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NOT
In 2009 evolueerde de internationale financiële crisis tot een
Eurocrisis. Griekenland vormde het startpunt toen de regering een enorm begrotingstekort en hoge staatsschuld openbaar
maakte. Het uitbreken van de Eurocrisis zette de duurzaamheid en legitimiteit van Europese samenwerking onder druk.
Deze studie kijkt naar de ideeën van Griekse leiders Papandreou en Tsipras tijdens de Eurocrisis. Er is onderzocht welke
factor dominant van invloed is op de ideeën van de leiders: het
heersende discours in de Europese Unie of de eigen persoonlijkheid. Eerdere onderzoeken wijzen leiders aan als hoofdfiguren
in de crisis, waarbij ideeën gelden als relevante indicatoren voor
de betekenisgeving en beleidskeuzes van leiders. In deze case
study zijn de data van een secundaire literatuuranalyse, een
Leadership Trait Analysis en cognitive maps getrianguleerd. De
analyses tonen aan dat zowel het dominante discours als de persoonlijkheid van leiders geen verklaring bieden voor de verandering van ideeën tijdens de crisis. De ideeën van beide leiders
veranderen niet richting het, dominante, Ordoliberale discours,
maar richting het alternatieve, Keynesiaanse discours. Factoren
als nationale context of padafhankelijkheid bieden mogelijk een
verklaring.
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'De Eurocrisis is een treinramp in slow motion.'
Guilio Tremonti, Italiaanse minister van financiën juli 2011
'Het noodfonds lijkt meer op een waterpistool dan op een
bazooka.'
Beursanalisten, oktober 2011
'Zoals met de Titanic, kunnen zelfs de eersteklas-passagiers van
de euro zich niet redden.'
Nouriel Roubini, economieprofessor, november 2011

I

n het duiden en verklaren van de ingewikkelde kwesties omtrent de Eurocrisis grijpen politici en experts
naar metaforen. Niet het feitelijke verhaal, maar de
beeldvorming tijdens een crisis domineert het publieke
en politieke debat. Toch presenteert academisch onderzoek bijna uitsluitend inzichten vanuit een economisch
perspectief. Zo zijn economische oorzaken voor het
ontstaan van de Eurocrisis achterhaald of staat de inrichting en beperkingen van de Economische Monetaire
Unie centraal (De Grauwe & Ji, 2013; Schelkle, 2011).
Om een completer beeld te verkrijgen van de Eurocrisis heeft dit onderzoek aandacht voor de beeldvorming.
Dit is bestudeerd door naar leiders te kijken vanuit de
opvatting, dat de subjectiviteit in ideeën van het politiek
leiderschap meer verklarende waarde heeft dan de objectieve realiteit (Ansell et al., 2010; Boulding, 1969; Hermann, 2002; Rehnson, 2008; Young & Schafer, 1998).
Als casus zijn ideeën van Griekse leiders Papandreou
en Tsipras, en veranderingen daarin over tijd, in kaart
gebracht om te verklaren hoe zij betekenis hebben
gegeven aan de Eurocrisis. Twee factoren zijn in eerdere onderzoeken succesvol gebleken in het inzichtelijk maken van ideeënverandering: de invloed van
het dominante discours en de invloed van de persoonlijkheid van leiders (Hermann, 1980; Schafer &
Young, 1999; Post, 2003; Van Esch, 2014). Dit leidt
tot de volgende vraag: In welke mate zijn het dominante discours en persoonlijke eigenschappen van
de leiders van invloed op de manier waarop Griekse politieke leiders betekenis geven aan de Eurocrisis?
Leiderschap
Politieke leiders zijn als centrale actoren in de crisis een
relevant onderzoekssubject (Hermann, 1980, 2003;
Schafer & Young, 1999). Door het grensoverschrijdende karakter van de crisis en de centrale positie van

regeringsleiders in het Europese besluitvormingsproces
werd een groot beroep gedaan op leiders. In het verlengde hiervan zijn veel van de verdiensten die zijn
bereikt op het terrein van Europese integratie en het
herstel van de Eurozone niet afhankelijk van normen
en instituties, maar van politieke wil en persoonlijke
diplomatie van leiders (Vogt, 2016). De contrasterende visies maakten het complex om tot een gedeelde betekenis te komen van problemen en oplossingen (Van
Esch, 2014; Van Esch & Swinkels, 2015). De snelheid
waarmee het besluitvormingsproces zich voltrok gold
als extra complicerende factor (Fabbrini, 2013). Leiders
met contrasterende standpunten moesten binnen korte
tijd samenwerken om compromissen te sluiten en de
crisis te managen. Bij gebrek aan correcte en eenduidige informatie wordt het als taak van leiders gezien
om gebeurtenissen te duiden met een eigen boodschap
(Boin et al., 2005). Doordat een crisis druk uitoefent op het bestaande gedachtegoed biedt dit ruimte
aan ideeënverandering (Birdsall & Fukuyama, 2011).
Crises zijn daarmee windows of oppurtunity (Kingdon, 1984). De studie toetst deze assumptie door de
ideeën van leiders tijdens de Eurocrisis, en mogelijke
veranderingen daarin over tijd, in kaart te brengen.
De casus Griekenland in de Eurocrisis
Aangezien leiders van 28 lidstaten betrokken zijn in
het Europese (crisis)besluitvormingsproces zijn er diverse cases mogelijk. Deze studie kiest voor een focus
op de Griekse leiders door de tegenstelling die lijkt te
bestaan tussen de ideeën van Griekenland en andere
Europese lidstaten. De media zetten Griekenland vaak
af tegen de rest van de Eurozone. The Telegraph en The
Guardian kopten bijvoorbeeld: “Greece vs Europe: who
will blink first?” en “Why Germany must swallow this
Keynesian free lunch” (5-1-2015; 24-2-2015). Met het
presenteren van nieuwe cijfers door de Griekse regering
over de begrotingstekort evolueerde in 2009 de financiële crisis tot de Eurocrisis. Na jaren van overwegend

'In het duiden en verklaren van de
ingewikkelde kwesties omtrent de
Eurocrisis grijpen politici en
experts naar metaforen. Niet
het feitelijke verhaal, maar de
beeldvorming tijdens een crisis
domineert het publieke en
politieke debat.'
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economische groei bracht de Eurocrisis een kantelpunt:
de werkloosheid nam explosief toe en het vertrouwen
van Europese burgers sterk af. De Europese norm is
vastgesteld op 3,0%, terwijl de staatsschuld van Griekenland 12,7% van het bruto binnenlands product
bedroeg. Om de ideeën gedurende de gehele Eurocrisis in beeld te krijgen wordt gekeken naar de twee
Griekse leiders tijdens de crisis: Papandreou en Tsipras. Er is zowel aandacht voor de verschillen in ideeën over tijd als de verschillen in ideeën tussen leiders.
Dominant

discours

en

denkt kan bepalend zijn voor de beslissing die hij neemt.
Naast het dominante discours is er vaak een discours dat
zich afzet tegen de heersende zienswijze. Groepen die
ontevreden zijn over beleidskeuzes van de zittende regering kunnen een tegengeluid ontwikkelen dat aan kracht
wint als het aanhangers krijgt. Dit alternatieve discours
wordt gevormd door ideeën die afwijken van de ideeën
uit het dominante discours. De tegenstelling tussen discoursen biedt een mogelijke verklaring voor de verschillende ideeën van leiders (Blyth, 2013; Dullien and Guerot, 2012; Hall, 2012; Segers & Van Esch, 2007). De
persoonlijkheid ideeën zijn vaak te scharen onder één van de discoursen

Op basis van academische kennis uit het verleden over
betekenisgeving is een model opgesteld met de verwachte relatie tussen het dominante discours, de persoonlijkheid en de betekenisgeving van de leider (figuur 1). De eerste maatschappelijke variabele is het
dominante discours, welke geldt als contextvariabele.
Dominante ideeën in de Europese Unie kunnen van
invloed zijn op de betekenisgeving van de leider. Uit
eerdere onderzoeken blijkt dat de dominante manier
van denken, ook wel het dominante discours, van invloed is op de manier waarop leiders zich uiten over
de crisis (Blyth, 2013; Mathijs, 2016). Discoursen
verwijzen naar samenhangende categorieën van ideeën (Hajer, 2000: 17). Van de verschillende aanwezige
discoursen is er vaak een heersende zienswijze die sturend is in het besluit-vormingsproces (Foucault, 1972;
Burr, 2010; Van Esch, 2012, 2015). Dit wordt het dominante discours genoemd (Burr, 2010; MacDonald,
2003). Het dominante discours van waaruit de leider

De tweede variabele is de persoonlijkheid van de leider die uiteenvalt in vier verschillende eigenschappen.
Dit onderzoek ziet de persoonlijkheid (X2 t/m X5)
als mediërende variabele die bepaalt of het dominante
discours (X1) van invloed is (Hermann, 2008; Hermann
& Dayton, 2009; Van Esch, 2012). Discussies over politieke leiders zijn breder dan wat zij doen, het gaat meer
dan eens over wie de leider is als persoon (Van Esch &
Swinkels, 2015). Aan deze fascinatie voor hun persoonlijkheid ligt ten grondslag dat hun persoonlijke voorkeuren bepalend zijn voor hun handelen (Hermann, 2003).
De manier waarop leiders gebeurtenissen tijdens de crisis
interpreteren bepalen vervolgens hun beleidskeuzes (Hermann & Dayton, 2009: 237). Op deze manier helpt het
bestuderen van de persoonlijkheid bij het verklaren van
beleidskeuzes. Er zijn vier persoonlijkheidseigenschappen eerder in relatie gebracht met crisisbesluitvorming.
De mate waarin de leider controle wil uitoefenen (X2),
complex denkt (X3), zelfverzekerd is (X4) of open is

Figuur 1. Invloedsfactoren betekenisgeving door de leider.
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naar externe informatie (X5) bepalen tezamen of de
leider vasthoudt aan zijn eigen ideeën (persoonlijkheid dominant) of zich laat beïnvloeden door ideeën uit het dominante discours (discours dominant).
De afhankelijke variabele in het model is betekenisgeving
wat staat voor de combinatie van ideeën die leiders ontwikkelen. Betekenisgeving wordt van de vijf crisisfasen
(duiding, besluitvorming, betekenisgeving, beëindiging
en evaluatie) gezien als belangrijkste fase waarin de leider
zijn eigen visie ontwikkelt en uitdraagt (Boin et al., 2005).
De dominantie van het discours of de persoonlijkheid
wordt op drie niveaus gemeten. De ideeën van de leiders worden bepaald, waarbij deze worden gecategoriseerd in het dominante of alternatieve discours (Y1).
Ten tweede wordt het niveau van mogelijke ideeënverandering onderzocht, waarbij het gaat over de substantialiteit waarin de ideeën tussen de twee gemeten
perioden veranderen (Y2). Als derde onderdeel is de
richting van de mogelijke ideeënverandering onderzocht, waarbij het mogelijk is, dat ideeën over tijd
verminderen, versterken, omdraaien of ongewijzigd
zijn (Y3). Dit laatste onderdeel over de veranderingsrichting is in dit artikel buiten beschouwing gelaten.
Naast het dominante discours en de persoonlijkheid
kunnen tal van andere factoren mogelijk van invloed
zijn op de ideeën van Papandreou en Tsipras. Druk vanuit Europese instituties, de Griekse nationale politiek,
de media en burgers kunnen ervoor zorgen dat Papandreou en Tsipras andere ideeën overnemen. Aangezien
eerdere studies aantonen dat discours en persoonlijkheid een verklarende waarde kunnen hebben om betekenisgeving tijdens crises te duiden zijn deze factoren
bestudeerd voor de Griekse casus (Blyth, 2013; Mathijs,
2016; Van Esch, 2014). Daarbij is bekend dat het aannemelijk is dat ideeënverandering plaatsvindt richting het
dominante discours (Blyth, 2013; Mathijs, 2016; Van
Esch, 2014). In de literatuur wordt er van uitgegaan dat
dominantie van enkele lidstaten binnen de EU, ook wel
de netto-betalers, leidt tot naleving van kleine lidstaten
en netto-ontvangende lidstaten. Door de machtspositie van grote lidstaten kunnen zij andere lidstaten beïnvloeden in hun betekenisgeving. Vanuit de gedachte
dat Griekenland een netto-ontvangende lidstaat is en
afhankelijk is van de dominante lidstaten voor financiële steun zouden Griekse leiders de dominante ideeën
in de Europese Unie overnemen. De overkoepelende
hypothese is dat het dominante discours van grotere invloed is dan de persoonlijkheid van leiders.

