevoegd. Het 
model dat hieruit voortkomt zal ten grondslag liggen aan de operationalisatie van 
het onderzoek en de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. Het 
model geeft de invloedsrelatie weer tussen deliberatieve participatie middels een 
DDP en de beleid- en besluitvorming in de context van de democratische legitimiteit
van het DDP. 

In het model is weergegeven waar de verschillende legitimiteitsvormen terug te 
vinden zijn in het onderzochte vraagstuk van dit onderzoek. De inputlegitimiteit is 
terug te vinden in het begin van de relatie en aan de voorkant van het DDP. De 
throughputlegitimiteit speelt vervolgens tijdens het digitale deliberatieve proces op 
het DDP. En tot slot is de outputlegitimiteit van toepassing in de relatie tussen de 
opbrengsten van een DDP en de invloed op beleid- en besluitvorming. In paragraaf 
3.4 zullen deze concepten worden geoperationaliseerd.
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3. Resultaten
Vanwege de vertrouwelijk informatie worden de specifieke resultaten en 
voorbeelden niet gedeeld.

Conclusie empirisch onderzoek
Nu de resultaten van de empirie zijn uitgewerkt en geanalyseerd kunnen de 
empirische deelvragen van dit onderzoek worden beantwoord. De deelvragen die 
voor dit deel van het onderzoek beantwoord moeten worden luiden als volgt:

4. Hoe wordt de inputlegitimiteit van digitale deliberatieve 
participatieplatformen in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur 
gewaarborgd?

5. Hoe wordt de throughputlegitimiteit van digitale deliberatieve 
participatieplatformen in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur 
gewaarborgd?

6. Hoe wordt de outputlegitimiteit van digitale deliberatieve 
participatieplatformen in beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur 
gewaarborgd?

Voor het waarborgen van de inputlegitimiteit van een DDP in beleid- en 
besluitvorming zijn een aantal zaken belangrijk. Ten eerste dient er van tevoren 
goed vast te worden gelegd wat de spelregels, kaders en verwachtingen zijn binnen 
het digitale deliberatieve participatietraject door de lokale overheid. Vervolgens is 
het belangrijk om de toegankelijkheid van een DDP laagdrempelig te houden, dit 
kan worden gedaan door bijvoorbeeld verschillende instapniveaus te bieden, simpel 
taalgebruik te hanteren en naast een online participatietraject altijd een fysieke 
mogelijkheid aan te bieden.

Voor de throughputlegitimiteit van een DDP is het van belang om een zo breed 
mogelijk publiek aan te spreken in een digitaal participatietraject. Een vooraf 
geselecteerde groep kan afbreuk doen aan de inclusiviteit. Om zoveel mogelijk 
mensen aan te kunnen spreken kunnen verschillende communicatiekanalen worden 
gebruikt. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat van tevoren het vraagstuk 
ingekaderd dient te worden. Voor een digitaal deliberatief proces is het van belang 
dat iedereen erover mee kan praten. Een manier om een complex onderwerp te 
concretiseren kan door middel van stellingen, dilemma’s, visualisatie of het 
informatieniveau gelijk te trekken. Tot slot is het belangrijk om de opbrengsten van 
een DDP op een goede manier te analyseren, presenteren en te borgen. Zo wordt 
het gehele digitale deliberatieve participatietraject op een goede manier 
gelegitimeerd. Het DDP Pol.is voldoet volgens de respondenten het meest aan deze 
eisen. Pol.is gaat veel dieper op de opbrengsten in en duidt de opbrengsten door 
bijvoorbeeld de consensus inzichtelijk te maken, de data te categoriseren en 
verschillende meningsgroepen te laten zien. Dit levert veel meer waardevolle 
opbrengsten op door de verdieping. Op deze manier wordt het ook duidelijker voor 
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het lokale bestuur wat er moet gebeuren in de beleid- en besluitvorming over het 
vraagstuk.

