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Werkkaarten Participatie Studio

BB Inleiding Inleiding
 Er bestaan heel wat publicaties over participatie, met telkens eigen 

begrippen. Deze (groene) set kaarten beschrijft die begrippen die aan 
de basis liggen van de oefeningen. Op de voorkant staat telkens een 
figuur, gemaakt door de auteurs van de begrippen, op de achterkant een 
kernachtige definitie en een verwijzing naar de publicatie waarin het  
begrip geïntroduceerd is.



THE ESSENCE OF  
POLITICS IS THE  
MANIFESTATION  
OF DISSENSUS,  
AS THE PRESENCE  
OF TWO WORLDS  
IN ONE. 
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BB 1  1  Agonism and 
 democratic practice

Stedenbouwkundige processen starten vaak van een gedeeld begrip rond 
participatie gebaseerd op verschillende blikken op democratie. Dominante 
blikken zijn de representatieve benadering (gebaseerd op het volgen van 
bepaalde procedures en technocratische besluitvorming) of de deliberatieve 
blik op democratie (gebaseerd op de waarde van debat en consensus gerichte 
onderhandeling). Beide blikken vormen onderwerp van kritiek. Verschillende 
auteurs (zoals Chantal Mouffe, Slavoj Žižek of Jaques Rancière) wijzen op 
de onmogelijkheid van planning en besluitvorming om vanuit deze blikken 
prangende problemen aan te pakken. Ze gaan ervan uit dat binnen deze 
benadering van democratie participatie steeds machtsbevestigend werkt en 
formuleren de noodzaak om een begrip van participatie en democratie op te 
bouwen dat gebaseerd is op verschil en discussie. Participatie gaat dan over 
het productief maken van conflicten.
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Bron: Rancière, J. (2001). Ten Theses on Politics.  
Baltimore, Md: John Hopkins University Press. 



ABSTRACT
CONCEPTUALIZATION

CONCRETE  
EXPERIENCE

REFLECTIVE
OBSERVATION

ACTIVE
EXPERIMENTATION experiencetransform

experience

grasp
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 Je kan niet leren over participatie via handboeken. Je kan niet leren  
hoe je conflicten moet aanpakken via handboeken. Je moet het ervaren. 
Een belangrijke basis voor deze stelling is het werk van David Kolb rond het 
ervaringsgericht leren. In zijn handboek beschrijft hij hoe een leerproces best 
steeds de volgende vier stappen doorloopt: [1] een concreet experiment, 
[2] het observeren van mogelijke veranderingen, [3] vanuit deze observatie 
proberen te komen tot abstracte concepten en [4] het opzetten van een 
actieprogramma voor nieuwe experimenten. Elk van deze stappen versterkt 
de ervaring en vormt zelf het onderwerp van reflectie. Binnen elk van 
de stappen worden verschillende leerstijlen gehanteerd (bv. praktisch of 
abstract redeneren). Het is belangrijk om het verschil in deze leerstijlen mee 
te nemen binnen een participatieproces. Niet iedereen leert op eenzelfde 
manier.  
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BB 2 2 Reflectief leermodel

Bron: Kolb, D. (1984). Experiential Learning as the Science  
of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.



ACTION
STRATEGY

GOVERNING
VARIABLES

                          Single-loop learning

                                                                  Double-loop learning

CO-EXPERIENCED
CONSEQUENCES
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BB 3 3 Double loop learning 

In hun boek ‘Organizational learning: a theory of action perspectiveOrganizational learning: a theory of action perspective’ stellen 
Argyris & Schön een kader om leerprocessen binnen organi saties te begrijpen 
en op te zetten. Binnen dit kader maken ze een onderscheid tussen single 
loop learning en double loop learning. Waar single loop learning vertrekt van 
de vraagstelling of zaken op een juiste manier worden aangepakt, focust 
double loop learning zich op de vraag of we wel de juiste zaken aanpakken.
 Dit onderscheid tussen singlesingle en double loop learningdouble loop learning is vaak de inzet 
van debat binnen participatieprocessen. Binnen complexe vraagstukken zijn Binnen complexe vraagstukken zijn 
beide vormen van leren steeds aanwezig, maar vergen ze wel een andere beide vormen van leren steeds aanwezig, maar vergen ze wel een andere 
aanpak.aanpak. Elke samenwerking is geïnteresseerd in een bepaald type van 
vraag waardoor het belangrijk is om een zicht te krijgen hoe in een proces 
zowel momenten van single als van double loop learning kunnen worden 
ondersteund.

Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational learning:  
A theory of action perspective. Reading, MA: Addison-Wesley



NEWCOMERS

OLD–TIMERS

engagement

interaction

interactioncollaboration

Learning of 
knowlegeable  
skills

collaboration

Periphery

Boundary   
(flexible, dynamic)
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BB 4 4 Situated Learning
 De verschillende ervaringen van elk van ons zorgen ervoor dat we allemaal 

tot andere inzichten komen en dus op een andere manier en met een 
andere uitkomst leren. Wanneer je als collectief een proces doorloopt, 
is het belangrijk om deze diversiteit te erkennen. Situated learning zoals 
beschreven door Jean Lave en Etienne Wegner structureert dit proces 
van het stapsgewijs delen van ervaringen en het komen tot eenzelfde 
leerperspectief. Vanuit de theorie van situated learning wordt het duidelijk 
hoe een proces steeds een veranderende groepssamenstelling kan hebben 
en hoe dit een bepaalde tijd inneemt en zich baseert op een voortdurende 
toenadering tussen een bestaande groep en nieuwkomers. Binnen de theorie 
van situated learning wordt beschreven hoe deze toenadering kan worden 
begeleid door verschillende activiteiten en afspraken in een proces. Het 
vormt een constant punt van onderhandeling. Verander de samenstelling  
van de groep en je verandert het leerproces.
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Bron: Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning.  
Legitimate peripheral participation. Cambridge: University of Cambridge Press



1
 WHAT  

SHOULD BE
from individual  

to  a collective set   
of ideals

2 
WHAT IS

grounding in  
reality helping 
and  hindering 

factors

4 
WHAT 

CAN BE
Action plan 

What? 
Who?  How? 

When?

3  
WHAT 

COULD BE
taking ideals into 
 practice via  blue  

sky ideas

WATCHINGFEELING

THINKING DOING
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 Afhankelijk van de samenstelling van je collectief, moet je anders aan je 
leerproces beginnen. Niet alleen heeft iedereen een andere leergeschiedenis, 
je moet ook als groep door een collectieve leercyclus om duidelijk te 
definiëren wat je deelt en hoe je van hieruit tot actie kunt overgaan.  
Valerie Brown en Judith Lambert beschrijven in hun boek ‘Collective  
Learning for Transformational Change, A guide to collaborative action’ hoe 
deze collectieve leercyclus uit vier stappen bestaat. [1] what should be?, 
[2] what is?, [3] what could be? en [4] what can be? Elk van deze stappen 
gaat gepaard met een ander perspectief op leren (van het voelen naar het 
bedenken en terug naar het voelen). Vanuit deze vier stappen komt een 
collectief tot gedeelde actie of beseft ze het dat het misschien nodig is om  
het collectief te verbreden of te verkleinen.
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BB 5 5 Transformative learning

Bron: Brown V., & Lambert J. (2013). Collective Learning for  
Transformational Change, A guide to collaborative action. Oxon: Routledge.



CAPABILITY TO CARRY 
OUT  TECHNICAL,  

SERVICE  DELIVERY AND  
LOGISTICAL  TASKS

What functional ways of  meeting a set 
of objectives and  fulfilling a mandate 

would we  have? Do we? What are 
they?  Why this choice?

CAPABILITY TO  
COMMIT  AND  

ENGAGE

Do we have the energy and  momentum 
to make progress?  Are we motivated 
to act? Are we  trapped by conflict or 

external  forces? How? Why?

CAPABILITY TO  
BALANCE DIVERSITY 

AND COHERENCE

Do we have adequate diversity  
to build resilience without too much 
fragmentation? What are the ten-
sions? How do we  balance them?

CAPABILITY  
TO RELATE

Are we able to relate and survive  
within our context? Do we have  

credibility and legitimacy?  
Why? How?

CAPABILITY TO  
ADAPT  AND  

SELF-RENEW

What internal or external  trends and 
factors should  trigger internal and/
or  network change and  innovation? 

Did we respond  to these? How? Why? 
How?  Why? Did we? How? Why?
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BB 6 6 Collective capabilities

 Aangezien leren sociaal is en je dit dus collectief uitvoert, ben je afhankelijk 
van de vaardigheden van anderen. Enkel zo is het mogelijk om verandering 
te kunnen realiseren (situaties aan te pakken). Heather Baser en Pieter 
Morgan beschrijven in hun studie ‘Change, capacity and performance’ vijf 
basisvaardigheden die in elke organisatie of groep aanwezig zouden moeten 
zijn: [1] de vaardigheid om je als groep te verbinden en verantwoordelijkheid 
op te nemen, [2] de vaardigheid om functioneel en pragmatisch taken op te 
nemen, [3] de vaardigheid om netwerk op te bouwen en funding te zoeken, 
[4] de vaardigheid om je als groep aan te passen aan nieuwe situaties en in 
vraag te durven stellen en [5] de vaardigheid om coherentie en diversiteit  
op een goede manier met elkaar te verbinden. De vaardigheden kunnen 
zowel als een conditie voor als een restulaat van een collectief leerproces 
gezien worden. 