Om invulling te geven aan deze algemene hypothese zijn
meer specifieke verwachtingen opgesteld. Hierbij zijn
eerst de secundaire literatuuranalyse en persoonlijkheidsanalyse uitgevoerd, waarna de resultaten van deze twee
analyse invulling geven aan de overkoepelende hypothese.
De resultaten van de literatuur- en persoonlijkheidsanalyse
worden
later
toegelicht.
1. Het Keynesiaanse discours komt gedurende de
crisis minder terug in de ideeën van leiders en de
ideeën uit het Ordoliberale discours worden dominanter in het gedachtegoed van de leider. De
verwachting is dat het Ordoliberale discours dominant is in de EU, waardoor de Griekse leiders deze
kant op bewegen (volgt uit de discoursanalyse).
2. Door de openheid naar informatie en cognitieve
complexiteit van Tsipras en Papandreou laten beide
leiders over tijd een verandering zien in de secundaire ideeën. Als de leiders openstaan voor informatie van buitenaf zullen zij externe ideeën sneller internaliseren ten opzichte van gesloten leiders.
Hierdoor is de verwachting dat de leiders over tijd
veranderen in de ideeën. Cognitief complexe leiders veranderen niet radicaal in hun ideeën, maar
nuanceren deze. De verwachting is dat de leiders
over tijd geen fundamentele ideeënverandering
laten zien (volgt uit de persoonlijkheidsanalyse).
Methode
De onderdelen in het model worden in kaart gebracht volgens drie verschillende methoden.
Secundaire literatuuranalyse
Het dominante discours (X1) is vastgesteld aan de hand
van een empirische secundaire literatuuranalyse. Van
twintig onderzoeken uitgevoerd in de periode van de Eurocrisis is gerapporteerd welk discours zij aanwijzen als
dominant of alternatief met daarbij kenmerken van de
discoursen en lidstaten die het discours aanhangen. De
methode overstijgt zodoende individuele methoden en
perspectieven en stelt overkoepelend vast wat de academische literatuur ziet als dominant en alternatief discours.
Leadership Trait Analysis
Inzicht in de persoonlijkheden van de leiders (X2 t/m
X5) is verworven door middel van een Leadership Trait
Analysis (LTA). De LTA is een automatische contentanalyse op basis van interview transcripten. De LTA
brengt zeven eigenschappen van een leider in kaart,
waarvan in eerder onderzoek is vastgesteld dat vier ei-
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genschappen in relatie zijn gebracht met crisisbesluitvorming. Dit zijn de cognitieve complexiteit, het vermogen om gebeurtenissen te controleren, de mate van
zelfverzekerdheid en de openheid naar externe informatie (Hermann, 2002; Hermann et al., 2008). Het verzamelen van spontane uitingen is belangrijk voor het
vergaren van de interview responses. De uiting komt
hierdoor zo dicht mogelijk in de buurt van de eigen
visie van de leider. Per leider zijn 50 onvoorbereide interview responses verzameld over verschillende onderwerpen bestaande uit minimaal 100 woorden. Deze
studie richt zich op gedachteprocessen van leiders die
zich uiten in geschreven en gesproken communicatie
(Suedfeld et al., 2003; Van Esch & Swinkels, 2015).
Comparative Cognitive Mapping
De laatste methode, Comperative Cognitive Mapping
(CCM), brengt de ideeën van leiders (Y1 t/m Y3) letterlijk in kaart. De centrale concepten uit het gedachtegoed van de leiders zijn op basis van speeches bepaald.
De ideeën van leiders komen in een crisis het best tot
uiting in de fase betekenisgeving, waarin de leider de
gebeurtenissen interpreteert en zijn eigen boodschap
vormt (Boin et al., 2005). Ideeën van leiders worden
inzichtelijk gemaakt door middel van cognitive maps.
Maps zijn een grafische weergave van de causale relaties
die leiders leggen tussen concepten. De maps maken onderscheid tussen causale en normatieve relaties in overtuigingen. De kaart zet de begrippen neer als punten die
door middel van pijlen met elkaar zijn verbonden. Een
rode pijl geeft aan dat de leider een negatieve relatie ziet
tussen de begrippen, een groene pijl wijst op een positief causaal verband. De dikte van de pijl geeft de sterkte van de relatie weer (Axelrod, 1976; Van Esch, 2014;
Van Esch en Swinkels, 2015; Young & Schafer, 1998).
Zowel de LTA als de CCM zijn at a distance methodieken. Omdat het niet mogelijk is om deze leiders te interviewen bieden deze technieken een alternatief om de
psychologische dimensie van politiek te analyseren. Het
kan helpen om te begrijpen waarom leiders keuzes maken
die niet altijd rationeel verklaarbaar zijn. De methodieken gaan ervan uit dat gedachteprocessen ten grondslag
liggen aan gesproken en geschreven communicatie. De
persoonlijkheid is echter nooit volledig en exact in kaart
te brengen en is niet te voorspellen in specifieke situaties. Met spontane uitingen van leiders in interviews is
geprobeerd de echte persoonlijkheid te benaderen. LTA
scores blijken behoorlijk stabiel over tijd en context van
de studie (Winter, 2005; Suedfeld, 2010). Daarnaast
is het aantal gewenste responses ruim overschreden,

'Beide leiders denken in

hoge mate complex: zij scoren
hoog op de eigenschap cognitieve complexiteit. De leiders nemen geen beslissingen op basis
van de eerste informatie die hen
bereikt.'
wat de kwaliteit verhoogt (Dyson & Billordo, 2004).

Resultaten 1: Dominant en alternatief
discours
Uit de secundaire literatuuranalyse komt sterk één dominant discours naar voren: het Ordoliberale discours
(Bogain, 2014; Bulmer, 2014; Grimm, 2015; Matthijs
& Blyth, 2011; Moravscik, 2012; Ptak, 2009; Tooze,
2012; Van Esch, 2014). Voornamelijk Noord-Europese landen komen naar voren als aanhangers van dit
discours. Ordoliberalen zijn negatief over het verhogen van overheidsuitgaven voor het creëren van groei.
Zij zien een oplossing in ordelijke financiën (Matthijs,
2016; Van Esch, 2014). Vooral bij rechtse partijen
leeft de Ordoliberale overtuiging dat het terugdringen
van overheidstekorten en budgetoverschotten de manier is om de crisis te bezweren (Bogain, 2014; Bulmer, 2014; Matthijs & Blyth, 2013; Van Esch, 2014).
Het merendeel van de artikelen noemt het Keynesiaanse discours als alternatieve stroming (Bogain, 2014;
Jacoby, 2014; Larsen, 2012; Mallaby, 2012; Matthijs & Blyth, 2011; Van Esch, 2014). Voornamelijk
Zuid-Europese landen, waaronder Griekenland, worden genoemd als landen handelend vanuit dit gedachtegoed. Het Keynesiaans discours stelt dat tekorten op
de begroting moeten worden geaccepteerd. Tijdens
een crisis leidt overheidsbesparing tot een inkrimping
van groei en stijging van de werkloosheid. Het is een
overheidstaak om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Middels een stijging van belastinginkomsten en
daling van uitkeringen wordt economische groei bewerkstelligd (Wagenaar & Cook, 2003; Mallaby, 2012;
Moravcsik, 2012). Het Keynesiaanse en Ordoliberale
discours pleiten voor andere oplossingen voor de crisis.
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Resultaten 2: Persoonlijkheden van de
leiders
De persoonlijkheden van Tsipras en Papandreou vertonen enkele gelijkenissen. Op de basis van de interviewtranscripten volgt uit de data dat beide leiders gemiddeld scoren op het vermogen om gebeurtenissen te
controleren. Dit betekent dat zij niet geloven het besluitvormingsproces te kunnen beïnvloeden, maar wel
een actieve rol aannemen in de crisis. De leiders wachten niet af hoe de crisis evolueert, maar oefenen invloed
uit op een oplossing. Beide leiders denken in hoge mate
complex: zij scoren hoog op de eigenschap cognitieve
complexiteit. De leiders nemen geen beslissingen op
basis van de eerste informatie die hen bereikt. Zij proberen vanuit verschillende perspectieven betekenis te
geven aan de crisis. Dit betekent dat zij tijd nemen om
gebeurtenissen te duiden, voordat zij overgaan tot actie.
De theorie stelt dat complex denkende individuen vaak
onzeker zijn over hun oordelen. Dit geldt voor Tsipras
die laag scoort op zelfverzekerdheid en veel informatie
uit zijn omgeving ophaalt in plaats van op zichzelf te
vertrouwen. Papandreou heeft echter een hoge score op
zowel cognitieve complexiteit als op zelfverzekerdheid.
Deze combinatie wijst uit dat deze leiders zich centraal
opstellen in de crisis en gelooft in zijn eigen capaciteit (Hermann, 2008; Swinkels en Van Esch, 2015).
Hermann (2002) combineert de eigenschappen cognitieve complexiteit en zelfverzekerdheid en stelt dat
daarmee een vierde eigenschap wordt gemeten die
relevant is voor betekenisgeving: de openheid naar
informatie van buitenaf. Deze eigenschap gaat over
de mate waarin leiders nieuwe ideeën internaliseren.
Een leider is open als zij de visies van buitenaf meenemen en zich laten beïnvloeden door andere ideeën.
Informatie of het gebrek aan informatie is een cruciale factor in een crisisrespons van een leider. Papandreou en Tsipras staan beiden open voor ideeën uit de
externe omgeving. Een leider met een hoge score op
openheid ziet zaken niet zwart-wit, staat open voor verschillende perspectieven (Kaarbo & Hermann, 1998).\
De ideeën van de leiders
Op basis van kenmerken van het dominante, Ordoliberale en het alternatieve, Keynesiaanse discours is bepaald waar de ideeën van de leider bij aansluiten. De
ideeën die leiders uiten in speeches zijn gekoppeld aan
concepten van beide discoursen (tabel 1). Zoals eerder
aangegeven wordt naast inhoudelijke ideeën een onderscheid gemaakt in het niveau en de richting van de

ideeënverandering. Dit artikel laat de richting buiten
beschouwing. Wat betreft het niveau van verandering is
gekeken hoe substantief de verandering is van de leider.
(Levi, 1994; Van Esch, 2015). Eerdere studies maken
een onderscheid tussen secundaire ideeën en een paradigmaverandering (Steinbruner, 1974; Van Esch, 2015).
Secundaire ideeënverandering betreft het ontwikkelen
van nieuwe ideeën of het afstoten van oude ideeën. Dit
wordt gemeten door het aantal keer dat de leider in zijn
speech naar concepten van het Ordoliberale/Keynesiaanse discours verwijst. Secundaire ideeën veranderen
eenvoudiger in het gedachtegoed dan paradigma’s. Het
basisgedachtegoed blijft in dit geval gelijk, maar bestaande ideeën komen centraler of minder centraal naar
voren. Wanneer een paradigmaverandering optreedt is
er een verandering in de kern van fundamentele overtuigingen. Dit resulteert in het herzien van het gehele
gedachtegoed. Dit is blootgelegd door te kijken naar
causale en normatieve relaties die de leider legt. Dit onderzoek kijkt naar een verandering van Keynesiaanse
naar Ordoliberale ideeën of andersom (Van Esch, 2014).

Ordoliberaal / Keynesiaans
Austerity (o)/stimulating grow to reduce unemployment (k)
Austerity (o)/stimulating grow to reduce unemployment (k)
Price stability (o)/investing in times of crisis (k)
Market allocation (o)/control the market (k)
Rejecting social policies (o)/solidarity mechanisms
(k)
Tabel 1. Voorbeeldcodes beide discoursen.
Resultaten 3: Discours of persoonlijkheid
Er zijn vier cognitive maps afgeleid: twee per leider. Op basis van de ideeën uit de maps zijn
de twee opgestelde verwachtingen getoetst.
Dominanter worden van het Ordoliberale discours
De verwachting vanuit eerdere literatuur over ideeën
van leiders is dat leiders zich aanpassen naar het dominante discours. Daarom werd verwacht dat Griekse
leiders dominante ideeën in de Eurozone zouden internaliseren. Dit onderzoek toont aan dat de verwachting
dat het Ordoliberale discours sterker naar voren komt
in de ideeën van de leiders niet klopt. Beide leiders,
voornamelijk Papandreou, tonen wel Ordoliberale idee-
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ën, maar over tijd bewegen zij naar het Keynesiaanse
discours (figuur 1). Papandreou heeft in de eerste periode veel Ordoliberale ideeën. Hij uit zich positief over
de crisismaatregelen van de Europese Centrale Bank,
het Europees Stabiliteits Mechanisme en het op orde
brengen van de financiën. Dit zijn ideeën die passen
in de Ordoliberale traditie. In de tweede periode zijn
Ordoliberale ideeën gedeeltelijk naar de achtergrond
verschoven. Een aantal nieuwe ideeën passen beter in
het Keynesiaanse gedachtegoed. Papandreou is negatief
over de fiscale discipline (Keynesiaans), maar wijst een
positieve causale relatie tussen ordelijke financiën en het
staatsbelang (figuur 3). Hij is over tijd bewogen van een
Ordoliberaal, naar een meer Keynesiaans gedachtegoed.

Figuur 2. Ideeën Papandreou over tijd.1

Figuur 3. Ideeën Papandreou periode 2
In het geval van Tsipras zijn de Keynesiaanse ideeën
vanaf het begin van zijn premierschap al sterker aanwezig en worden deze nog dominanter later in het
jaar (figuur 4). Hij uit zich negatief over bezuinigingen, streng toezicht vanuit de Europese instellingen
en fiscale discipline. Dit zijn Ordoliberale ideeën die
hij afkeurt. Tsipras is positief over investeren in tijden
van crisis, budgettaire flexibiliteit en het herstructureren van schulden. Deze ideeën, zowel negatief over
het Ordoliberale als positief over het Keynesiaanse discours, passen in de Keynesiaanse traditie (figuur 5).