De outputlegitimiteit is vervolgens van toepassing wanneer wordt gekeken naar hoe
de opbrengsten van een DDP moet worden ingebracht in beleid- en besluitvorming 
en de manier waarop het DDP daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Een obstakel 
voor digitale deliberatie is het ontbreken van fysieke elementen als emotie en non-
verbale communicatie. Dit kan ervoor zorgen dat uitingen in de discussie een 
andere lading krijgen dan bedoeld. Om dit op te vangen kan een organisatie actief 
zijn in de communicatie richting deelnemers en is ook het modereren van een 
deliberatief proces belangrijk. Digitale deliberatieve participatie is een intensieve 
participatievorm voor lokale overheden, zowel in capaciteit als op budgettair gebied.
Daarom moet hier goed van tevoren over na worden gedacht. Verder is het voor de 
invloed van de opbrengsten uit een DDP belangrijk dat er sprake is van bestuurlijke 
dekking en dat digitale deliberatieve participatie ook vanaf het begin wordt 
gekoppeld aan beleid- en besluitvorming. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de 
outputlegitimiteit. Verder dient de bestuurlijke invloed van bestuur of lokale politiek 
geminimaliseerd te worden. Vanwege de democratische processen waarbinnen het 
DDP wordt ingezet, zijn deze actoren wel belangrijk in de uiteindelijke beslissing om 
iets met de opbrengsten uit een DDP te doen, maar dient dit van tevoren worden 
vastgesteld, samen met de mogelijkheden voor burgers om invloed uit te oefenen. 
De relatie tussen bestuur, politiek en burger is belangrijk voor de legitimiteit en het 
gebruik van een DDP in beleid- en besluitvorming. Wanneer de politiek te veel 
invloed heeft op de uitkomsten van een digitaal participatieproces, dan gaat dit ten 
koste van de legitimiteit. Daarom is het maken van afspraken belangrijk.
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4. Analyse en discussie
In het resultatenhoofdstuk zijn de drie verschillende legitimiteitsvormen besproken 
die centraal staan in dit onderzoek. In dit hoofdstuk zal er een verdiepende analyse 
plaatsvinden op de bevindingen uit het theoretisch kader en het empirisch 
onderzoek. Er zal in dit hoofdstuk worden gekeken naar de overeenkomsten en de 
verschillen, bijzonderheden en verklaringen. Zo zal er worden gekeken naar de 
inhoud van de input-, throughput- en outputlegitimiteit. Verschillen de onderdelen 
van de legitimiteitsvormen in de praktijk aan de geconstateerde onderdelen uit de 
wetenschappelijke literatuur (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 
2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007; Scharpf, 1997)? Verder 
zijn er in het theoretisch kader een aantal uitdagingen besproken die de legitimiteit 
van een DDP kunnen belemmeren (Falco & Kleinhans, 2018; Meijer et al, 2019). 
Falco & Kleinhans (2018) formuleerden een aantal uitdagingen die contextueel, 
technologisch en organisatorisch van aard waren. In het empirische deel van het 
onderzoek is een aantal van deze uitdagingen ook naar boven komen drijven. 
Hieronder zal worden geanalyseerd hoe en of deze uitdagingen in de praktijk 
zichtbaar waren. De analyse zal zich eerst focussen op de inputlegitimiteit (5.1). 
Vervolgens volgt er een analyse op de throughputlegitimiteit (5.2) en daarna zal de 
outputlegitimiteit worden besproken (5.3). Naar aanleiding van de analyse wordt het
theoretische model (figuur 1) vergeleken met de empirie over de democratische 
legitimiteit van een DDP (5.4). Tot slot zal er in worden gegaan op de beperkingen 
van het onderzoek (5.5).

4.1 Inputlegitimiteit
Het perspectief op de inhoud van de inputlegitimiteit verschilt niet veel tussen de 
theorie (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & 
Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007) en de empirie. Overheden moeten 
volgens de theorie duidelijke strategieën en beleidsrichtlijnen hebben over hoe te 
engageren met burgers via DDP (Falco & Kleinhans, 2018; Niemeyer & Jennstål, 
2018). Dit wordt ook genoemd door respondenten in de empirische resultaten. De 
communicatie bij digitale deliberatieve participatie is fundamenteel, zowel intern als
extern. Er duidelijke afspraken worden gemaakt over de manier waarop de 
opbrengsten worden verwerkt in beleid- en besluitvorming. Waar de theorie en 
praktijk elkaar dus volledig vinden is het belang van een goede interne 
organisatiestructuur en -cultuur en om digitale deliberatieve participatie te kunnen 
faciliteren en te ondersteunen. Echter bleek in de empirie dat specifiek beleid met 
betrekking tot digitale deliberatieve participatie niet zozeer nodig was. Vaak kon 
worden aangesloten bij bestaand beleid over (digitale) participatie. Verder stond de 
toegankelijkheid en inclusiviteit van een DDP zowel in de theorie als in de empirie 
hoog in het vaandel. De transparantie van een DDP werd ook als onderdeel 
genoemd van de inputlegitimiteit in zowel de theorie als de empirie. Het gebruik van
open sourcesoftware is een belangrijke factor gebleken waardoor voldaan kan 
worden aan het waarborgen van de inputlegitimiteit. Waar het in de theorie verder 
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gaat over transparantie op het gebied van de objectiviteit van eigen data, kwaliteit, 
integriteit en openheid (Bertot et al, 2012; Falco & Kleinhans, 2018), ging het in de 
empirie over de transparante en actieve communicatie over de verwachtingen, 
spelregels en inhoud van het digitale deliberatieve participatietraject en het DDP. 
Uit de empirie blijkt dat de omgeving en de verschillende actoren belangrijke rollen 
spelen in het waarborgen van de transparantie in de inputlegitimiteit. De combinatie
van transparantie en de open en actieve communicatie met burgers komt niet aan 
de orde in de wetenschappelijke literatuur. Ook de interne communicatie tussen het 
ambtelijk apparaat van de organisatie en het lokale bestuur bij het opstellen van de 
verwachtingen en spelregels bleek een belangrijke voorwaarde om de 
inputlegitimiteit te kunnen waarborgen. 