Bron: Baser, H., & Morgan, P. (2008). Change,  
capacity and performance (Study report). Maastricht: ECDPM.



PERPLEXITY
Did we collect enough 

diverse facts?

What do we consider  
possible futures?
The power to take  

into account

What do we consider  
meaningful futures?

The power to arrange  
in rank order

CONSULTATION
Did we consult enough 

diverse collectives?

INSTITUTION
Can we formalize  

actions? No longer  
question certain issues 
(for the time being)?

HIERARCHY
Are the ideas compatible 

with the existing  
situation? What is their 

relative importance?

FACTS VALUES
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BB 7 7 Four requirements 
 for learning

 Een leertraject is niet enkel intern, maar legt ook duidelijk relaties met een 
bepaalde context en de bijhorende randvoorwaarden. Leren is in die zin 
politiek en selectief. Het neemt delen van de realiteit wel of niet mee.  
Bij een goed leertraject is dit een voortdurende oefening.  
Randvoorwaarden worden steeds in vraag gesteld. Kloppen de leerinzichten 
nog wel met de realiteit? Zijn we niets of niemand vergeten? 

  Bruno Latour beschrijft deze vragen in zijn boek ‘politics of nature’ als vier 
ranvoorwaarden om als maatschappij om te gaan met kennis. De eerste twee 
randvoorwaarden proberen een antwoord te geven op de vraag welke realiteit 
en bijhorende opties een groep in rekening neemt. Hiervoor beschrijft Latour 
de noodzaak om door een proces van perplexiteit en consultatie te gaan.  
De twee andere randvoorwaarden vertrekken vanuit de strategische vraag 
welke opties als waardevol kunnen worden gezien voor de toekomst. 
Hier beschrijft Latour het proces van hiërarchie en institutionalisering als 
noodzakelijk. Een participatieproces zal op specifieke momenten steeds  
met een van deze vier randvoorwaarden in aanraking komen. 

Bron: Latour, B (2004). Politics of Nature: How to Bring the Sciences into  
Democracy. Cambridge: Harvard University Press.



1. QUALIFICATION

2. SOCIALIZATION

3. SUBJECTIFICATION
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 Leren veronderstelt het voortdurend maken van keuzes: is het een open of 
gesloten proces? Inclusief of exclusief? Het is belangrijk om deze keuzes 
zichtbaar te maken. Hiervoor worden er soms zaken vastgelegd en op andere 
momenten in vraag gesteld. Gert Biesta beschrijft in zijn boek ‘Good education 
in an age of measurement: Ethics, politics, democracy’ drie verschillende 
doelen van leren binnen de maatschappij: [1] qualification als het iemand of  
een groep aanleren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om iets op  
te zetten (dicht bij de noodzakelijke collective capabilities van een groep),  
[2] ‘socialization’ als vorm en finaliteit om bepaalde bestaande normen te delen 
en over te brengen. Binnen processen van collectief leren en participatie gaat 
dit vooral over het creëren van draagvlak en het overnemen en legitimeren van 
bepaalde procedures, [3] ‘subjectification’ gaat over het individueel ontdekken 
van een eigenheid. Deze vorm zit dicht bij de rol van diversiteit en conflict  
als beschreven in de eerder geïntroduceerde post-politieke kritiek.

  Elk van de drie vormen zijn binnen een proces aanwezig. Het is belangrijk 
te begrijpen hoe elk van hen kan inspelen op steeds wijzigende situaties.  
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BB 8 8 Three modes of learning

Bron: Biesta, G. J. J. (2010). Good education in an age of measurement: Ethics, 
politics, democracy. Boulder, CO: Paradigm Publishers.



ALTERNATIVE 
INSTITUTIONAL FRAMES

SOCIAL GROUPS NEW SOCIAL GROUPS

INSTITUTIONAL FRAMES

t
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 Wanneer een groep de context van leren en verschillende externe 
dynamieken in rekening brengt, is het belangrijk om te begrijpen dat er 
naast het leerproces nog andere collectieven opereren in relatie met het 
bestaande plan of de planningscontext. Elk van deze groepen heeft ook 
specifieke keuzes gemaakt voor een bepaalde manier van werken of werden 
gedefinieerd door bestaande kaders. 