Figuur 4. Ideeën Tsipras over tijd.2

Figuur 5. Ideeën Tsipras periode 2.
De Ordoliberale ideeën van de leiders gaan over het nemen van verantwoordelijkheid om de crisis op te lossen.
Griekse leiders nemen zelf verantwoordelijkheid om
de crisis op te lossen. Het Ordoliberale discours doet
een groot beroep op de lidstaten met schulden om zelf
de problemen aan te pakken. Centrale begrippen zijn
hierbij politieke wil, publieke steun en gemeenschappelijke Europese doelen voor een sterke economische
samenwerking. Deze ideeën zijn beperkt vertegenwoordigd. De verwachting dat de Ordoliberale ideeën
zouden versterken gedurende de crisis klopt niet. Het
Keynesiaanse discours wordt dominanter over tijd.
Verandering

in

de

secundaire

ideeën

Als tweede is de verwachting dat leiders veranderen in hun
secundaire ideeën. Uit de LTA blijkt dat Papandreou en
Tsipras beiden openstaan voor informatie van buitenaf
en beschikken over een hoge mate van cognitieve complexiteit. Een hoge mate van openheid naar informatie
maakt dat leiders ideeën uit de externe omgeving meenemen. Bij leiders die cognitief complex denken is het
niet aannemelijk dat fundamentele ideeën veranderen.
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De leider wisselt niet geheel van discours, maar nieuwe
en contrasterende informatie worden ingebed bij hun
bestaande ideeën (Matthijs, 2015; Van Esch, 2015).
Uit de cognitive maps blijkt dat zowel Papandreou als
Tsipras een verandering laten zien binnen hun bestaande gedachtegoed. Deze verandering uit zich in een
verlaging/verhoging van het aantal keer dat ze naar begrippen verwijzen (de secundaire ideeën). Papandreou
verwijst over tijd minder vaak naar Ordoliberale ideeën
en vaker naar Keynesiaanse ideeën. Tsipras heeft aan de
start van zijn premierschap relatief weinig ideeën die
linken aan het Ordoliberale of Keynesiaanse discours.
Eind 2015 komen de Keynesiaanse ideeën prominenter naar voren en verminderen de Ordoliberale ideeën.
Naast de verandering in secundaire ideeën is bij
Papandreou zichtbaar dat hij niet alleen verandert binnen het bestaande gedachtegoed. Er is een verschuiving in het fundamentele gedachtegoed, aangezien zijn
gedachtegoed tussen 2010 en 2011 volledig omdraait
van Ordoliberaal naar Keynesiaans (figuur 3). De paradigma verschuiving uit zich door het overheersend
Ordoliberale verhaal in de eerste map in vergelijking
tot de Keynesiaanse ideeën die worden uitgedragen
in de tweede map (figuur 5). Vanuit de theorie werd
niet verwacht dat cognitief complexe leiders van paradigma kunnen veranderen. De nuance die zij aanbrengen zou leiden tot starheid en beperkte nieuwe
ideeën. De ideeënverandering van Papandreou laat
zien dat ook cognitief complexe leiders fundamenteel kunnen veranderen. Zij hoeven niet star te zijn in
hun ideeën. De verwachting dat open en cognitieve
complexe leiders enkel in secundaire, en niet in fundamentele, ideeën veranderen klopt daarmee dus niet.
Naast de verandering in secundaire ideeën is bij
Papandreou zichtbaar dat hij niet alleen verandert binnen het bestaande gedachtegoed. Er is een verschuiving in het fundamentele gedachtegoed, aangezien zijn
gedachtegoed tussen 2010 en 2011 volledig omdraait
van Ordoliberaal naar Keynesiaans (figuur 3). De paradigma verschuiving uit zich door het overheersend
Ordoliberale verhaal in de eerste map in vergelijking
tot de Keynesiaanse ideeën die worden uitgedragen
in de tweede map (figuur 5). Vanuit de theorie werd
niet verwacht dat cognitief complexe leiders van paradigma kunnen veranderen. De nuance die zij aanbrengen zou leiden tot starheid en beperkte nieuwe
ideeën. De ideeënverandering van Papandreou laat
zien dat ook cognitief complexe leiders fundamen-

'Terugkijkend op de resulta-

ten blijkt dat het dominante discours en de persoonlijkheid van
leiders onvoldoende verklaring
bieden voor de resultaten van
het onderzoek.'
teel kunnen veranderen. Zij hoeven niet star te zijn in
hun ideeën. De verwachting dat open en cognitieve
complexe leiders enkel in secundaire, en niet in fundamentele, ideeën veranderen klopt daarmee dus niet.
Conclusie
Terugkijkend op de resultaten blijkt dat het dominante
discours en de persoonlijkheid van leiders onvoldoende verklaring bieden voor de resultaten van het onderzoek. De verwachting was dat één van deze variabelen
van invloed was op de betekenisgeving van de leiders.
Beide variabelen bieden geen verklaring voor de ideeën van Griekse leiders, waarmee de hypothese en resultaten worden verworpen. De persoonlijkheid van
leiders biedt weliswaar een verklaring voor de verandering in ideeën, maar niet voor de inhoud en richting
van de verandering. De literatuur die ervan uitgaat dat
dominantie van enkele lidstaten leidt tot naleving bij
kleinere en/of netto-ontvangende lidstaten is daarmee
onjuist. Resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot verder onderzoek: wat is de invloed van de
dominante ideeën binnen de Unie en welke factoren zijn van invloed als het dominante discours dat
niet is? In het zoeken naar een verklaring voor de resultaten zijn twee factoren mogelijk relevant: de context van de nationale politiek en padfhankelijkheid.
Vanuit de theorie is verwacht dat een leider van ideeën kan veranderen tijdens een crisis, doordat bestaande ideeën ter discussie worden gesteld. Het klopt dat
de ideeën van leiders niet gelijk blijven. Hun gedachtegoed is sterk versterkt of omgebogen naar een ander
discours. Echter is de richting van de verandering anders dan gedacht. De ideeën van de leiders bewegen niet
richting het Ordoliberale discours, dat is vastgesteld
als dominant discours in de Unie. De druk vanuit de
EU om de financiën op orde te krijgen bleek minder
sterk dan andere factoren welke de leiders deden bewegen richting het alternatieve, Keynesiaanse discours.
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Context van de nationale politiek
Het onderzoek kijkt naar het dominante discours in
de Europese Unie. Daarmee is de verwachting dat de
Europese context leidend is voor de ideeënverandering
van Griekse leiders. Als de Griekse nationale politiek
als context wordt genomen is een duiding van de ideeënverschuiving van Papandreou en Tsipras aannemelijker. Vanuit de EU werd druk uitgeoefend in lijn met
het Ordoliberale gedachtegoed, maar ook in eigen land
drukt de politieke context op de Griekse leiders. In
Griekenland is het Keynesiaanse discours dominant.
Wanneer de nationale politieke druk groter is dan de
druk vanuit Europa biedt dit een verklaring voor de
ideeënverandering van beide leiders richting het alternatieve discours in de EU. Een voorbeeld hiervan is
het groeiende euroscepticisme waar Papandreou mee
te maken kreeg in het begin van zijn premierschap.
Het Griekse bezuinigingsbeleid, waaronder de steunprogramma’s, werd met veel kritiek ontvangen door de
Griekse politiek, lokale media en Griekse burgers. Deze
kritische geluiden kunnen Papandreou hebben bewogen om zich tegen deze bezuinigingsmaatregelen te keren. Niet de Europese context, maar mogelijk het thuisfront in Griekenland bepaalt de houding van de leider.
Padafhankelijkheid
Een tweede mogelijke verklaring voor de afwijkende
resultaten is gevonden in de padafhankelijkheid. Griekenland heeft altijd gekampt met financiële problemen. De Eurocrisis wakkerde het debat aan over wat
men vindt van de ordelijke financiën die het Ordoliberalisme voorstelt. Griekenland kende geen traditie van
Ordoliberale ideeën, waardoor het niet aannemelijk is
dat de leiders plotseling, onder druk van de EU, wel
de kant van het Ordoliberalisme op bewegen. De historische context van een land biedt zo een mogelijke
verklaring voor het aanhangen van het Keynesiaanse
discours. Wanneer er een discrepantie is tussen de nationale en Europese belangen, belandt de leider in een
spagaat. Doordat de ideeën uit de nationale context,
bijvoorbeeld ideeën van de eigen politieke partij, dichterbij de leider staan, worden ideeën uit de nationale
context overgenomen. Leiders handelden in de logica van de nationale actoren. Tot slot is van belang dat
Griekenland een least likely case betreft. De hypothesen
zijn streng getoetst en blijken onjuist voor de Griekse
leiders. Bij landen die minder ver afstaan van dominante ideeën in de Unie kan een verschuiving richting het
dominante discours wel optreden. Dit zijn bijvoorbeeld
landen met zowel Keynesiaanse als Ordoliberale ken-

merken, zoals Ierland, Italië of Oost-Europese landen.
Toekomstig onderzoek
Wat betreft de methoden is het door het gebruik van
de LTA en CCM de vraag in hoeverre de “at a distance” methoden een goede afspiegeling vormen van de
werkelijkheid. Het is de vraag of interviews en speeches
ideeën en persoonlijkheid achterhalen van de leiders.
Woorden en zinsneden brengen ideeën in kaart, waarbij
het sterk de vraag is of deze een compleet beeld geven
van de werkelijkheid. De LTA en CCM methoden lijken een gesimplificeerd beeld af te geven van de ideeën.
Daarnaast is het mogelijk dat leiders vanuit strategisch
oogpunt de Keynesiaanse visie uitdragen om de Griekse
onderhandelpositie te versterken. De ideeën die worden uitgedragen in speeches en interviews kunnen een
afgestemde positie uitdragen en geven mogelijk niet
de eigen persoonlijkheid weer. Hoewel ideeën goede
voorspellers zijn voor de standpunten van de leider
laat dit onderzoek niet zien hoe de ideeën en de verandering zich verhouden tot feitelijke beleidskeuzes.
Voor vervolgonderzoek is het dan ook interessant om de
feitelijke beleidskeuzen naast de ideeën uit de speeches
te leggen. Conflicterende ideeën van leiders onderling
of van leiders ten opzichte van de EU kunnen een verklaring bieden waarom in beleid bepaalde keuzes wel of
niet worden genomen. Het kan, zoals in deze casus, ook
een verklaring zijn waarom besluitvorming complex is.
Met verschillende ideeën is het lastig om tot gedragen
oplossingen te komen. Het meenemen van de persoonlijkheid van de leider bij het onderzoeken van besluitvormingsprocessen kan een waardevolle toevoeging
zijn in het verkrijgen van meer kennis over Europese
besluitvormingsprocessen en de rol van leiders daarin.
Annelou Veen
annelouveen@gmail.com
Voetnoten
1. Papandreou 1: 2010, 2: 2011.
2. Tsipras 1: januari tot media juni 2015, 2: medio
juni tot eind 2015.
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Framing die tot de verbeelding spreekt.

Plofkip of Bofkip?
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PUBLIC
NOT
De boodschap in een krantenartikel wordt op een bepaalde
manier gepresenteerd of ingekaderd – geframed. Een frame
benadrukt bepaalde aspecten van een onderwerp, terwijl
het andere aspecten buiten beschouwing laat. Voorbeelden
van frames die al geruime tijd circuleren in de media zijn
de ‘vluchtelingenstroom’ of ‘asieltsunami’. Impliciet bestempelen deze frames vluchtelingen als gevaarlijk. Maar denk
ook aan de ‘lange arm van Ankara’, over de dreigende invloed van Erdogan op de Europese en Nederlandse politiek,
en de ‘Teevendeal’, over de duistere praktijken van Fred
Teeven.
Keywords: framing, dierenwelzijn, media analyse

D

e vraag is waarom deze frames langer blijven circuleren dan andere. Mijn stelling is: deze frames
roepen een sterk beeld op, waarmee ze zich onderscheiden van de minder prominente frames. Een
frame met een goed opgebouwde redenering is niet genoeg. Een frame moet vooral tot de verbeelding spreken.
De frames
Dat is één van de belangrijkste conclusies uit mijn onderzoek naar het ‘plofkip’-debat. In dit debat staan twee
frames tegenover elkaar. Aan de ene kant is er het ‘plofkip’-frame (Wakker Dier, 2013), dat voornamelijk inspeelt op waarden en normen. Het welzijn van de ‘plofkip’
moet vanuit dit frame hoger op de agenda van pluimveehouders komen te staan en de vleesmarkt, supermarkten
en industrie moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Het ‘plofkip’-frame roept associaties met

'Een eenvoudig te verwoorden verbeelding van het frame
vergroot zowel de accessibility
als de applicability.'
Nederland een slecht leven zou hebben in vergelijking
met het buitenland. De supermarkten doen vanuit dit
perspectief juist precies wat de consument wil – goedkope kip aanbieden – en spannen zich in om dierenwelzijn te verbeteren. Het ‘bofkip’-frame roept de associatie met financieel bewustzijn op omdat 'plofkip’ goed
is voor de portemonnee van de consument. Een beter
kippenleven betekent immers duurder kippenvlees.