De constatering van een transparante communicatie en actieve houding van de 
lokale overheid richting burgers kan worden gelinkt aan de veranderende rol van de 
overheid. De grotere vraag naar samenwerking door middel van co-creatie en co-
productie zorgt ervoor dat transparantie een breder begrip is geworden. ‘Open 
Government’ moet steeds meer worden gepropageerd binnen deze stroming. ‘Open 
Government’ staat voor een moderne manier van besturen die nieuwe ruimte biedt 
voor openheid, transparantie en voortdurende dialoog tussen de overheid en haar 
burgers (Parycek & Sachs, 2010; Veljković, Bogdanović-Dinić, & Stoimenov, 2014). 
Naast transparantie is dus ook de dialoog (deliberatie) tussen de overheid en de 
burger belangrijk. Dit sluit goed aan bij het geconstateerde belang van een 
servicegerichte overheid en een actieve communicatie. Transparantie bevordert 
hierin de verantwoording en begrijpelijkheid van het digitale deliberatieve proces. 
Bestuurders moeten in die zin openheid verschaffen in informatie en de ambtelijke 
organisatie moet duidelijk zijn over hun activiteiten en beschikbaar zijn voor het 
publiek (McDermott, 2010). Binnen de ‘Open Government’ is het dus belangrijk dat 
er participatief en collaboratief wordt gewerkt door de lokale overheid, en wordt de 
transparantie vergroot door ook in de communicatie en het handelen transparantie 
te eisen. 

In de wetenschappelijke theorie werden verder een aantal uitdagingen uitgesproken
die een DDP kunnen belemmeren in de inputlegitimiteit (Falco & Kleinhans, 2018; 
Meijer et al, 2019). Contextuele en technische uitdagingen zagen vooral op de 
eventuele belemmering van de inputlegitimiteit, zo werd bevonden in het 
theoretisch kader. In het empirische deel van het onderzoek werden contextuele en 
technische uitdagingen ook gesignaleerd, echter waren deze uitdagingen minder 
belangrijk dan in de theorie naar voren kwam. Zo worden contextuele uitdagingen 
met betrekking tot het gebrek aan de digitale vaardigheden en middelen van 
burgers over het algemeen herkend, maar werd door een aantal respondenten ook 
gezegd dat dit steeds minder een issue is en zal zijn. De uitdagingen met betrekking
tot de inputlegitimiteit lijken in de praktijk dus te worden ‘opgelost’. De technische 
uitdagingen spelen ook in de praktijk, maar dit wordt al goed opgevangen door open
sourcesoftware dat wordt gebruikt voor de DDP’s waar lokale overheden binnen dit 
onderzoek mee werken. Deze uitdaging speelt in mindere mate nog in de praktijk.
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4.2 Throughputlegitimiteit
Binnen de throughputlegitimiteit zijn de deliberatieve mogelijkheden (Cohen, 1998; 
Habermas, 1989; Papadopoulos & Warin, 2007), het deelnemende publiek (Schaap 
et al, 2019; Setälä & Smith, 2018), het vraagstuk (Metze & Turnhout, 2014; Michels, 
2012) en de manier waarop de opbrengsten worden geduid van belang. Deze 
vonden over het algemeen toepassing in zowel de theorie als de empirie. Waar de 
empirie verder doorging dan de wetenschappelijke literatuur is de manier waarop de
opbrengsten worden geduid en de invloed op de throughputlegitimiteit. Hier gaat 
het om de focus op het vinden van consensus of het belang van 
minderheidsstandpunten in de digitale deliberatie. Uit de empirie bleek dat 
minderheidsstandpunten wel degelijk worden meegenomen in de duiding van een 
digitaal deliberatief proces. Dit sluit ook aan bij het uitgangspunt van een 
deliberatieve democratie waar het gaat om een gelijkwaardige discussie waar iedere
deelnemer vanuit een gelijkwaardige positie deelneemt (Cohen, 1998, Habermas, 
1989; Michels & de Graaf, 2010). Echter bleek ook uit de resultaten van het 
empirische onderzoek dat het DDP Pol.is zich focust op het vinden van de consensus
en dat daarnaast nog een verdiepende analyse kan worden gedaan naar de 
meningsgroepen. De focus op consensus hoeft niet problematisch te zijn in een 
deliberatieve participatie, omdat democratie altijd gaat over het zoeken naar 
meerderheden. Wanneer een meerderheid bepaalt, dan wordt dit verondersteld 
rationeel te zijn (Wheatley, 2003). Alleen moeten minderheden hierbij niet uit het 
oog worden verloren. Verschillende meningen en standpunten kunnen deliberatief 
proces versterken en naar een hoger niveau tillen. Ook wanneer de opbrengsten 
van een DDP invloed uit oefenen op beleid- en besluitvorming. Habermas (1989) 
gaat ervanuit dat het individu zelfstandig in staat is om te motiveren, kritisch te 
reflecteren op haar eigen overtuigingen en, wanneer ze wordt blootgesteld aan een 
beter argument, is bereid haar mening te veranderen. Deze aanname gaat echter 
erg ver (Kohn, 2000; Wheatley, 2003). Niet iedereen is hier altijd toe in staat of is 
bereid om van eigen kernwaarden af te stappen om zich te comprimeren aan de 
meerderheidsgroep. Ook kwam uit de empirie naar voren dat een ideale situatie 
zoals Habermas (1989) bespreekt voor een deliberatie vaak niet uitkomt in een 
digitale deliberatie. Onder andere doordat fysieke communicatie-elementen niet 
mogelijk zijn en dat men afhankelijk is van de digitale deliberatieve mogelijkheden. 
Een consensus is dus moeilijker te vinden in een digitale deliberatie dan in een 
klassieke fysieke deliberatie. De arena waarin deliberatie plaatsvindt, bepaalt 
namelijk mede de waarde van de consensus (Kohn, 2000). Minderheidsmeningen en
standpunten dienen dus altijd mee te worden genomen in de duiding van de digitale
deliberatieve opbrengsten. Alleen zo kan de throughputlegitimiteit van een DDP 
worden gewaarborgd.