  Het schema rond socio-institutionele dynamieken probeert duidelijk 
te maken dat dit proces steeds vorm krijgt vanuit een verzameling aan 
dialectische relaties. Als groep definieer je en word je gedefinieerd door 
de instrumenten waarmee je werkt. Tegelijkertijd zijn de toekomstige 
veranderingen in plannen of ideeën zowel sturend in de manier waarop 
groepen gaan samenwerken als intrinsiek motiverend om naar verandering  
te streven. 

  Door dit kader te gebruiken om de context van leren te ontrafelen, 
wordt het mogelijk om preciezer te begrijpen met wie en op welk moment 
strategische samenwerking mogelijk is. B
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BB 9 9 Socio-institutional 
 dynamics

Bron: De Blust, S. & Van den Broeck, P. (2019). From social innovation  
to spatial development analysis and planning. In P. Van den Broeck,  
C. Parra & A. Meamood (Eds.), Thought for a better world.  
Social innovation as political transformation.
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 Activity theory start van het begrijpen van een leerproces binnen de context. 
De theorie werd ontwikkeld en verder beschreven door Yrjö Engeström. 
Ze toont hoe een activiteit steeds samenhangt met een complex systeem 
van instrumenten, rollen, een grotere groep stakeholders, bepaalde regels 
enz. Elke leeractiviteit zit verankerd in een leercultuur en leergeschiedenis. 
Door deze te analyseren wordt het mogelijk om van binnenuit een beter 
begrip op te bouwen van de impact van de context. Wat is mijn rol of de rol 
van mijn organisatie? Hoe stuur ik mijn organisatie zodat deze kan omgaan 
met specifieke participatieve situaties? Op welke manier organiseer ik me 
zodat ik een participatiecultuur kan opbouwen binnen mijn organisatie? Hoe 
hangt dit samen met de capaciteiten van andere organisaties of eerdere 
samenwerkingen? Houden bepaalde regels of rollen mijn gewenste manier 
van werken tegen?

B
E

G
R

IP
P

E
N

 
11

/1
3

BB 10 10 Activity theory

Bron: Engeström, Y., Miettinen, R., & Punamäki, R. L. (1999).  
Perspectives on activity theory. Cambridge University Press.
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 Expansive learning werkt verder op activity theory, maar voegt de vraag 
toe hoe het mogelijk is om een leercultuur te veranderen. Deze analyse 
vertrekt van een overzicht van de besluitvorming en participatiecultuur 
van een organisatie en gaat dan na waar er verandering mogelijk is binnen 
zogenaamde change labs.

  Deze change labs kunnen gezien worden als een reeks van workshops 
en analyses waar in steeds gekegen wordt waar er spanningen binnen de 
leercultuur van een organisatie zitten waarin een specifieke leeractiviteit 
georganiseerd wordt. Deze spanningen worden dan weer ingezet om 
aanpassingen te doen in de activiteit die dan weer wordt geanalyseerd. Het 
type spanningen waar expanisve learning mee speelt zijn: [a] spanningen 
rond een bepaald onderdeel van een activiteitssysteem (Is er eensgezindheid 
bij de verschillende partners), [b] spanningen tussen verschillende elementen 
binnen eenzelfde systeem (Spreken verschillende elementen elkaar tegen?) 
en [c] spanningen tussen activiteitensystemen (Ontstaan er contradicties 
tussen activiteiten? Zit alles binnen dezelfde filosofie?)
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BB 11 11 Expansive learning

Bron: Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: toward an activity  
theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 2001.
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(Biesta, 2012)
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 Collectief leren probeert de verschillende inzichten rond situationeel en 
reflexief leren in één model te gieten. Hierbij vertrekt collectief leren van 
het idee dat een collectief dynamisch is en steeds verandert naarmate het 
stappen zet. Daarnaast baseert collectief leren zich op het feit dat je als 
collectief nooit alleen bent. Op basis van interne en externe transformaties 
moet je als collectief steeds nagaan hoe je evolueert, of je samenwerkt met 
andere collectieven, splitst, dynamieken samenvoegt enz. 

  Dit resulteert in de defintiie van een participatieproces als een traject 
waarbinnen een groep mensen zich samen organiseert om te leren over een 
specifiek onderwerp om zo een proces van verandering in gang te zetten. 
Een collectief leerproces reageert op een bepaalde context waarbinnen 
men verandering probeert te creëren. Bij een collectief leerproces heeft het 
leerproces steeds een open betekenis en staat steeds een duidelijke, maar 
variërende groep mensen centraal.
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BB 12 12 Collective learning

Bron: De Blust, S., Devisch, O., & Schreurs, J. (2019).  
Towards a Situational Understanding of Collective Learning:  
A Reflexive Framework, Urban Planning, 4(1), 19-30.