Plofkip of bofkip? (c) Riva Godfried

dierenwelzijn en diergezondheid op, want deze kip heeft
vele ziektes, kwalen en slechte leefomstandigheden.
Naast het ‘plofkip’-frame is er het ‘bofkip’-frame (Telegraaf, 2013), dat juist inspeelt op de praktijk en het
beleid van supermarkten en pluimveehouders. Volgens het ‘bofkip’-frame is het onzin dat de ‘plofkip’ in

'De kracht van de ‘plofkip’
zit in de ijzersterke verbeelding van het probleem dat
ook daadwerkelijk in beeld te
vatten is.'

Uit de 212 onderzochte krantenartikelen blijkt dat
Wakker Dier een ijzersterk frame heeft neergezet.
Het aantal artikelen over de ‘plofkip’ steeg met name
na het begin van de campagne in 2012 en de term
‘plofkip’ lijkt sindsdien een vaste plek in de Nederlandse taal te hebben gekregen. In supermarkten is
de kip met een Beter Leven Ster, het keurmerk van
de Dierenbescherming dat Wakker Dier aandroeg
als alternatief voor de ‘plofkip’, steeds vaker te zien.
Het ‘plofkip’-frame bevat alle elementen die een goed
frame hoort te bevatten: het definieert het probleem waar
je niet vóór kunt zijn (de zielige, pijnlijk vetgemeste kip
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in slechte levensomstandigheden), het schetst de oorzaak (de onbetrouwbare supermarkten en vee-industrie)
en geeft een oplossing (het overstappen op de Beter Leven-kip). Maar aan de andere kant voldoet ook het ‘bofkip’-frame aan die vereisten van een goed frame. Hoe kan
het succes van het ‘plofkip’-frame dan verklaard worden?
Framing en verbeelding
De kracht van de ‘plofkip’ zit in de ijzersterke verbeelding van het probleem dat ook daadwerkelijk in
beeld te vatten is. Dat maakt het voor supermarkten
en pluimveehouders lastig te ontkennen of ontkrachten is: iedereen ziet het probleem toch? De tegenargumenten, vaak in de vorm van cijfers en vergelijkingen met andere landen, slagen er niet in het beeld
van de ‘plofkip’ te verdringen. De ‘plofkip’ blijkt een
goed doordachte combinatie van een beeld dat blijft
hangen en een eenvoudige verwoording daarvan.
In literatuur over framing wordt een onderscheid gemaakt tussen accessibility (toegankelijkheid) en applicability (toepasbaarheid) (zie bijv. Chong & Druckman, 2007). Een frame moet in de eerste plaats
toegankelijk zijn in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld
wanneer een consument voor het vlees in de supermarkt staat. Daarnaast moet een frame toepasbaar
zijn in die situatie, de consument moet in staat zijn
het frame koppelen aan het vlees in de schappen. Een
eenvoudig te verwoorden verbeelding van het frame
vergroot zowel de accessibility als de applicability.
Walter Lippmann, een Amerikaanse politiek commentator uit de 20e eeuw, sprak over de effecten van
mediaberichtgeving op ‘the pictures in our heads’
(1922). Mensen denken volgens hem in beelden, niet
in cijfers. Politici, belangengroepen, actiegroepen en
andere framers zouden dus niet enkel aan de redenerende elementen van een frame moeten denken, de
reasoning devices waaruit een frame is opgebouwd.
Zeker zo belangrijk zijn de beelden en verwoordingen die je gebruikt om een frame over te brengen, ook
wel de framing devices genoemd (Van Gorp, 2007).
De ‘plofkip’ is daar een uitstekend voorbeeld van.
Indigo Beeker
Beekerinigo@gmail.com
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Een week in het leven van de gemeentesecretaris.

Het gulzige gemeentehuis:
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PUBLIC
NOT
Dat gemeenten ertoe doen staat buiten kijf. Maar, wat
doet de gemeente – en gemeenteambtenaren – eigenlijk?
Erik-Jan van Dorp observeerde gemeentesecretarissen en
constateerde tot zijn verbazing dat zij ‘gevangen’ lijken te
zitten in de gemeentelijke bureaucratie.
Keywords: bureaucratie, gemeentesecretaris, government/governance

D

e afgelopen jaren stonden bol van ontwikkelingen twee secretarissen geen eigen bureau. Bijna al het werk
voor de gemeente. Door decentralisaties in de zorg is directe communicatie, bij voorkeur mondeling.
kregen gemeenten veel taken en bevoegdheden die eer- Maandagen worden besteed aan bilaterale overleggen
der door de Rijksoverheid werden uitgevoerd. Ook von- met o.a. de burgemeester en mededirecteuren. Op
den er allerlei pop-up initiatieven plaats in steden die dinsdag is de vergadering van het college van B&W.
een nieuwe stijl van local governance inluidden – hippe, Woensdagen beginnen met een vergadering van de
bruisende burgers die in buurtambtelijke top en ’s middags vaak
netwerken allerlei stedelijke
een werkbezoek of een overleg in
'Netwerken hebben
problematiek het hoofd bieden.
de regio. Op donderdag een overhet oude systeem niet
Deze ontwikkelingen hebben
leg met de OR, losse afspraken,
vervangen,
hun beslag op gemeenten.
een netwerkbijeenkomst en eind
maar vormen een
De leiding van de gemeentevan de middag vaak een borrel,
extra laag bovenop het
lijke organisatie is in handen
gevolgd door de Raadsvergadevan de gemeentesecretaris.
ring. Vrijdagen zijn kort, waarna
ruime takenpakket van
Als boegbeeld van alle ambteer genoeg achterstallig leeswerk
de gemeentesecretaris.'
naren jaagt zij veranderingen
overblijft voor het weekend.
aan en is ze een belangrijke
ambassadeur van de gemeente. Haar werk speelt zich echter vooral af achter de Topambtelijk vakmanschap
schermen. Wat doet zij eigenlijk? Is zij actief in netwerken, of is ze juist druk met interne aangelegenheden? De kern van het topambtelijk vakmanschap omvat
Vier gemeentesecretarissen van grote steden in Neder- drie praktijken: advisering van politieke bestuurders,
land nodigden mij uit om hier meer over te leren. Om rentmeesterschap van de organisatie en het leggen van
te kijken naar wat gemeentesecretarissen doen heb ik verbindingen. Secretarissen adviseren over alle thedrie methoden toegepast. Ik heb hun jaaragenda’s be- ma’s, zowel gedurende de week als tijdens de vergastudeerd, ik heb hen een week lang geobserveerd en dering van het College van B&W. Dit vereist dat zij
ik heb secretarissen, burgemeesters, wethouders en ‘standing’ hebben onder de bestuurders – een positie
ambtenaren van verschillende gemeenten geïnter- die je moet verdienen. Ik zag deze secretarissen hier
viewd. Zo kreeg ik een beeld van hoe secretarissen hun veel tijd en aandacht aan besteden. Dit is een permaaandacht verdelen en invulling geven aan hun vak. nent kwetsbaar evenwicht en na elke verkiezingen
moet het vertrouwen opnieuw gewonnen worden.
Een week in het leven van de gemeenteseDaarnaast zijn zij algemeen directeur van de gemeencretaris
telijke organisatie. Ruim één derde van hun tijd wordt
besteed aan management. Hun taak is om de adviseDe gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van ring en uitvoering van de organisatie te coördineren.
de gemeente. Elke gemeente heeft er één. Zij is de
eerste adviseur van het college van burgemeester en Dit vereist goede benoemingen in de directie – want
wethouders (B&W) en algemeen directeur van de ge- ‘de kracht van een organisatie begint met de kracht van
meentelijke organisatie. De geobserveerde secretaris- de directie’ aldus een secretaris. Ook het herhaaldelijk
sen (één vrouw, drie mannen) hadden elk een studie vertellen van ‘het verhaal’ van de organisatie en brisante
rechten gedaan, waren vaak gekleed in een tweede- onderwerpen tijdelijk topprioriteit maken vallen binlig pak en waren allen onafscheidelijk met hun iPad. nen het repertoire. Tegelijkertijd neemt het bestuur en
De mythe dat ambtenaren hun ogen juist open moe- de Gemeenteraad en niet de secretaris de beslissingen
ten doen om te knipogen gaat niet op voor de ge- over de richting van het gemeentebeleid. Haar taak is
meentesecretaris – hun agenda bevat gemiddeld 31 grotendeels het managen van de capaciteit van de oruur aan afspraken per week. Spontane ontmoetingen, ganisatie om het beleid uit te voeren en te adviseren.
bellen, wachten, een eventuele crisis en een dagelijk- Het vergroten van de organisatiecapaciteit zodat deze
se ronde door het gebouw komen daar nog bovenop. het beleid van het huidige bestuur én het toekomstiVoor het lezen van dossiers en e-mails is weinig tijd. ge bestuur kan uitvoeren is blijk van rentmeesterschap.
Dit stellen ze uit naar de avonden en het weekend. Ten derde nemen gemeentesecretarissen in wisselenDaar is hun week ook niet op ingericht – zo hadden de mate deel aan allerlei regionale overlegstructuren
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buiten de deur. Zo zijn ze ambassadeur van hun gemeente in het contact met andere gemeenten en de
Rijksoverheid. Deze laatste praktijk is echter marginaal in vergelijking met de voorgaande activiteiten
van de secretaris. De informele spelregels suggereren
dat de organisatie en het bestuur eerst aandacht vereisen, voordat men naar buiten gaat. Een aantal van
die regels zijn bijvoorbeeld: ‘eerst de tent op orde’ of
‘je bent soms een beetje butler van het college’ of ‘uiteindelijk ga ík er altijd over’. Dringende interne zaken
gaan ten koste van activiteiten in regionale netwerken. Een secretaris die al jaren op deze positie zat, had
dan weer wél relatief veel aandacht voor netwerken.
De gulzige gemeente
Ik heb gemeentesecretarissen bestudeerd en geobserveerd tegen de achtergrond van een veranderende
overheid. In de bestuurskundige literatuur zien we
een herkenbare trend. Het grofmazige beeld is dat de
focus binnen het openbaar bestuur vroeger lag op de
relatie bureaucratie vs. politiek, daarna verlegde de
focus naar de rol van het bedrijfsleven en werd de relatie overheid vs. markt prioriteit in de manier waarop
men dacht over de publieke sector. Tegenwoordig is de
aanwezigheid van ‘netwerken’ populair en zouden we
in een ‘netwerksamenleving’ leven (uit tal van studies
bijvoorbeeld: Osborne, 2006).
Uit mijn onderzoek blijkt echter dat oude routines en
verhoudingen nog steeds van belang zijn. Netwerken
hebben het oude systeem niet vervangen, maar vormen een extra laag bovenop het ruime takenpakket
van de gemeentesecretaris. Op het gemeentehuis dient
men nog steeds het politieke primaat van het college

'De rules of the game van
het gemeentehuis lijken de de
secretaris gevangen te houden.'
van burgemeester en wethouders. Toch probeert men
ook in netwerkconstructies samen te werken.
De rules of the game van het gemeentehuis lijken de de
secretaris gevangen te houden. Hoewel zij regelmatig
aangeven meer te willen ‘buiten spelen’ door deel te
nemen aan innovatieve netwerken, dat ook past in
hun opvatting over de lokale overheid anno 2017,
lukt dat niet altijd. Men komt er vaak niet aan toe.

Met andere woorden, de gemeentelijke organisatie en
het politieke bestuur zijn ‘gulzig’ – ze eisen de aandacht
van secretaris op. Het werken in (informele) netwerken
vindt men belangrijk, maar in de dagelijkse realiteit
staat het op de tweede plaats na de interne dynamiek
van het gemeentehuis.
Tips voor studenten
•
•

Wil je lastig bereikbare mensen zoals topambtenaren spreken voor je onderzoek? Just do it. Nee heb
je, ja kun je krijgen.
Observaties als onderzoeksmethode? Lees ’t Hart et
al. (2016); Noordegraaf (2000); Rhodes (2011) of
Van Hulst (2008) voor voorbeelden en een behandeling van de methodiek.

Erik-Jan van Dorp
erikjanvandorp@gmail.com
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Hoe bewonersinitiatieven zich verantwoorden naar hun
gemeenschap en de gemeente.

Democratisch Verantwoorde Doe-Democratie?

Public Note, 2 (1),
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Wieke Blijleven

SC I ENCE
NOT
Steeds vaker zien we dat actieve bewoners een rol innemen bij
het aanpakken van publieke problemen, doormiddel van concrete initiatieven in hun wijk. Deze initiatieven worden geprezen om hun bijdrage aan de publieke zaak, maar roepen
ook vragen op over hun democratische legitimiteit. Wie vertegenwoordigen deze initiatieven die hun stempel drukken op
de publieke ruimte, vaak met gebruik van publiek geld? En
wie controleert hen? Dit artikel onderzoekt de democratische
legitimiteit van bewonersinitiatieven vanuit het perspectief van
publieke verantwoording. Op basis van interviews met 16 verschillende initiatieven laat het zien dat bewonersinitiatieven
zich vaak weldegelijk verantwoorden naar de gemeente en hun
gemeenschap – soms op nieuwe, verassende manieren – maar
dat dit niet altijd zonder problemen gaat. Het artikel brengt
deze verantwoordingsprocessen in kaart en gaat in op de kansen
en risico’s die zij vormen voor een democratische ‘doe-democratie’.