Om de ‘tekortkomingen’ van digitale deliberatie ten opzichte van fysieke deliberatie 
op te kunnen vangen bleek een belangrijke taak weggelegd voor de interne 
organisatie van de lokale overheid. Uit de empirie kwam naar voren dat je ook 
tijdens de throughputfase als organisatie een actieve houding moet hebben, een 
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digitale deliberatie waar nodig moet modereren en communicatief en servicegericht 
moet zijn richting het deelnemende publiek. Deze empirische bevindingen sluiten 
aan bij de geconstateerde organisatorische uitdagingen (Falco & Kleinhans, 2018). 
Capaciteit, organisatiecultuur en budget zijn factoren die een belemmerende 
werking kunnen hebben op de throughputlegitimiteit. Een sterke interne organisatie 
bij digitale deliberatieve burgerparticipatie is nodig om de effectiviteit en legitimiteit
van een DDP te kunnen waarborgen. Lokale overheden zouden hier mee tijd, geld 
en middelen moeten besteden om dit ook daadwerkelijk goed uit te kunnen voeren. 
Tevens zal er veel aandacht moeten uitgaan naar de communicatie met burgers 
voor, tijdens en na het digitale deliberatieve proces. Hierin dient de 
overheidsorganisatie actief, service- en oplossingsgericht te werk te gaan. Oude 
bureaucratische taal, werkwijze en protocollen zijn niet toepasselijk voor innovatieve
digitale participatievormen en tools als de onderzochte DDP’s. Dit vraagt om nieuwe
manieren van werken. 

Een andere complexiteit binnen het waarborgen van de throughputlegitimiteit bleek 
het presenteren van een vraagstuk op een DDP. Dit bleek een lastige horde om te 
nemen bij de vormgeving van een digitale deliberatieve omgeving op een DDP. 
Complexe vraagstukken over zaken als een energietransitie, duurzaamheid of groen
waren lastig om goed toe te passen binnen een DDP. Een complex vraagstuk is vaak
abstract en lastig in te kaderen om er een goed digitaal deliberatief 
participatietraject voor op te kunnen zetten. Uit de wetenschappelijke literatuur 
bleek ook dat complexe vraagstukken moeilijk te vatten zijn voor (digitale) 
deliberatieve participatie (Metze & Turnhout, 2014; Michels, 2012). Uit het 
empirische deel van dit onderzoek kwam naar voren dat op dit moment 
voornamelijk wordt gewerkt met visualisatie middels afbeeldingen en filmpjes en 
dilemma’s en stellingen om complexe problematiek concreter te maken voor 
burgers zodat zij goed kunnen meepraten in een deliberatieve omgeving. Dit bleek 
ook belangrijk om de legitimiteit van de gelijkwaardige open discussie in een 
deliberatieve omgeving te bewaken. Een blik op de wetenschappelijke literatuur 
over het concretiseren of tastbaar maken van complexe problematiek leidt onder 
andere naar methoden als ‘scenarioplanning’ (Wright, Cairns, O’Brien & Goodwin, 
2018) en ‘design thinking’ (Buchanan, 1992; Plattner, Meinel & Weinberg 2009). 
‘Scenarioplanning’ (Wright et al, 2018) en ‘design thinking’ (Buchanan, 1992; 
Plattner et al, 2009) kunnen methodes zijn die helpen om een complex vraagstuk te 
versimpelen en toepasbaar te maken voor een digitale deliberatie op een DDP. 

Scenariomethoden worden gebruikt als middel om de mening van deskundigen over
complexe problemen te verkrijgen (Wright et al, 2018). Scenarioplanning richt zich 
op de lange termijn ontwikkelingen van vraagstukken. De methode kan de 
complexiteit in de dynamiek, onderdelen en obstakels van een vraagstuk in beeld 
brengen. Scenario’s worden ontwikkeld die aansluiten bij het doel van de methode. 
In dit geval kan dat dus zijn om te onderzoeken waar de behoeften, wensen en 
obstakels voor burgers zitten binnen het vraagstuk. Door het ontwikkelen van 
scenario’s kan het complexe vraagstuk voor burgers inzichtelijk en simpel worden 
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gemaakt. Design thinking kan worden gebruikt om een holistisch beeld te vormen 
over een complex vraagstuk. In deze methode wordt geprobeerd om middels het 
doorlopen van verschillende fases een oplossing te vinden voor een (complex) 
vraagstuk (Buchanan, 1992; Plattner et al, 2009). De ‘empathize fase’, waarin de 
nadruk ligt op het begrijpen van het probleem en het begrijpen van de mensen 
rondom het probleem, en de ‘define fase’, waarin dieper wordt ingegaan op de 
problemen, behoeften en uitdagingen van het vraagstuk, kunnen uit deze methode 
worden toegepast voor het versimpelen en presenteren van complexe 
vraagstukken. De uitkomsten van deze fases kunnen gebruikt worden voor het 
formuleren van stellingen. Door de stellingen vervolgens in een DDP voor te leggen 
aan burgers kan een goed beeld worden gevormd van de behoeften en wensen van 
burgers binnen het vraagstuk. Door het complexe vraagstuk op te breken in kleinere
onderdelen wordt het vraagstuk versimpeld voor burgers. Normaal gesproken 
worden deze methoden binnen organisaties gebruikt om een beeld te vormen van 
de omgevingsfactoren en toekomstbeelden. In dit geval kunnen deze methoden ook 
worden ingezet voor het versimpelen van complexe problematiek op een DDP.

