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GLOBAL GOALS MEET-UP

Lokale Digitale Democratie



Introductie

Meervoudige 
democratie

Praktijkvoorbeelden Dialoog



Meervoudige democratie & participatie types

Participatie types

Representatieve democratie Deliberatieve democratie

Directe democratie Participatieve democratie

https://www.citisens.nl/
https://www.citisens.nl/


Digitale democratie in vogelvlucht

Digitale democratie in vogelvlucht

https://youtu.be/XVQueFW0a70


E-Participatieniveaus Rathenau Instituut



Wat is digitale participatie?

Definitie

•'Het gebruiken van digitale technologie om democratische besluitvormingsprocessen te ondersteunen’

Voorbeelden

PetitieplatformenOnline discussieplatforms Tools om de politieke agenda te bepalen

Stem apps Begrotingstools Notificatie- en informatiesystemen



Afwegingen

Nadenken over waarom, hoe en wat:

1. Synchroon of asynchroon

2. Digitale vaardigheden

3. Closed source of open source

4. Privacy en beveiliging

5. Inclusie en toegankelijkheid

6. Democratische legitimiteit

7. Online omgangsvormen

8. Helderheid en betrokkenheid

Zie: Inspiratiegids Digitale participatie

https://www.lokale-democratie.nl/kennisbank/de-inspiratiegids-digitale-participatie


Inclusie & toegankelijkheid 

➢ Hangt af van:

• Voorkeuren;

• Vaardigheden;

• Beschikbare tijd;

• Mobiliteit.

➢ Kies voor:

• Actief opstellen voor andere 
doelgroepen;

• Mix tussen online en offline;

• Verschillende wervingsmethoden;

• Passende locatie.

Niet iedereen wil/kan op dezelfde manier, in de zelfde mate, mee doen.

Zie: Inspiratiegids Digitale participatie

https://www.lokale-democratie.nl/kennisbank/de-inspiratiegids-digitale-participatie


Hoe?

➢ Denk na over welke groepen bereikt moet worden;

➢ Pas hier je strategie op aan;

➢ Biedt meerdere content vormen aan (tekst, beeld, video, spraak);

➢ Schrijf een eenvoudige tekst;

➢ Gebruik sociale media kanalen.



Praktijkcases



Voorbeeld x

➢ Afbeelding x





























Ervaringen van bewoners

Quotes uit onafhankelijk (gebruikers)onderzoek naar OpenStad-projecten:



Ervaringen Amsterdam en Den Haag

1.In 2020 is in Amsterdam in totaal 3,3 miljoen begroot door 62.041 inwoners

2.Vanaf 2018 zijn er 1.812 plannen ingediend via OpenStad in Amsterdam

3.Vanaf 2019 is in Den Haag in totaal 11,53 miljoen begroot door 18.185 inwoners

4.Den Haag heeft in totaal bijna 88.000 bezoekers op 18 verschillende participatiewebsites





Take-aways
• Democratie kent vele gedaanten

• Digitale democratie kan zich in meerdere gedaanten uiten

• Hybride participatie vergroot inclusie

• Meer info: Website, college reeks & Inspiratiegids

Inspiratiegids Digitale participatieCollege reeks: Webinar 13 aprilWebsite

https://vng.nl/publicaties/inspiratiegids-digitale-participatie
https://lokale-democratie.nl/groups/view/98d890f9-3148-428d-97ce-b33ef51fed8d/digitale-participatie/events/view/30d71aa7-e166-4a63-b227-840fc3807818/dia-academie-college-vlog-podcast-tools
https://lokale-democratie.nl/




Dialoog:

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

• Kan een 21ste-eeuwse democratische gemeenschap zonder digitale equivalent 
bestaan?

• Hoe verhouden (digitale) participatieve democratie vormen zich tot de 
(digitale) representatieve democratie?

Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

• Is het wenselijk dat bestuur en democratie door digitale middelen 24/7 
beschikbaar zijn voor inwoners?

• Hoe blijf je als overheid in regie en eigenaar van je democratische data?