Keywords: (doe)democratie, maatschappelijk initiatief, verantwoording.

' "Hoe moeten wij het doen, vertel het eens?" Dat is het
vooroplopen van de zorgcoöperatie: we zetten mensen in
hun eigen regie. We hebben ze in hun kracht gezet door ze
uit te nodigen om mee te denken over de gewone dingen des
leven. … Echt, het is de meest democratische vorm die er is’
Bestuurder van een zorgcoöperatie.

S

teeds vaker nemen actieve bewoners zelf publieke taken op zich en ontwikkelen zij initiatieven om maatschappelijke problemen in hun
wijk aan te pakken. Deze honderden, misschien
zelfs duizenden initiatieven manifesteren zich op allerlei gebieden, variërend van gezondheid tot integratie,
van veiligheid tot duurzaamheid, cultuur en ruimtelijke
ordening. Deze ontwikkeling is ook niet onopgemerkt
gebleven door beleidsmakers en politici, zowel op het
lokale als het nationale niveau. Zo introduceerde het
Nederlandse kabinet in 2013 een beleidsplan om ‘ruimte en vertrouwen bieden’ aan dit type maatschappelijk
initiatieven en actief bij te dragen aan de transitie naar
wat zij de ‘doe-democratie’ noemen: ‘een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken’ (Ministerie van BZK, 2013, p. 3).
De initiatieven van actieve burgers worden dus niet alleen gezien als een waardevolle bijdrage aan de publieke
zaak, maar ook aan de democratie. De zorgcoöperatie,
van wie bovenstaande uitspraak afkomstig is, neemt niet
alleen een deel van de ouderenzorg in hun dorp op zich,
maar zij ontwikkelt ook nieuwe democratische processen. Ze betrekken cliënten bij de besluitvorming, leggen
verantwoording af aan hun leden in de ledenvergadering
en zorgen dat zij aanspreekbaar zijn voor hun omgeving.
Tegelijkertijd roepen de initiatieven ook vragen op
wanneer het gaat over democratische legitimiteit. De
projecten van actieve bewoners worden vaak gefinan-

'In sommige gevallen blijft
het bij een verantwoordelijkheidsgevoel, maar bij een groot aandeel
van de initiatiefnemers mondt dat
gevoel ook daadwerkelijk uit in een
verantwoordingsproces naar de
doelgroep, over de inhoud en effectiviteit van het initiatief.'

cierd met publieke middelen enhebben impact op het
publieke domein en op de levens van hun buurtgenoten (Van de Wijdeven, de Graaf & Hendriks, 2014). In
sommige gevallen nemen zij de vormgeving of uitvoering van een publieke dienst in hun dorp of wijk over.
De doe-democratie kan daarom worden gezien als een
‘verplaatsing van de politiek’ (Bovens, 2005), van de
formele politiek in de gemeenteraad, naar de informele ‘sub-politiek’ van actieve burgers in de buurt. Het is
echter onduidelijk wie deze actieve bewoners eigenlijk
vertegenwoordigen of wie hen ter verantwoording roept
als het mis gaat. De zorgcoöperatie komt misschien tegemoet aan de wensen van ouderen door zorgwoningen
in het dorp te realiseren, maar bij wie kan je terecht
als zij die zorgwoningen in jouw achtertuin willen bouwen? Deze vragen verdienen aandacht, mede omdat
sommige - mondige, hoogopgeleide - burgers vaker het
initiatief nemen dan anderen, en omdat we weten dat
ook bewonersinitiatieven mensen kunnen uitsluiten.
Eén van de aspecten waarop de discussie over democratische legitimiteit zich vaak richt, is verantwoording.
Verantwoording is een essentieel aspect van ieder democratisch proces. Het zorgt ervoor dat diegenen die
worden beïnvloed door de beslissingen en acties van
democratische vertegenwoordigers over die beslissingen worden geïnformeerd, over dat handelen kunnen
oordelen en dit handelen kunnen belonen of afstraffen
(Warren, 2015). Als de politieke besluitvorming verschuift naar de actieve bewoners in de wijk, dan zou
de verantwoording dus ook moeten volgen (Bovens et
al., 1995). Met andere woorden: de actieve bewoners
zouden ook verantwoording moeten afleggen over hun
activiteiten in de publieke ruimte. In het geval van de
doe-democratie vallen de traditionele mechanismen
voor verantwoording – hiërarchie en verkiezingen –
echter weg. Dat roept de vraag op, of maatschappelijke
initiatieven dan op een andere manier ter verantwoording worden geroepen, en zo ja, door wie? En moeten
we wellicht op een andere manier gaan kijken naar verantwoording, in deze alternatieve vorm van democratie?
In mijn afstudeeronderzoek onderzocht ik aan de hand van
16 cases het vraagstuk rondom de democratische verantwoording van bewonersinitiatieven, met als centrale vraag:
‘Wat voor verantwoordingspraktijken passen bewonersinitiatieven toe, en hoe dragen deze praktijken bij aan
de democratische legitimiteit van de doe-democratie?’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden ontwikkelde

Wieke Blijleven | 21 | Democratisch verantwoorde Doe-Democratie

ik een nieuw perspectief op verantwoording, passend
bij de zelforganisatie van bewonersinitiatieven. Door
systematisch vanuit dit perspectief te kijken naar bewonersinitiatieven, werd vervolgens duidelijk dat er
in de praktijk van de doe-democratie weldegelijk van
alles gebeurt op het gebied van verantwoording. Zo
organiseert een ruime meerderheid van de initiatiefnemers - tegen de verwachtingen in- een vorm van verantwoording naar hun buurt toeen lijken gemeenten
over het algemeen goed in staat om te beoordelen of
zij een initiatief ter verantwoording willen roepen of
niet. Deze verantwoordingspraktijken dragen op verschillende manieren bij aan de democratische legitimiteit van de doe-democratie, maar de analyse legt ook
een aantal potentiële verantwoordingsproblemen bloot.
Een andere kijk op verantwoording
Publieke verantwoording is een middel voor burgers en
hun volksvertegenwoordiging om (het fatsoen en de effectiviteit van) het handelen van hun bestuurders, dat
hun levens beïnvloed, te kunnen controleren. Zodoende
kan verantwoording helpen om machtsmisbruik tegen
te gaan, leerprocessen tot stand te brengen en democratische legitimiteit te bevorderen. Een veelgebruikte
operationalisering van dit idee van verantwoording, is
die van Mark Bovens (2005). Bovens definieert verantwoording als ‘de relatie tussen een ‘actor’ en een ‘forum’
waarin de actor een plicht heeft om zijn of haar handelen uit te leggen en te verantwoorden. Het forum heeft
de mogelijkheid vragen te stellen en te oordelen en hieraan consequenties te verbinden voor de actor’ (p. 12).
In een representatieve democratie zijn de burgers het belangrijkste forum en de politici die hen vertegenwoordigen, en namens hen beslissingen nemen, de actor. Vervolgens worden de besluiten van die politici uitgevoerd
door ambtenaren die op hun beurt weer verantwoording afleggen aan de gekozen volksvertegenwoordigers.
Wanneer we dit idee van verantwoording willen toepassen op de initiatieven van actieve bewoners, ontstaat er echter een probleem. In de doe-democratie
nemen burgers direct, op persoonlijke titel, beslissingen om projecten op te zetten in hun buurt en voeren deze vervolgens zelf uit. De burgers die de gevolgen van deze initiatiatieven ondervinden zijn, anders
dan in de representatieve democratie, niet per definitie
toegerust met de middelen om de initiatiefnemers te
controleren of bij te sturen. Dit terwijl hun initiatieven wel invloed hebben op hun dagelijkse levens, hetzij
als doelgroep van het initiatief, hetzij als omwonende.

Wanneer we het achterliggende idee van democratische
verantwoording vertalen naar de werkelijkheid van de
doe-democratie, moeten we ten eerste vaststellen dat
het ‘forum’, anders dan in de representatieve democratie hier uit twee groepen ‘beïnvloede’ burgers bestaat.
Enerzijds is er de doelgroep die een initiatief vertegenwoordigd - de leden van een zorgcoöperatie, of de bezoekers van een buurttuin – aan wie verantwoording
afgelegd kan worden over de plannen en effectiviteit
van een initiatief. Anderzijds zijn er de omwonenden die eventuele onbedoelde gevolgen ervaren, denk
aan de omwonenden van een buurthuis waar muzieklessen worden gegeven of de buren van een initiatief
dat de nachtopvang voor daklozen op zich neemt.
Deze groepen burgers moeten geïnformeerd worden en in debat kunnen gaanmet de initiatiefnemers.
Daarnaast moeten zij, indien nodig, sancties kunnen
opleggen om het initiatief bij te sturen. Maar hoe zou
zo’n sanctie eruit moeten zien in een systeem van zelforganisatie? Een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk
kan worden gevonden in het idee van ‘reflexieve’ verantwoording dat Trechsel (2010) ontwikkelde, als
gedachtenexperiment rondom verantwoording bij
directe democratie en referenda in het bijzonder. Bij
reflexieve verantwoording kan een deel van het volk
vragen om een nieuwe stemming over een besluit dat
is genomen en proberen een nieuwe meerderheid te
vergaren voor een alternatief besluit(Trechsel, 2010).
Dit idee is in feite al ingebouwd in de representatieve
democratie met de vierjaarlijkse verkiezingen, maar
het zou ook kunnen worden toegepast in de directe
doe-democratie. Omdat in de context van de doe-democratie belsissingen niet met formele stemmingen
worden genomen, zou die reflexieve verantwoording
de vorm kunnen hebben van een informele sancties,
in directe interactie tussen burgers (Verhoeven et al.,
2014). Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een
alternatief, concurrerend initiaitief, of een protest.
Burgers hebben immers altijd het recht om gebruik te
maken van referenda, direct contact op te nemen met

'Over wat die informele
sancties precies in moeten houden in de doe-democratie geeft
de theorie van verantwoording
echter geen uitsluitsel, maar zal
in de praktijk moeten worden
onderzocht.'
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Verantwoording in de doe-democratie:
Zijn buurtbewoners die worden beinvloed door het initiatief en de gebruikers van het iniaitiefief in staat om te beoordelen of ze een alternatieve koers willen, en is een alternatieve koers mogelijk?
o
o
o
o
o

Is de informatie verstrekt door de initiatiefnmers voldoende voor de buurtbewoners om te oordelen
over de effecten en performance van het initiatief?
Ontstaat er een debat tussen de intiaitiefnemers en de omwonenden over de effecten van het initiatief?
Ontstaat er een debat tussen de intiaitiefnemers en de gebruikers van het iniaitief over de effectiviteit
van het initiatief?
Zijn de omwonenden in staat om tot ‘een alternatief ’ te komen?
Is de doelgroep van het initiatief in staat om tot verandering af te dwingen wanneer de activiteiten van
het initiatief ineffectief zijn?

hun overheden, naar de rechter te stappen, onderzoeken in te stellen, te demonstreren en de media op te
zoeken (Olsen, 2016). Over wat die informele sancties
precies in moeten houden in de doe-democratie geeft
de theorie van verantwoording echter geen uitsluitsel,
maar zal in de praktijk moeten worden onderzocht.
Alles bij elkaar zijn we op zoek naar reflexieve,
zelforganiserende
verantwoording,
dat
wordt samengevat in de onderstaande ‘checklist’.
De praktijk van verantwoording in de buurt
De initiatieven
Vanuit dit perspectief heb ik de verantwoordingspraktijken van zestien verschillende bewonersinitiatieven onder de loep genomen, op basis van semigestructureerde
interviews met de initiatiefnemers en documentanalyse.
Om een breed beeld te vormen van de doe-democratie
is een diverse groep initiatieven onderzocht. De initiatieven zijn verspreid over zowel steden als dorpen en
richten zich op zeer uiteenlopende onderwerpen– van
sociale thema’s als zorg, sociale cohesie en cultuur, tot
ruimtelijke projecten als het opknappen, beheren en
zelfs bouwen van publieke gebouwen en parken in de
buurt. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen initiatieven die (voornamelijk) gefinancierd worden door
de overheid en initiatieven die weinig tot geen publieke middelen ontvangen . Alle initiatieven begeven zich
echter op een manier in de publieke ruimte.Als ze geen
gebruik maken van publieke middelen nemen ze bijvoorbeeld de uitvoering van een (voormalig) publieke dienst over – denk aan buurthuizen in zelfbeheer,
opvang voor vluchtelingen en daklozen in de wijk en
zorgcoöperaties die WMO-voorzieningen aanbieden.