4.3 Outputlegitimiteit
Binnen de outputlegitimiteit van een DDP zijn veel raakvlakken te zien tussen de 
wetenschappelijke theorie en de empirie. Institutionele inbedding bleek een 
belangrijk onderdeel voor de outputlegitimiteit (Caluwaerts & Reuchamps, 2016). 
Zoals in bovenstaande analyse al te lezen was, is een actieve organisatie gewenst 
om de opbrengsten van een DDP invloed te laten hebben op beleid- en 
besluitvorming. Het is hierin belangrijk om daadwerkelijk een koppeling te 
bewerkstelligen tussen de digitale deliberatieve participatie en beleid- en 
besluitvorming (Goodin & Dryzek, 2006; Scharpf, 1997). Ook in deze 
legitimiteitsfase is het van belang om communicatie tussen de betrokken actoren, 
lokaal bestuur en politiek, de ambtelijke organisatie en burgers en deelnemers in 
stand te houden. Het belang van interne en externe communicatie in de 
outputlegitimiteit wordt niet beschreven nadrukkelijk beschreven in de 
wetenschappelijke literatuur. Caluwaerts & Reuchamps (2016) spreken over een 
overeenkomst tussen de bestuurlijke elite en het deelnemende publiek. Echter komt
uit de empirie naar voren dat ook de interne organisatie, het ambtelijk apparaat, 
betrokken moet worden in deze communicatierelatie. Er ontstaat als het ware een 
driehoeksrelatie, een ‘communicatiedriehoek’. De drie actoren binnen deze relatie, 
het lokale bestuur en de politiek, het ambtelijk apparaat en het deelnemende 
publiek kunnen elkaar versterken in het waarborgen van de outputlegitimiteit. 
Burgers kunnen aan de ambtelijke organisatie communiceren hoe zij het digitale 
deliberatieve participatietraject ervaren. Ook kunnen zij aan de lokale politiek en 
bestuur terugkoppelen waar de behoeften liggen voor vervolgstappen als gevolg 
van de digitale deliberatieve participatie. Lokale politiek en het lokale bestuur 
moeten naar burgers en de ambtelijke organisatie communiceren wat de 
verwachtingen en spelregels zijn met betrekking tot de invloed ruimte. De 
ambtelijke organisatie staat tussen de burgers en het lokale bestuur en politiek in 
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en moet servicegericht communiceren richting beide actoren. Zij zijn als het ware de
schakel tussen het lokale bestuur dat gaat over de beleid- en besluitvorming en de 
inwoners die worden betrokken bij de beleid- en besluitvorming door de digitale 
deliberatieve participatie. De aard van digitale deliberatie vraagt van de 
faciliterende organisatie een grote verantwoordelijkheid en aandacht. Zoals naar 
voren kwam vraagt digitale deliberatie een hoop tijd, geld, capaciteit en energie.

Een belangrijke rol in de outputlegitimiteit van een DDP bleek daarnaast nog steeds 
weggelegd voor de lokale politiek. In verschillende lokale overheden bleek dat de 
lokale politieke organen invloed hadden op de uitkomsten van een DDP in de beleid-
en besluitvorming. Dit wordt gelegitimeerd door het democratische gehalte van de 
organen, te weten de gemeenteraad en het college of de Provinciale Staten en de 
Gedeputeerde Staten. Echter is het voor de invloed van een de DDP op beleid- en 
besluitvorming en de legitimiteit van het DDP niet bevorderlijk als er een instabiele 
situatie ontstaat waarin onduidelijk is wat er met de opbrengsten van een DDP kan 
of gaat gebeuren. Het is daarom voor lokale overheden belangrijk om van tevoren 
afspraken te maken over de rolverdeling tussen de lokale politiek en de lokale 
bevolking dat deelneemt aan een digitaal deliberatief participatietraject. Een term 
die hier in de empirie vaak werd terug gehoord is ‘bestuurlijke dekking’. Het lokale 
bestuur en de lokale politiek zal zich moeten committeren aan de resultaten van een
digitale deliberatieve participatie. Zo kan de outputlegitimiteit van het DDP worden 
gewaarborgd in de outputfase.

