
Uitnodiging symposium 

Werkt onze lokale representatieve democratie? 

In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het moment waarop wij als burgers 
afrekenen met onze lokale vertegenwoordigers én het gemeentebeleid voor de komende jaren 
bepalen. Maar worden deze beloftes van de representatieve democratie wel waargemaakt? En hoe 
kunnen we dat meten en weten? In het symposium ‘Werkt onze lokale representatieve democratie’ 
gaan we op zoek naar antwoorden aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten. 
 
Datum:   Donderdag 20 januari 2022, 13:00 – 17:00 
Locatie:   Bleyenberg, Grote Markt 10, 2511 BG Den Haag 
Dagvoorzitter:  Elisabeth van den Hoogen 
Organisatie:   Harm Rienks, mede mogelijk gemaakt door het COELO, de Universiteit  
   Groningen en Sustainable Society 

Aanmelden 
U bent van harte uitgenodigd voor het symposium. De toegang is gratis, maar aanmelden is 
verplicht. Aanmelden kan per e-mail: werkt.onze.lokale.democratie@gmail.com . Als u zichzelf al 
heeft aangemeld n.a.v. de “Safe the date”, dan is opnieuw aanmelden niet nodig. 

Corona 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het symposium in persoon en ter plaatse kan plaatsvinden. Als het 
symposium vanwege de corona maatregelen geen doorgang kan vinden, dan zal het symposium 
worden ingekort en online plaatsvinden. 

Programma: 
13:00 Inloop 
 
13:15 Welkom en inleiding 

Spreker: Maarten Allers (hoogleraar economie van decentrale overheden, Universiteit 
Groningen) 
 

13:30 Een uitmuntende lokale democratie of een democratie in crisis? 
Media hebben de afgelopen jaren verschillende keren bericht dat onze lokale democratie in 
crisis is. Tegelijkertijd laten internationale indices zien dat de Nederlandse (lokale) 
democratie tot de beste ter wereld behoort. Welke visie spreekt u aan? Hans Scherpenzeel 
(griffier Schiedam) voert ons mee in zijn optimistische visie op onze lokale democratie. 
Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht) 
schetst een somber beeld. 
Na de presentaties gaan we plenair in gesprek over de vraag waar zulke tegengestelde visies 
op onze lokale democratie vandaan komen. 
 

14:15 Wat mogen wij eigenlijk verwachten van onze lokale democratie? 
Lokale politici wordt van alles verweten, van niet luisteren tot losliggende stoeptegels, van 
wanbestuur tot wachtlijsten in de jeugdzorg. Maar wat mogen we nu echt verwachten van 
onze lokale politiek? Carolien van Ham (hoogleraar empirische politicologie, Universiteit 
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Nijmegen) bespreekt welke antwoorden normatieve theorieën over (lokale) democratie 
hierop geven. Thomas Zandstra (afdelingshoofd democratie bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) belicht ditzelfde onderwerp vanuit de praktijk, door met ons te delen 
welke eisen het ministerie aan de lokale democratie stelt.  
Na de presentaties gaan we plenair in gesprek over de vraag of wat burgers verwachten van 
onze lokale democratie, overeenstemt met de theorie en de ministeriele praktijk. 

 
15:00 Pauze 
 
15:30 Kunnen we meten en weten of onze lokale democratie werkt? 

Zonder de juiste informatie kunnen we niet beoordelen of onze lokale democratie goed of 
slecht functioneert. Maar is die informatie er wel? Harm Rienks (PhD onderzoeker 
Universiteit Groningen en COELO) laat zien hoe we middels kwantitatief onderzoek een 
tipje van deze sluier kunnen oplichten, door de resultaten te presenteren van zijn 
proefschrift over gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens laat Joes de Natris (PhD 
onderzoeker Universiteit Groningen en COELO) zien hoe hij, door teksten te analyseren, 
conclusies kan trekken over coalitievorming bij gemeenten. 
 Simon Otjes (Universiteit Leiden en DNPP) en Klaartje Peters zullen reflecteren op de twee 
presentaties. Ook gaan wij plenair in gesprek over de vraag welke informatie nodig is om te 
kunnen meten of lokale democratie werkt. 
 

16:15 Werkt onze lokale representatieve democratie? 
Panelgesprek met Simon Otjes; Klaartje Peters; Carolien van de Ham; Hans Scherpenzeel; 
Thomas Zandstra en Maarten Allers. Het publiek kan actief deelnemen aan dit gesprek.  

  
16:45 Afsluiting 

Spreker: Harm Rienks 
 

16:50 Borrel 
 Enkel en alleen als dit, gezien de corona pandemie, op een veilige manier kan plaatsvinden. 
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