Weer andere initiatieven realiseren een project in de
openbare ruimte, zoals het beheer van het openbaar
groen of de herontwikkeling van een buurt of wijk.
Verantwoording in de buurt
Wanneer we deze initiatieven bekijken door de bril van
verantwoording, valt het op dat er (gelukkig) weldegelijk sprake is van publieke verantwoording in de doe-democratie. Ten eerste blijkt dat de bewonersinitiatieven
zich in de meeste gevallen verantwoorden naar hun
buurtgenoten. Anders dan je zou verwachten op basis
van de bestaande literatuur over burgerinitiatieven – die
hen vaak kenmerkt als zeer informeel – zijn die verantwoordingsprocessen in sommige gevallen structureel, of
zelfs formeel van aard, in plaats van losjes en informeel.
De interviews laten namelijk zien dat de meeste initiatiefnemers hun project opzetten om iets goeds te doen
voor hun buurt of dorp. Zoals een van de initiatiefnemers stelt: ‘Je doet het voor het dorp zelf. Je doet het uit
een soort maatschappelijke betrokkenheid van ‘iemand
moet het doen’. De initiatiefnemers voelen daarom een
bepaalde verantwoordelijkheid naar hun buurtgenoten en voelen zich in zekere zinvertegenwoordiger van
hun buurt of dorp. In sommige gevallen blijft het bij
een verantwoordelijkheidsgevoel, maar bij een groot
aandeel van de initiatiefnemers mondt dat gevoel ook
daadwerkelijk uit in een verantwoordingsproces naar
de doelgroep, over de inhoud en effectiviteit van het
initiatief. Zo organiseert de zorgcoöperatie, met wiens
uitspraak dit artikel opent, twee keer per jaar een ledenvergadering, waarinzij hun plannen en de voortgang en resultaten daarvan presenteren en bespreken
met hun leden. De leden hebben zelfs formeel de
mogelijkheid om het bestuur sancties op te leggen en
in het uiterste geval hun bestuur naar huis te sturen.
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Bij de initiatieven die geen specifieke doelgroep of
leden hebben, maar zich richten op de hele buurt of
het hele dorp is zo’n proces minder eenvoudig te organiseren, maar nog steeds niet onmogelijk. Dit zien
we bijvoorbeeld terug in de ervaringen van de initiatiefnemer van een verkeersveiligheidproject in
een klein dorp: 'Mijn wens zou zijn dat mensen zelf
wat actiever reageren. ... Om te kunnen zeggen, oké,
nu heb ik 50, 60 mensen gehad, dat is een leuke opkomst, dan kan ik zeggen "het dorp zegt dat …" '
Veel van de zorgen over verantwoording rondom burgerinitiatieven draaien echter niet om effectiviteit van
de initiatieven en de verantwoording aan de doelgroep, maar om de eventuele negatieve neveneffecten
en onbedoelde gevolgen van een initiatief: het verzorgingshuis in de achtertuin. Ondanks deze zorgen
blijkt echter dat de initiatiefnemers zich in de praktijk
vaak ook bezighouden met verantwoording rondom
de onbedoelde gevolgen voor omwonenden. Hoewel de geïnterviewde initiatiefnemers dit niet ervaren
als ‘verantwoording’, houden zij in veel gevallen rekening met omwonenden en verantwoorden zij zich in
de praktijk wel over de overlast die zij eventueel teweegbrengen. Verschillende initiatieven, waaronder
een vluchtelingen- en daklozenopvang en een buurthuis, hebben zelfs een klachtenprocedure ingericht.
De motivatie voor deze vorm van verantwoording is
echter fundamenteel anders dan de verantwoording
die wordt afgelegd aan de doelgroep van de initiatieven
over de plannen, voortgang en resultaten van het initiatief. Anders dan aan hun doelgroep, vinden de meeste
initiatiefnemers dat ze de omwonenden geen verantwoording verschuldigd zijn, maar zij vinden het wel van

belang om een goede relatie met hun buurt te onderhouden. Dit gevoel wordt geïllustreerd door een initiatiefnemer die zich bezighoudt met de ontwikkeling van
een nieuw wooncomplex:‘We hebben het volste recht
om dat te doen, bij wijze van spreken. Het is meer dat
we dat in een context willen doen, we zijn niet een losstaand eliteclubje binnen zo’n wijk. We willen iets doen
dat daar past, dus ook in samenhang met de omgeving.’
Bij vrijwel alle cases weten de omwonenden de initiatiefnemers te vinden wanneer zij overlast ervaren of
andere klachten hebben. Als we verder kijken naar
hoe deze klachten worden behandeld zien we echter wel dat de controle over het verantwoordingsproces vooral bij de initiatiefnemers zelf ligt. Bijeen van
de zorgcoöperaties werden omwonenden die vreesden
voor de bouw van een verzorgingstehuis naast hun
woning bijvoorbeeld doorverwezen naar de algemene
ledenvergadering – waarin toch vooral de gebruikers
en sympathisanten van het initiatief van het initiatief
worden vertegenwoordigd.De ledenvergadering verwierp hun klachten vervolgens met een ruime meerderheid. In andere gevallen zijn het de initiatiefnemers
zelf die beoordelen of een klacht terecht was of niet.
In de ervaring van de initiatiefnemers kunnen de meeste klachten vaak wel onderling worden opgelost door in
gesprek te gaan en een praktische oplossing te vinden
– de muzieklessen op een ander tijdstip organiseren,
betere afspraken maken met de bezoekers van de daklozenopvang. De omwonenden zijn echter zelf niet in de
positie om zo’n oplossing af te dwingen, te meer omdat
het bij de meeste klachten worden ingediend door individuele buren die overlast ervaren. Collectieve acties
van buurtbewoners – die een ‘alternatieve belsissing’ af-

Initiatief als actor

Buurt als forum

Doelgroep als beïnvloede
burgers en 'eigenaren' van
initiatief.
Verantwoording over
voortgang en resultaat.

Omwonenden als beinvloede
burgers.
Verantwoording over externe
effecten.

Figuur 1. De verschillende verantwoordingrelatietussen initiatief en buurt
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dwingen - zijn bij de 16 initiatieven in dit onderzoek
daarom niet voorgekomen. Een uitzondering op deze
regel vormen de initiatieven die zich bezighouden met
een bouwproject. Bij dit soort ruimtelijke projecten is
er wel een formeel, onafhankelijk proces mogelijk via de
traditionele weg: een bezwaarprocedure via de gemeente.

taten van hun inspanningen. Waar de verantwoording
naar de buurtbewoners kan worden gezien als politiek
of democratisch, is de verantwoording naar de gemeente is dusmeer administratief en financieel van aard.

Bij een deel van de initiatieven, 6 van de 16, gaat het
hier om bestaande verantwoordingsprocessen die eerder
Deze mogelijkheid versterkt ook het belang van de meer werden toegepast op traditionele instellingen en bedrijinformele verantwoordingsprocessen die daar vaak aan ven. Daar komen zij min of meer automatisch in tevooraf gaan. Want, zoals de initiatiefnemer van het woon- recht wanneer zij een subsidie of vergunning aanvragen.
complex ook stelt: ‘de mensen die hier direct aan grenzend Bij een viertal andere initiatieven zien we echter dat er
wonen, die wil je wel te vriend houden. Enerzijds omdat door de gemeente en het initiatief een nieuw veranthet straks je buren worden, maar anderzijds zodat ze het woordingsproces ontwikkeld, specifiek toegepast op het
niet gaan plat torpederen met allerlei bezwaarschriften’. initiatief, vanuit de erkenning van een gedeeld belang.
Immers, ook de gemeente heeft soms bij de projecten
De rol van de gemeente
van de initiaitiefnemers. Bovendien ‘heeft de gemeente
Dit brengt ons bij de rol van de gemeente. Naast buurt- misschien wel meer uit te leggen wanneer ze besluiten
bewoners is ook de gemeente nog steeds een relevante om ons initiatief niet te ondersteunen’ zo stelt een van
speler als het gaat om verantwoording. Veel initiatie- de intiaitiefnemers van het verkeersveiligheid project.
ven maken namelijk gebruik van publieke middelen, Deze nieuwe verantwoordingsprocessen zijn gericht
bijvoorbeeld in vorm van
op dezelfde onderliggende
gemeentelijke subsidies. Een
regels, wetten en beleid als
‘Het lastige is dat je als getweede centrale observatie
de traditionele verantwoormeente dingen zoveel mogelijk
in dit onderzoek is daarom
dingsprocessen, maar het
georganiseerd wilt krijgen en
dat, waar in de literatuur
proces zelf is niet gevat in
tegelijkertijd...
willen
we
ruimte
vaak wordt gewaarschuwd
destrikte protocollen waaraan
geven aan wat er in de buurt
voor een verantwoordingsde traditionele instellingen
ontstaat’
aldus
een
gemeentekort in de doe-democraworden onderworpen – en
tie, gemeenten in de meesteambtenaar die betrokken is bij door de initatiefnemers soms
te gevallen juistwel in staat
als erg bureuacratisch woreen van de initiatieven.'
blijken om te oordelen of
den ervaren. Het gaat hier
een
verantwoordingsprobijvoorbeeld om regelmatige
ces op zijn plaats is en de initiatieven ter verantwoor- vergaderingen tussen gemeente en initiatief, waarbij er
ding te roepen wanneer zij vinden dat dit nodig is. afstemming wordt gezocht tussen de plannen en activiteiten van het initiatief en het beleid van de gemeente,
Alle 16 initiatieven in dit onderzoek komen op een ze- en het gezamenlijk oplossen van eventuele problemen.
ker moment in aanraking met de gemeente en de helft ‘We moesten gewoon een plannetje indienen ... dan
van de initiatieven wordt door de gemeente ook ter kunnen zij even kijken of het verkeerstechnisch wel veiverantwoording geroepen. Dat gebeurt om twee rede- lig is, dat mensen bij oversteekplaatsen het verkeer wel
nen. Ten eerste krijgt een groot deel van de initiatieven goed kunnen zien… dat soort overleg heb je dan’ aldus
subsidie, of een andere vorm van ondersteuning van de een van de initiatiefnemers van een groenbeheer project.
gemeente, die is verbonden aan een bepaald beleidsdoel. Deze initiatieven moeten zich daarom verant- Wanneer een initiatief past binnen het beleid en regelwoorden voor hun resultaten en financiële integriteit. geving, het de eventueel benodigde vergunningen heeft,
Daarnaast zijn er initiatieven die zich bezig houden met er geen subsidie wordt verstrekt die is gekoppeld aan
een activiteit die is gebonden aan bepaalde regels, dit een bepaald beleidsdoel, wordt er door de gemeente
zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen voor ruimte- niet om verantwoording gevraagd. Dit was bij 7 van
lijke projecten en veiligheidseisen voor initiatieven op de 16 initiatieven het geval. Wanneer de initiatieven
het gebied van zorg. Deze tweede categorie initiatieven wel subsidie krijgen vanuit een potje dat specifiek is
wordt formeel verantwoordelijk gehouden voor het vol- bedoeld voor participatie hoeft daar in veel gevallen
gen van de regelsen het proces,en niet zozeer de resul- geen verantwoording over worden afgelegd. Dit levert
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Figuur 2. De verantwoordingsrelaties tussen initiatief en gemeente
echter wel een klassiek dilemma op voor de betrokken
gemeente, tussen loslaten en sturen: ‘het lastige is dat
je als gemeente dingen zoveel mogelijk georganiseerd
wilt krijgen en tegelijkertijd ... willen we ruimte geven
aan wat er in de buurt ontstaat’ aldus een gemeenteambtenaar die betrokken is bij een van de initiatieven.
Als we de initiatieven naast elkaar zetten, blijken er
vier typen verantwoordingsrelaties te bestaan tussen
de initiatieven en de gemeente: traditionele vormen
van verantwoording gericht op regelgeving (proces)
of subsidie (financiën), nieuwe, procesgerichte vormen van verantwoording en initiatieven die niet ter
verantwoording worden geroepen door de gemeente.
De initiatiefnemers zelf ervaren deze vormen van veranwoording over het algemeen als fair–immers: ‘voor
wat hoort wat’ – zolang de moeite die zij moeten steken in verantwoordingsprapportages in verhouding
staan met wat zij daarvoor terugkrijgen. Met name
de nieuwe vorm van verantwoording lijken daarin
te slagen. Daarnaast gaven sommige initiatiefnemers
die geen verantwoording hoefden af te leggen aan de
gemeente aan dat zij daar toch behoefte aan hebben.
Zo stelt een initiatiefnemer van een groenbeheerproject:‘het jaarverslag wordt niet eens besproken. Dat
stuur ik op en dat is het dan. Dat is wel jammer, want
in mijn ogen gaat de gemeente voorbij aan de leerervaring’. Voor deze initiatiefnemers blijkt verantwoording een middel te zijn om erkenning te krijgen van
de gemeente, en een teken dat zij serieus worden genomen, of een mogelijkheid tot wederzijds leren.