4.4 Aanpassingen theoretisch model
Na het geanalyseerd hebben van de empirische bevindingen en de 
wetenschappelijke theorie, is naar voren gekomen dat er enkele onderdelen 
ontbreken in het theoretisch model (figuur 1) dat is opgesteld na het theoretisch 
kader. Communicatie en bestuurlijke dekking zijn onderdelen die belangrijk zijn om 
de democratische legitimiteit van een DDP te kunnen waarborgen. Communicatie 
bleek in bijna elke fase van het DDP een belangrijk onderdeel. Bestuurlijke dekking 
moet worden georganiseerd om de outputlegitimiteit te kunnen waarborgen. Op 
basis van deze aanvullingen in het theoretisch model uit figuur 1 in figuur 2 opnieuw
gevisualiseerd op de volgende pagina. 
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4.5 Beperkingen 
Dit onderzoek heeft ook een aantal beperkingen gekend. Allereerst focust het 
onderzoek zich op lokaal bestuur. Binnen het lokale bestuur vallen gemeenten en 
provincies. Er bestaan echter tussen gemeenten en provincies veel verschillen. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot het verschil in grootte van een provincie en 
gemeenten, het aantal inwoners of de sentimenten die spelen. Dit zijn een aantal 
factoren die invloed hebben op de manier waarop digitale deliberatieve participatie 
kan worden toegepast. Ook tussen gemeenten onderling bestaan grote verschillen 
in grootte, organisatorische capaciteit en budget. Kleinere en middelgrote 
gemeenten zijn weinig binnen de scope van het onderzoek terechtgekomen. Bij de 
bijeenkomsten waar observaties hebben plaatsgevonden waren wel eens kleinere of
middelgrote gemeenten aanwezig, maar over het algemeen betrof het grote 
gemeenten. De validiteit van dit onderzoek kan dus voor kleinere gemeenten 
minder zijn dan voor middelgrote en grote gemeenten.

Verder was het startpunt voor de opzet van dit onderzoek de introductie van het 
DDP Pol.is in Nederland. Dit platform is zoals gezegd voor digitale deliberatieve 
participatie ontworpen en heeft in het buitenland al veel toepassing gevonden. 
Echter bleken de gemeenten die Pol.is in Nederland als pilot wilden gebruiken voor 
digitale burgerparticipatie pas in mei en juni te starten. Zodoende is Pol.is minder 
een focuspunt geworden van dit onderzoek, omdat dit qua tijd niet mogelijk was. In 
juni heeft er een evaluatiemoment plaatsgevonden van de eerste pilot die is 
gedraaid met Pol.is, deze bijeenkomst is nog wel gebruikt voor dit onderzoek. De 
andere DDP’s die die binnen dit onderzoek centraal stonden, Consul en OpenStad, 
werden ook ingezet voor digitale deliberatieve participatie, maar zoals uit de 
resultaten leenden deze platformen minder goed om een pure deliberatieve 
omgeving op te organiseren. Wel waren er over het algemeen in digitale 
participatietrajecten deliberatieve mogelijkheden zoals reactiemogelijkheden, 
digitale focusgroepen of discussieplatforms. Een echte deliberatieve omgeving als 
op Pol.is en de vergaande analysemogelijkheden was niet mogelijk op deze 
platformen. In veel van de onderzochte digitale participatietrajecten die 
geïnterviewden hadden opgezet werd pure deliberatie dan ook niet ingezet. Vaak 
was er sprake van digitale participatie met digitale (deliberatieve) 
interactiemogelijkheden.

Tot slot was de focus van dit onderzoek DDP’s in beleid- en besluitvorming van 
lokaal bestuur. Tijdens dit onderzoek zijn ambtenaren geïnterviewd die betrokken 
waren bij digitale (deliberatieve) participatietrajecten vanuit verschillende functies. 
Over het algemeen waren het ambtenaren die werkzaam waren op de 
participatieafdeling van de organisatie. Voor dit onderzoek zijn geen 
bewindspersonen of andere bestuurders geïnterviewd die betrokken zijn bij de 
beleid- en besluitvorming in lokaal bestuur. Dit is een perspectief dat wordt gemist 
binnen dit onderzoek. Dit perspectief was wel waardevol geweest voor de validiteit 
en betrouwbaarheid van het onderzoek op het gebied van outputlegitimiteit. Voor 
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de inputlegitimiteit waren de geïnterviewde respondenten goede deskundigen. 
Echter was het voor de data met betrekking tot outputlegitimiteit zeer waardevol 
geweest om daadwerkelijk bestuurders, raadsleden of andere bewindspersonen te 
spreken. 

33



5. Conclusie
In dit hoofdstuk zal er een conclusie worden getrokken uit de bevindingen en zal er 
een antwoord worden geformuleerd om de hoofdvraag te beantwoorden (5.1). 
Verder zullen de theoretische en praktische implicaties binnen dit onderzoek worden
besproken (5.2 en 5.3). Tot slot zullen de beperkingen van dit onderzoek worden 
besproken (5.4). 