Tussen de overheid en de buurt
Op een paar punten raken de verantwoording aan de gemeente en de verantwoording aan de buurt aan elkaar.
In sommige van de nieuwe vormen van verantwoording is de steun van buurtbewoners (‘draagvlak’) ene
vereiste voor ondersteuning vanuit de gemeente. In het
algemeen is de gemeente meer begaan met ‘de gemeenschap’ op het niveau van de stad of het dorp als geheel,
waarbij ze zorgen voor afstemming tussen initiatieven
en het lokale beleid. Wanneer het gaat om het zorgen
voor de omwonenden die de gevolgen van de projecten
ervaren, heeft de gemeente formeel een rol bij het behandelen van bezwaren bij ruimtelijke projcten. Wanneer conflicten tussen buren echt uit de hand lopen, en
de publieke orde wordt bedreigd is de gemeente uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Gelukkig is het bij
geen van de initiatieven in dit onderzoek ooit zover gekomen. Opvallend is dat de verantwoordingsprocessen
naar de buurt en naar de gemeente over het algemeen
los van elkaar staan. De gemeenten vragen om verantwoording vanuit een verantwoordelijkheidsperspectief,
gekoppeld aan wetgeving en financiële afspraken over
publieke middelen, terwijl de ‘democratische’ verantwoording over de voortgang, prestaties en gevolgen van
het initiatief aan de buurt en de leden wordt gelaten.
Als gevolg hiervan lijken de twee verantwoordingsrelaties in goede harmonie naast elkaar te kunnen bestaan.
Conclusie: hoe democratisch is de doe-democratie?
Samengevat kunnen we stellen dat de initiatieven er
verantwoordingpraktijken op nahouden, die op ver-
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schillende manieren bijdragen aan de democratische
legimiteit van de doe-democratie. Ten eerste zorgt de
vrijwillige verantwoording naar de buurt ervoor dat
buurtbewoners vaak op de hoogte zijn van de plannen
van de initiatiefnemers en dat zij hierover een oordeel
kunnen vormen. Ten tweede hebben we gezien dat,
juist omdat de initiatieven over het algemeen klein en
benaderbaar zijn, dicht bij de buurt georganiseerd, de
bewoners die worden geconfronteerd worden met overlast makkelijk naar de initiatiefnemers kunnen stappen. Ze gaan het gesprek aan en problemen kunnen
vaak relatief eenvoudig worden opgelost. Ten derde
ontstaan er bij de initiatieven die zich organiseren als
coöperatieve vereniging, nieuwe verantwoordingsarrangementen waarin de gebruikers van een publieke dienst
structureel in de positie worden gezet om in debat te
gaan overde effectiviteit en de koers van het initiatief en
kunnen ingrijpen wanneer zij niet tevreden zijn. Tenslotte lijkt de gemeente in de meeste gevallen in staat
te zijn om financiële of adminsitratieve verantwoording af te dwingen indien zij dat nodig vinden: wanneer er publieke middelen of wetgeving in het spel is.
Wanneer we de verantwoording bekijken vanuit democratisch oogpunt, zien we echter ook een aantal verantwoordingsproblemen. Ten eerste blijft de verantwoording tussen het initiatief en haar omgeving vrijwillig
van aard. Ondanks dat dit onderzoek laat zien dat
problemen rondom kleine onbedoelde gevolgen vaak
praktisch worden opgelost, blijft het onduidelijk wat er
gebeurt wanneer omwonenden bezwaar hebben tegen
grotere, meer fundamentele aspecten van een initiatief.
Een tweede mogelijk verantwoordingsprobleem treffen
we aan bij de gemeente, die altijd een afweging zal moeten maken tussen het reguleren van de initiatieven van
actieve bewoners – zoals zij dat ook zouden doen met de
activiteiten van grotere, commerciële instellingen – enerzijds, en het creeëren van ruimte voor actief burgerschap
anderzijds, met het risico op een verantwoordingstekort.
De analyse heeft echter ook laten zien dat er in sommige gemeenten nieuwe vormen van verantwoording
ontstaan, in maatwerk tussen de gemeente en het
initiatief, die een mogelijke oplossing vormen voor
dit dilemma. Deze nieuwe vormen van verantwoording lijken een beweging naar het ideaalbeeld van de
doe-democratie te weerspiegelen, tegelijkertijd lijken
deze vormen de echter ook controle van de gemeente op de initiatieven te vergroten. Deze nieuwe vormen van verantwoording zouden dan ook een interessant aanknopingspunt zijn voor vervolgonderzoek.

Meer lezen? Dit is een (zeer) verkorte versie van
een Engelstalig onderzoek, te vinden op: https://dspace.librar y.uu.nl/handle/1874/344625
Wieke Blijleven
W.blijleven@uvt.nl
Voetnoten
1
In de representatieve democratie vallen de
doelgroep van beslissingen en de burgers
die worden beinvloed door een belssing in
principe samen in het ‘forum’: alle inwoners (boven de 18 jaar) zijn immers kieze
2
Op basis van bestaand onderzoek kan worden
verwacht dat deze dimensies verschil maken voor de organisatie van verantwoording.
Voor dorpen versus steden, zie: Van de Wijdeven & de Graaf (2014). Voor publieke ‘topdown’ versus ‘bottom-up’ gefinancierde initiatieven, zie: Tonkens & Verhoeven, 2012;
Verhoeven, Van de Wijdeven and Metze, 2014.
3
Uit een review van bestaand onderzoek naar
bewonersinitiatieven blijkt dat dit de meest
voorkomende thema’s zijn waarop bewonersinitiatieven zich richten (deze is terug te lezen in
mijn thesis.
Literatuurlijst
Bovens, M. (2005). Public accountability. In: E. Ferlie,
L. Lynne & C. Pollitt (Eds.), The Oxford
Handbook of Public Management, Oxford:
Oxford University Press
Bovens, M., Derksen, W., Witteveen, W., Becker F. &
Kalma, P. (1995). De verplaatsing van de
politiek: Een agenda voor democratische
vernieuwing. Amsterdam: WBS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (2013). De Doedemocratie:
Kabinetsnota ter ondersteuning van een vitale
samenleving. Den Haag: BZ
Olsen, J. (2016). Democratic accountability and the
terms of political order. European Political
Science Review, 1-19
Tonkens , E. & Verhoeven, I. (2011).
Bewonersinitiatieven: proeftuin voor

Wieke Blijleven | 27 | Democratisch verantwoorde Doe-Democratie

partnerschap tussen burgers en overheid. 			
Een onderzoek naar bewonersinitiatieven in
de Amsterdamse wijkaanpak. Amsterdam:
Universiteit van Amsterdam/AISSR

Wieke Blijleven

Trechsel, A. H. (2010). Reflexive Accountability and
Direct Democracy. West European Politics,
33(5), 1050-1064
Verhoeven, I., Wijdeven, T. van de & Metze, T.
(2014). Do-ocracy’s Democratic anchorage.
Verhoeven, I., Metze, T., & van de Wijdeven, T.
(2016). Do-ocracy’s democratic anchorage. 42nd
ECPR Joint Sessions, Universidad de
Salamanca (10–15 April), Geraadpleegd via:
http://dare. uva. nl/record/1/442966.
Warren, M. E. (2015). Accountability and Democracy.
In: M. Bovens, R. E. Goodin & T. Schillemans
(Eds.), Oxford handbook of public
accountability. (pp. 39-54). Oxford: Oxford
University Press.
Wijdeven, T. M. F. van de, de Graaf, L. J., &
Hendriks, F. (2014). Actief burgerschap:
Lijnen in de literatuur. Tilburg: Tilburgse
School voor Politiek en Bestuur.

Wieke Blijleven studeerde in 2016 af aan de Research
Master Public Administ ration and Organizational
Science aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar mas
ter was ze secretaris en redacteur bij Public Note en
raakte ze geïnteresseerd in participatie en democratie.
Ze is sinds september 2016 werkzaam aan de Universiteit van Tilburg, waar ze die interesse voortzet met
een proefschrift over de praktijken en dilemma’s van
gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij (nieuwe vormen van) participatie en bewonersinitiatieven

Wieke Blijleven | 28 | Democratisch verantwoorde Doe-Democratie

Assessing the volatility of Trump's foreign policy beliefs.

How You Like Me Now?1
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PUBLIC
NOT
Donald Trump entered the White House with a set of promises to radically change US foreign policy (Fischer 2016),
headed under his slogan to put 'America First'. Even
though many satirists followed up on Trump's 'America
First' by asking if their country could be second,2 the statements Donald Trump makes on foreign policy leave foreign
policy-makers struggling to understand his position. Apart
from promising radical changes, Trump himself also seems
to radically change his views with regard to earlier decisions. Think for example of his adjusted version of the travel
ban, in which Iran was suddenly excluded from the list or
his contradictory claims with regard to the Israeli/Palestinian conflict.
Keywords: political leadership, ideational research,
foreign policy

T

rump seems to be unlike any previous US president as he dares to challenge the conventional (or foreign policy elite) thinking of foreign
policy assumptions and challenges the value of policy
expertise (Byman 2017). This rather new behaviour
makes him 'unpredictable' in the eyes of many foreign
policy-makers as they are left groping in the dark while
trying to make sense of Trump's views on foreign policy. Furthermore, Trump seems to increase rather than
decrease the gap between knowledge and foreign policy making in his own government by making uninformed claims with regard to pivotal foreign policy issues
(e.g. his clear lack of knowledge and unwillingness to
learn about nuclear policy). This was ever clearer last
week, when he seemed to defy the basics of international diplomacy when he took a tougher stance on the
G7 than on Saudi Arabia. The result? Merkel calling
for a different type of EU-US relations on Sunday.
Are these fears about Trump's capriciousness warranted? To shed some light on this question, I analysed
some speeches of Trump prior to and after the US elections in order to uncover his belief system by means of
the operational code analysis (Walker et al, 1998).3 The
results of the analysis contribute to the knowledge of
foreign policy makers and political analysts with regard
to how Trump views the nature of political life and his
strategic approach to political goals. I argue that changes in Trump's belief system align with the idea of political analysts that Trump's political beliefs are subject to
change depending on the context in which he operates.
In order to analyse Trump’s belief system prior to and
after the US election, I made use of the operational
code coding scheme developed by Walker et al. (1998)
and ran the analysis with the Verbs in Context System
(VICS) coding scheme.4 Prior to the election, I ran 56
speeches through the coding software leading to the
results below. After the election, the four main speeches Trump gave were used for analysis. The low results
prior to the election (see figure 1) indicate that Trump
held more conflictual philosophical and instrumental beliefs than in the period after the election, where Trump's beliefs indicate a more cooperative stance.

Figure 1: results operational code analysis
Many foreign policy analysts viewed Trump as a conflict-seeking leader during the campaign period, but
their views seemed to change after his first speech in
congress. Trump seemed to surprise them with a consensus-seeking approach (Tanz, 2017). These analysts seem to hypothesize that the change of roles (from
campaigner to president) would have an effect on
Trump's beliefs. Previous research indicates that beliefs
of leaders can indeed be subject to change (Malici &
Malici, 2005; Feng 2005), depending on factors such
as role change, critical junctures or personality traits.
The changes in Trump's belief system prior to and after the US election seem to confirm the conflict-consensus hypothesis put forward by policy analysts.
Furthermore, it leads to the question that if they changed here, they might change again and change the perspectives of foreign leaders in their depiction of the
US as a trusted ally. If Trump's beliefs are indeed interchangeable, as this first data suggests, foreign policy
makers would benefit from mere adaptive foreign policy
strategies that are flexible and can deal with uncertainty.
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'If Trump's beliefs are indeed interchangeable, as this first
data suggests, foreign policy makers would benefit from mere
adaptive foreign policy strategies that are flexible and can deal
with uncertainty'
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Footnotes
1

2
com/

3

4

Song title from The Heavy, 2009 3
see for some examples: https://www.youtube.
watch?v=ELD2AwFN9Nc ; https://www.
youtube.com/watch?v=mPGk0GQQR8Y ;
https://www.youtube.com/watch?v=uWqsD_6UNeI
The operational code or "OpCode" analysis
(George, 1969 in Gross Stein, 1994) is a
scientific approach in order to understand core
beliefs of (political) leaders about the political world. "This includes both philosophical
beliefs and instrumental beliefs about the
optimal way to achieve one's goals" (George,
1969 in Gross Stein, 1994). The "OpCode" is
as such one example of a (actor-specific) model
where the results can contribute to decreasing
the knowledge gap between scholars and
foreign policy makers. The "OpCode" analysis presents ten dimensions of political beliefs
(see attachment). In this essay, I used results
of Donald Trump's beliefs with regard to two
of these: 1) the nature of the political universe
(P-1) and 2) his strategic approach to political goals (I-1). These beliefs differ on a scale
ranging from conflictual (-1.0) to cooperative
(+1.00).
Software used to run the analysis: profiler
plus, available at https://profilerplus.org/ 		
and www.socialscienceautomation.net
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Appendix 1
Ten philosophical and instrumental beliefs (Gross
Stein, 1994; Schafer et al, 1998)
P1. Nature of political universe. Either conflictual or
cooperative, values between -1.0 and 1.0
P2. Realization of political values, 6 categories from -3
to +3 (hostile to friendly)
P3. Political future, predictability ratio: .00 lowest to
1.00 highest predictability
P4. Control over historical development and outcomes
(self-attributions): .00 others to +1.00 self locus of
control
P5. Role of chance: if both predictability of others and
leaders' control over outcomes are low then role of
chance is high: .00 lowest to 1.00
I-1. Leaders strategic approach to political goals: net
attribution of positive and negative valences to the self:
-1.0 conflictual and +1.0 cooperative strategy
I-2. How goals and objectives can be pursued effectively (intensity of strategy): scale from -3 to +3: -1.0
conflictual tactics and +1.0 cooperative tactics
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I-5. Utility of means, conceptualize the exercise of
political power as the choice of a control relationship
between self and other in which self seeks or maintains control over relationships with others by using
different types of words: percentage of transitive verb
categories: .00 low utility or 1.00 high utility for each
category of means.
I-3. Risk orientation: .00 risk averse +1.00 risk acceptant
I-4a. Timing of cooperation vs conflict
I-4b. Timing of words vs deeds
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This study examines the relationship between public opinion and
the legal status of homosexuality in states around the globe. An
index based on existing data was developed to measure the status
of gay rights. A regression analysis shows a positive effect of public
opinion on legal status, moderated by the degree of democracy. The
predictive effect of public opinion on legislation in full democracies can be up to three times as strong compared to hybrid regimes
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he death penalty is given to those who perform
same-sex sexual acts in 13 states worldwide. At
the same time, 22 states across the globe have
legalized same-sex marriage. The legal status of homosexuality, ranging from punishable by death to fully
legalized, illustrates the division in the world on this
topic (ILGA, 2016). Although the percentage of people who think that homosexuality should be accepted
slightly decreased in some countries, generally public
opinion on homosexuality has become more positive
over the years (Pew Research Center, 2014; Kuyper,
Iedema & Keuzenkamp, 2013). Following this trend,
there has been an increasing number of states where same-sex marriage has been legalized over the past few
years (Pew Research Center, 2015). In this study, the
relationship between public opinion about homosexuality and the legal position of homosexuals is analyzed.
Since we are interested in the extent to which democracy influences the operation of the relationship between public opinion and legal status, we focus on the
possible role of democracy as a moderating variable
(Fatke, 2014). It is expected that in a full democracy
public opinion is reflected more strongly in the legal
status than in less democratic states, considering the
ideal of citizen rule in democratic states (Dahl, 1989).

'The key relationship tested in
this study is to which extent public
opinion is reflected in the legal status of homosexuality.'
Most studies so far have aimed at explaining public
opinion on homosexuality by identifying its predictors,
such as religion, education and gender. However, not
much research has been conducted on the effects of
public opinion, e.g. the legal status of homosexuality
(Firestone, Harris & Vega, 2005). The few studies that
have considered such effects were limited to a particular law or regulation, whereas our study takes a broader
approach by introducing an index which includes nine
indicators of legislation on homosexuality. We developed this index based on data from the International,
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA, 2016). Our approach takes an international perspective through examining states worldwide.
The key relationship tested in this study is to which
extent public opinion is reflected in the legal status of
homosexuality. This relation is expected to be mode-

rated by the degree of democracy. Hence, the two research questions answered in this paper are as follows:
1.
2.

What is the effect of a country’s public
opinion regarding homosexuality on the 		
legal status of homosexuals?
To what extent is the relationship
betweena country’s public opinion and the
legal status of homosexuals influenced by the
degree to which a country is democratic?

Our study provides organizations that aim at influencing legislation on homosexuality with insight
into the effectiveness of achieving their goal through
a change of the public opinion. Further, the index we created allows for an international comparison of the legal status of homosexuality worldwide.
Theoretical framework
Public opinion and legal status
While the public is not able to make laws, they can influence legislation by pressure (Susak, 2013). All lawmakers, independent of their political system, are under
some pressure to heed public opinion. After all, they
need minimal public legitimacy to rule. Without such
legitimacy, their position can be questioned, which
may lead to unrest and revolts (Gandhi & Przeworski,
2007). Empirical findings support the argument that
public opinion guides and influences the legal status in
all regime types (Page & Shapiro, 1983; Horne, 2010).
Further, the public opinion may not only influence new
legislation but can also push forward a change in the
implementation of the current laws in a country. Hence, the first hypothesis regarding public opinion reads as
follows: ‘In states where public opinion on homosexuality
is more positive, laws on homosexuality are more liberal.
Democracy
Notwithstanding a general sensitivity of all lawmakers
to public opinion, their responsiveness to the public
view is likely to vary across different political systems.
Lawmakers are generally more responsive in democracies, because democracy allows citizens to elect those in
power and therefore those heeding the public opinion
are more likely to be (re-)elected (Davenport, 19991 ).
There are a number of additional ways through which
the public pressure can be more influential in democracies than in other regimes. First, opinion polls
and media are important modes of influence (Susak,
2013). Opinion polls are considered as such, becau-
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se they directly express public opinion. Media may
be considered by rulers since they provide citizens
with information and a platform for deliberation.
Second, legislation may be influenced through the judicial branch. In Montesquieu’s ideal type of democracy, government power is separated and the judiciary branch can make decisions independently (Hazo,
1968). Judges can take public opinion into consideration, especially when there is a public debate or an
issue has constitutional importance (Susak, 2013).
While public opinion in democratic states can benefit
from both the ruler’s need to follow unwritten norms
for legitimacy reasons and democratic institutions, in
non-democratic states only the former has an impact.
This suggests that the effect of public opinion on legislation is moderated by the degree of democracy in a state.
Consequently, the second hypothesis of this study
reads as follows: ‘The positive effect of public opinion
on legal status will be stronger in more democratic states.

tive and quantitative means such as institutional sources, legal gazettes and by approaching organizations.
The original ILGA report was comprised of 16 indicators. These indicators included information about the
presence (or absence) of particular legal provisions in a
country, and in some cases additional information on
the content of these stipulations. In constructing our
index, we only considered the presence or absence of nine
legal provisions3. These covered both clauses related to
the permissibility of same-sex sexual acts and provisions
granting certain rights to homosexuals. Together, these
nine indicators tap the most relevant domains of human life. The more of these legal provisions are present,
the more homosexuals in a country can lead a life just
like any other citizen. Therefore, the index is defined as
a simple count of these nine indicators4 (see Table 1).
Indicator
•
•
•
•
•

Figure 1: Causal diagram
Research design
This study is a cross-national, quantitative study with
a sample size of 82 states (see Figure 2). A regression
analysis was conducted to examine the relationship
between public opinion, democracy and the legal status of homosexuality2. The causal model for this can
be seen in Figure 1. Considering the time that is needed for public opinion to be reflected in legal status
due to legislative procedures and the presumed causal
relationship, data on public opinion is measured between 1995 and 2014, data on democracy in 2015
and data on the legal status of homosexuality in 2016.
Operationalization
Legal status of homosexuality
The legal status of homosexuality is measured based on data provided by the International Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association (ILGA,
2016) [2]). The data was collected through qualita-

•
•
•
•

Same-sex sexual acts legal
Equal age of consent for same and different sex sexual acts
Prohibition of discrimination in employment based on
sexual orientation
Constitutional prohibition of discrimination based on sexual
orientation
Prohibition of incitement to hatred based on sexual orientation
Marriage open for same-sex couples
Second parent adoption
Joint adoption by same-sex couples
National human right institution is sexual orientation inclusive.

Table 1: Indicators to measure legal status of
homosexuality
The descriptive statistics show the large differences in the legal status of homosexuals across the globe, with scores ranging from 0 to 9 (Table 2). The
statistical level of measurement is strictly taken ordinal. However, since there are more than five indicators, we will treat the data as if they were interval. All data used in this study was statistically
tested and then considered to be normally distributed.
Democracy
For democracy, a continuous variable rather than a
dichotomy was chosen because this provides information about the different degrees of democracy. Data
were drawn from The Economist (2015), which provides an index for 165 states based on the following
five categories: electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political
culture and civil liberties. Answers to multiple questi-
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Figure 2: States included in this study
ons, derived from expert interviews and public opi- only available source providing worldwide data with a
nion surveys, were used to determine the scores. sufficiently large sample size. Respondents of the survey were presented a list with social groups (amongst
which homosexuals were listed) and were asked to indicate if they would not accept people belonging to
such a group as their neighbor. Hence, respondents
who did not tick the box are assumed to be indifferent or accept a homosexual as a neighbour and thus
Table 2: Descriptive statistics on legal status, public opini- in their immediate living environment. It is plausion and democracy
ble that people who accept homosexuals as neighbors or are indifferent will also be more tolerant towards them in other more "distant" domains of life.
Averages were calculated based on these scores and
states were categorized by The Economist (2015) as Since we hypothesized a positive key relationship to
either a full democracy (8.0 - 10.0), a flawed demo- provide interpretable conclusions, the data was recoded.
cracy (6.0 - 7.99), a hybrid regime (4.0 - 5.99) or an Thus, when the hypothesis is not rejected we may conauthoritarian regime (0.0 - 3.99). Examining the in- clude that a lower percentage of people indicating for
fluence of democracy on the relationship between pu- homosexuals “Would not like to have as neighbors” reblic opinion and the legal status of homosexuality, we flected a more positive/less negative attitude towards hoconcentrate on those dimensions of democracy that mosexuality. In the descriptive statistics, the division on
focus on channels that allow citizens to influence po- homosexuality around the globe is reflected with a minilitical decision-making. A new index that includes mum of 0,4% of the population accepting a homosexuthree sub-indices was computed (Table 3). The index al as their neighbor and a maximum of 95,8% (Table 2).
for this ranges between 0.89 and 9.88, the dataset thus
includes states of all possible regime types (Table 2).
Indicator
•
•
•

Electoral process and pluralism
Functioning of government
Political participation

Table 3: Subindices included in the democracy variable5
Public opinion
Like Kuyper (2015), who studied the concept of public opinion on homosexuality, we retrieved the data
from the World Value Survey (1999-2014). This is the

Table 4: The impact of public opinion on homosexuality
and democracy on the legal status of homosexuality
Results
We tested our hypotheses using the following regressi-
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on model using data from 82 states:

Legal status measures the number of gay rights within
a state, Public opinion is the percentage of the population with a positive attitude towards homosexuality
and Democracy measures how democratic the state is.
Results from this model are shown in Table 4.
The results in Table 4 indicate that public opinion has a significant positive effect on the number of
gay rights when a state’s democraticness is zero, because 1 is positive. This is substantively meaningless
since there are no states scoring zero on Democracy.
The positive coefficient on Public Opinion × Democracy shows that this enhancing effect increases
as the level of democracy in a state increases. However, Table 3 does not provide sufficient information regarding the impact of public opinion when
the score on the democracy scale is higher than zero.
Acknowledging this, the interaction plot (Figure 3)
shows how the marginal effect of public opinion on legislation changes across different values of democracy.
Any particular point on this line is:

if a state’s democracy score is above 4.489. As expected
(see hypothesis 1) the effect of public opinion is not only
positive but (in keeping with hypothesis 2) the strength
of this positive effect also increases with democracy.
Conclusion
The effect of the public opinion on legal status
of homosexuality was examined as the key relationship in this study. Hypothesis 1 reads as: ‘In
states where public opinion on homosexuality is more
positive, laws on homosexuality are more liberal’.
For states that do not have an authoritarian regime,
more specifically with a democracy score of at least
4.489, Figure 3 shows a positive effect of public opinion on the legal status of homosexuality. Consequently, there is no reason to reject the first hypothesis.
Hypothesis 2 reads as ‘The positive effect of public opinion on legal status will be stronger in more democratic states’. Figure 3 supports this hypothesis in more
democratic states. Therefore, there is no reason to
reject the second hypothesis. In fact, in full democracies (states scoring close to a ten on the Democracy Index) this predictive effect is up to three times as
strong as in states with hybrid regimes (scoring a five).
The practical relevance of this research is twofold. First,
the created index may be used for cross-sectional comparative research, but could also serve as a useful tool
for informing the public debate about (equal) treatment
of people with different sexual preferences. Second, the
results can also inform the choice of strategies of organizations that aim to influence legislation on gay rights
in democratic states. They can do so for example by
changing the public opinion on homosexuality through
advertising campaigns. However, our findings suggest
that public opinion has little to no influence on legislation in less democratic states, thus implying that advertising campaigns would not be effective in changing
the law. Advocates of homosexual rights in those states
must first have an interest in strengthening democracy.
Discussion

Figure 3: The moderating effect of democracy on
the relation between public opinion and legislation.
The effect is statistically significant when the confidence
interval is completely above the zero line, which happens

A limitation of this study is that not all data regarding all variables is available and relatively speaking more developed states, which generally have
a reliable statistics bureau and the financial resour-
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ces to support social science research, are included
more often. Therefore, there might be some selectivity bias with a slight underrepresentation of African

'Our findings suggest that public opinion has little to no influence
on the legal status of homosexuality
in less democratic states.'
states. Regarding the results, this implies that the findings of this study might not apply to African states.
Furthermore, the operationalization of the public opinion about homosexuality is precarious, since the the
assumption is made that not rejecting a homosexual as
a neighbor is equal to being positive towards
homosexuality.
Finally, future research can be conducted to investigate the difference between the legislation and the
actual implementation. One may namely argue that
there may be some discrepancy. After becoming legislation, laws still needs to be executed, administered and enforced by the state to become applicable.
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Footnotes:
1. For some issues, the effect of democracy may be
stronger than for others, considering that neither citizens nor policy-makers can pay attention
to very many policies at once. This results in the
degree of responsiveness being highest if an issue is
salient (Burstein, 2003).
2. Studies have generally found Human Development and religiosity to be influential on the key

relationship (Hichy, Coen & Di Marco, 2015;
OECD, 2011; Ohlander, Batalova & Treas, 2005).
Thus, we conducted a sensitivity regression analysis to investigate the influence of these variables. When these variables were included in the
regression analysis, the key relationship was still
significant and the conclusions did not change.
Since only limited data is available, the two control
variables are excluded from the study.
3. We did not include the additional information
because it greatly varied between the different legal
provisions and it was impossible to unambiguously
define their common denominator with the other
indicators.
4. The nine indicators were treated as dummies; 0 =
absent, 1= present.
5. Note: For the indicators that were used to compute these subindices, see The Economist (2015).
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