5.1 Conclusie
In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: “Hoe kan de 
democratische legitimiteit van een digitaal deliberatief platform in het beleid- en 
besluitvormingsproces van lokaal bestuur worden gewaarborgd?” De democratische
legitimiteit van een DDP kan worden gewaarborgd als de legitimiteit in de input, 
throughput en output van het DDP wordt gewaarborgd (Caluwaerts & Reuchamps, 
2016; Geissel & Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 
2007; Scharpf, 1997). Deze verschillende legitimiteitsvormen kwamen voort uit het 
theoretische onderzoek en stonden centraal in het model dat als fundament diende 
voor het empirische onderzoek. Aan de hand van het model zijn de interviews, 
observaties en documentanalyses geanalyseerd. In het empirische onderzoek is 
verder onderzocht op welke manier de legitimiteitsvormen in de praktijk werden 
gewaarborgd door lokale overheden. Uit het empirische onderzoek is naar voren 
gekomen dat deze legitimiteitsvormen in de praktijk ook kunnen worden 
onderscheiden.

Uit de empirie kwam naar voren dat het waarborgen van de inputlegitimiteit 
belangrijk is om een DDP toegankelijk te houden door verschillende instapniveaus te
bieden, niet alleen digitaal maar ook offline. Er moet verder eenvoudig taalgebruik 
worden gehanteerd, moet een platform werken op basis van open sourcesoftware 
en dient een overheidsorganisatie transparant zijn over de spelregels en kaders van 
het digitale deliberatieve participatieproces. Binnen de throughputlegitimiteit moet 
worden gelet op de representativiteit van het deelnemende publiek, de 
laagdrempeligheid van het vraagstuk en dienen de resultaten uit een DDP op een 
goede manier geanalyseerd, gepresenteerd en geborgd te worden. Pol.is heeft hier 
een goede methode voor gevonden. De organisatie van dit platform kan de 
consensus inzichtelijk maken, de data categoriseren en verschillende 
meningsgroepen laten zien. Dit zorgt voor een verhoging van de kwalitatieve data 
uit een digitaal deliberatief proces op een DDP. Tot slot kan de outputlegitimiteit 
worden gewaarborgd door een goede institutionele inbedding, bestuurlijke dekking 
en een disruptief vermogen van het DDP. Hiervoor is het van belang dat de 
opbrengsten van een DDP ook daadwerkelijk worden gekoppeld aan beleid- en 
besluitvorming, moet de interne organisatie ook voldoende capaciteit en budget 
hebben om digitale deliberatie te kunnen ondersteunen en moeten er goede 
afspraken worden gemaakt tussen het lokale bestuur en de politiek en de ambtelijke
organisatie over de verwachtingen en bevoegdheden/competenties van de 
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verschillende actoren. Communicatie moet hier actief worden georganiseerd tussen 
het deelnemende publiek, de ambtelijke organisatie en het bestuur en de 
democratisch legitimeerde organen.

5.2 Theoretische implicaties
Dit onderzoek draagt op verschillende onderdelen bij aan de wetenschappelijke 
literatuur op het gebied van digitale deliberatie, DDP’s en democratische 
legitimiteit. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan de literatuur over digitale 
deliberatie, omdat dit onderzoek een meer praktisch perspectief heeft gehad. Het 
onderzoek speelde zich af in de praktijk door te observeren in bijeenkomsten en het 
interviewen van ambtenaren. Hierdoor is de theoretische literatuur getoetst in 
empirische omstandigheden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
wetenschappelijke literatuur over het algemeen aansluit bij de bevindingen in het 
empirische deel van het onderzoek. Echter zijn er altijd innovatieve en 
maatschappelijke ontwikkelingen die de theorie minder goed toepasbaar laten zijn. 
Dit onderzoek heeft dit bijvoorbeeld geconstateerd door de toenemende invloed van
‘Open Government’ en de complexiteit van omstandigheden in de maatschappij dat 
zich steeds meer uitbreidt. 

Dit onderzoek heeft verder bijgedragen door meer inzicht te geven in de manieren 
waarop de democratische legitimiteit in de input, throughput en output 
gewaarborgd kan worden. De wetenschappelijke literatuur ging voornamelijk in op 
waar de legitimiteitsvormen uit bestaan (Caluwaerts & Reuchamps, 2016; Geissel & 
Gherghina, 2016; Mosley & Wong, 2021; Papadopoulos & Warin, 2007; Scharpf, 
1997). Dit onderzoek is verdergegaan door ook daadwerkelijk onderzoek te doen 
naar de manieren waarop deze legitimiteitsvormen door lokale overheden werden 
ervaren en werden gewaarborgd.

Daarnaast heeft dit onderzoek een koppeling gemaakt tussen de contextuele, 
organisatorische en technologische uitdagingen die bij lokale overheden kunnen 
ontstaan wanneer zij gebruik maken van een DDP (Falco & Kleinhans, 2018; Meijer 
et al, 2019), en betekenis van deze uitdagingen voor de democratische legitimiteit 
van een DDP. Uit dit onderzoek is gebleken dat organisatorische uitdagingen 
inderdaad spelen bij de lokale overheden en de legitimiteit van een DDP kunnen 
belemmeren. Contextuele en technologische uitdagingen lijken in de praktijk te 
worden ‘opgelost’ en zullen mogelijk verdwijnen. De relatie tussen de drie actoren, 
bestaande uit het lokale bestuur en de politiek, het ambtelijk apparaat en het 
deelnemende publiek, kunnen elkaar versterken in het waarborgen van de 
democratische legitimiteit van het DDP. Toekomstige wetenschappelijke literatuur 
zal hier dus meer op in moeten gaan. Organisatorische uitdagingen lijken nog het 
enige obstakel voor het implementeren van een DDP in de interne organisatie en de 
beleid- en besluitvorming en voor het waarborgen van de democratische legitimiteit 
van een DDP. Ook zal er meer aandacht moeten worden geschonken aan de manier 
waarop complexe vraagstukken in een digitale deliberatie kunnen worden gebracht.
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5.3 Praktische implicaties
De inzichten die in dit onderzoek zijn verkregen zijn ook belangrijk voor de praktijk. 
In het begin van dit onderzoek is aangegeven dat door de bevindingen van dit 
onderzoek lokale overheden DDP’s beter in de organisatie en de beleid- en 
besluitvorming kunnen integreren waardoor de democratische legitimiteit van de 
platformen gewaarborgd wordt. Dit onderzoek heeft meer inzicht gegeven voor 
lokale overheden op welke manieren dit kan gebeuren. Uit het onderzoek is 
gebleken waar daadwerkelijk nog obstakels en uitdagingen voor lokale overheden te
vinden zijn bij het waarborgen van de democratische legitimiteit van het DDP. Uit de
resultaten kwam dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de ambtenarij van de
lokale overheid om de legitimiteit te waarborgen. Lokale overheden moeten meer 
tijd steken in het ontwikkelen van een servicegerichte organisatie wanneer het 
digitale deliberatieve participatietrajecten uitzet. Dit betekent dat er tijd moet 
worden gestoken in een cultuurverandering indien nodig, voldoende capaciteit op de
werkvloer en genoeg financiële middelen om de digitale deliberatieve participatie te
bekostigen. Ook dient er een actieve communicatie te worden opgezet richting het 
lokale bestuur en de lokale politiek en de burgers. 

Verder heeft het onderzoek nieuwe inzichten gegeven in hoe de ambtelijke 
organisatie nieuwe werkwijzen kan aannemen. Onder andere door servicegericht te 
werk te gaan in de communicatie naar burgers en ondersteuning van het DDP, of in 
het vormgeven van een vraagstuk op een DDP door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van ‘scenario planning’ en ‘design thinking’. Voor de ambtelijke is het dus belangrijk
om met een open blik een digitaal deliberatief participatietraject in te gaan. Zowel 
binnen als buiten de organisatie moet er service- en oplossingsgericht gewerkt 
worden om de democratische legitimiteit te waarborgen.

Tot slot heeft dit onderzoek laten zien dat er nog stappen te maken zijn om een DDP
effectief en legitiem te kunnen gebruiken. In dit onderzoek stonden de platformen 
Consul, OpenStad en Pol.is centraal. Pol.is bleek qua digitale deliberatieve 
participatie zeer goed toepasbaar. Via Pol.is is het mogelijk om heel diep op de 
opbrengsten in te gaan en analyses te maken voor verschillende doeleinden. Dit 
maakt Pol.is een DDP dat zeer waardevol kan zijn voor lokaal bestuur en dat ook 
goed democratisch gelegitimeerd kan worden door de vergaande diepgang. In de 
praktijk bleek echter nog wel dat de lokale overheden nog zoekende waren in de 
mogelijkheden dat dit kon bieden en hoe dit goed kon worden ingebed in de beleid- 
en besluitvorming en de interne organisatie. Ook werd er nog gezocht naar goede 
samenwerking tussen lokale overheden en de Pol.is-organisatie die ondersteunend 
werkt. Voor kleine lokale overheden lijkt vooral de uitdaging te liggen in de 
samenwerking met andere kleine lokale overheden om de obstakels met betrekking 
tot capaciteit en budget te kunnen overbruggen. Dit speelt namelijk al bij grote 
gemeenten, dus voor kleinere gemeenten zal dit nog meer spelen. Samenwerking 
zal dus van groot belang zijn.
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5.4 Afsluiting
In dit onderzoek stond de democratische legitimiteit van een DDP centraal in de 
beleid- en besluitvorming van lokaal bestuur. Deze democratische legitimiteit is 
nodig om de invloed van de digitale deliberatieve participatie te waarborgen in de 
beleid- en besluitvorming. De democratische legitimiteit moet zowel in de input, 
throughput als output gewaarborgd zijn. Tijdens het empirische deel bleek dat er 
een belangrijke rol voor de lokale overheid is weggelegd om deze democratische 
legitimiteit te waarborgen. Ondanks dat burgers aan zet zijn in een (digitaal) 
deliberatief participatietraject aan zet zijn, rust er een grote verantwoordelijkheid op
de schouders van de lokale overheid. Zowel op organisatorisch, bestuurlijk en 
politiek gebied. Een sterke interne organisatie en communicatie tussen burgers, 
ambtenarij en bestuur en politiek is fundamenteel om de democratische legitimiteit 
te waarborgen. In vervolgonderzoek zal er meer moeten worden ingezoomd op de 
rol en invloed van het lokale bestuur en de lokale politiek op de digitale 
deliberatieve burgerparticipatie. Verder zal er een breder beeld moeten worden 
gevormd over de verschillende lagen en grootte van lokale overheden en de 
implicaties daarvan voor de democratische legitimiteit van een DDP in de beleid- en 
besluitvorming van lokaal bestuur.
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