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De integratie van participatieve methodes in de 
praktijk. Stimulerende en remmende factoren 

Hildegarde Van Genechten (red.) 

 

Met nieuwe evoluties gaat vaak weerstand gepaard. En dat is niet anders met het participatieve 
gedachtegoed dat zich op dit moment sterk in het erfgoedveld verspreidt. Niet iédereen ziet er 
meteen de meerwaarde van in. Stel dat u als erfgoedmedewerker de enige pleitbezorger bent in uw 
organisatie voor het inzetten van meer participatieve werkvormen? Hoe gaat u dan met die interne 
weerstand om? Het enige wat u dan kan doen is u richten op die dingen die u wél wind in de zeilen 
geven en die kunnen helpen uw ideeën toch door te zetten. Bijvoorbeeld door de samenwerking op 
te zoeken met gelijkgestemde partnerorganisaties. Op precies dit soort factoren die de toepassing 
van participatieve ideeën mogelijk kunnen afremmen of net stimuleren, willen we hier verder ingaan. 
Waarom delen we deze denkoefening van de Nina Simon-leesgroep? Om andere 
erfgoedmedewerkers voor te bereiden op mogelijke hindernissen, om duidelijk te maken op welke 
kansen u kan inspelen, én om zo extra argumenten aan te reiken om door te gaan op het 
participatieve elan.  
 
Een intern draagvlak geeft vleugels 
 
De praktijk toont inderdaad aan dat u soms op heel wat weerstand botst binnen de eigen organisatie 
m.b.t. het inzetten van participatieve methodes. Doorgaans is het de publieks- of educatieve 
medewerker die zich als participatieve voortrekker opstelt. Maar hoe kan hij of zij het hele team, én 
uiteraard ook de directie hiervan overtuigen? Want een intern draagvlak is broodnodig: een 
aanmoedigende organisatiecultuur is immers essentieel voor een succesvol proces of verloop van 
participatieve initiatieven. U moet over het nodige vertrouwen en de nodige experimenteerruimte 
kunnen beschikken. Want participatie betekent ook onzekerheid en falen.  
 
Het tij in de organisatie kan u stap voor stap proberen te keren door bijvoorbeeld de collega’s te 
betrekken die wel een open houding voor participatie aan de dag leggen, en die zin voor 
vernieuwend initiatief hebben, of die constructieve kritiek formuleren. Zoek medestanders in eigen 
huis. Ook goede voorbeelden voor het voetlicht plaatsen, kan helpen om anderen te overtuigen. Als u 
openlijk negatieve reacties verwacht m.b.t. uw participatieve voorstellen, benader dan het 
museumteam niet in grote groep. In groep dreigen negatieve meningen – ook al zijn het er slechts 
enkele – immers te worden uitvergroot waardoor een negatieve dynamiek kan ontstaan.  
 
Bent u uiteindelijk zover dat uw participatieve ideeën toch in de praktijk kunnen worden omgezet? 
Betrek dan zoveel mogelijk medewerkers door hen te informeren en hun mening en hulp te vragen. 
Onwetendheid ligt immers heel vaak aan de basis van flink wat frustraties. Het ultieme doel is bereikt 
wanneer participatie een oprecht onderdeel is (geworden) van de missie van uw organisatie, en u 
door dialoog en interactie met het publiek iedere dag opnieuw de maatschappelijke relevantie van 
uw werking aantoont. 
 
De inhoud gaat verloren?! 
 
Een veelgebruikt tegenargument is dat de inhoud die het museum of het erfgoedinitiatief wil 
(over)brengen dreigt verloren te gaan in participatieve initiatieven: de inhoudelijke experts vrezen dat 
de inbreng van het publiek geen toegevoegde waarde zal opleveren. Misschien voelen de 
inhoudelijke experts in uw organisatie zich wel bedreigd in hun rol? Of ze zijn er van overtuigd dat de 
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participatieve tendens een ‘hype’ is? We herkennen allemaal wel het clichématige beeld van de 
vakspecialist die zich helemaal verdiept in het onderwerp en die het publiek pas helemaal op het eind 
van het onderzoeks- en/of tentoonstellingsproces in het vizier neemt. 
 
Ook hier weer kunnen de vooroordelen worden omgebogen door precedenten en geslaagde 
praktijken te belichten. Om zo aan te tonen dat een participatief project ook inhoudelijk best zinvol 
kan zijn. Participatieve methodes kunnen bijvoorbeeld goede en kritische vragen genereren die leven 
bij het publiek. Hierop als erfgoedorganisatie een antwoord proberen formuleren is een behoorlijk 
(maatschappelijk) relevant uitgangspunt voor pakweg tentoonstellingen en andere activiteiten. Langs 
publiekszijde bevindt zich ook heel wat expertise, verhalen en ervaringen. Er kunnen 
gemeenschappen worden gebouwd rond een inhoudelijk item.  
 
Als organisatie hebt u bovendien zelf een sterke hand in de kwaliteit van de inbreng van het publiek. 
Ten eerste door scherp te formuleren welke inbreng u verwacht (zie de vier participatieniveaus 
omschreven door Nina Simon) zodat de eigen doelstellingen en verwachtingen helder zijn. Het komt 
erop aan goed af te grenzen waarover en hoe u in dialoog wil gaan. Vervolgens door ook het doel te 
expliciteren naar het publiek (waarom vraagt u inbreng?) en aan te geven wat u met de inbreng gaat 
doen. Daarnaast is het aangewezen zo concreet mogelijk te omschrijven welk type informatie, 
verhalen, actie … u verwacht. Een strikte opvolging is eveneens noodzakelijk voor al wie de kwaliteit 
wil verhogen en bewaken. 
 
Tot slot moeten we in de erfgoedorganisatie de vraag durven opperen of ‘informatie’ en ‘kennis’ wel 
degelijk het ultieme doel is. Of schuilt onze opdracht veeleer in het creëren en aan de oppervlakte 
brengen van ‘betekenissen’? Het laatste impliceert sowieso een link of verbondenheid tussen 
mensen en het cultureel erfgoed. Een persoonlijke betrokkenheid die er bij ‘informatie’ of ‘kennis’ 
misschien niet altijd is? De rol van de inhoudelijke expert is zeker niet uitgespeeld, integendeel. Er is 
enorm veel erkenning en waardering ten aanzien van de expert. Het enige punt dat we hier willen 
maken is dat er via participatieve methodes onnoemelijk veel kansen zijn om het inhoudelijke verhaal 
nóg meer te verrijken. Zodanig dat er nog meer, of nieuwe mensen aanknopingspunten vinden bij uw 
activiteiten. 
 
De eisen van het beleid 
 
De sturing (of de eisen) vanuit het beleid op de erfgoedorganisatie kunnen zowel stimulerend als 
remmend werken. Enerzijds ontwikkelde de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedbeleid 
waarin de notie ‘erfgoedgemeenschap’ een vooraanstaande plaats kreeg toebedeeld. Het hanteren 
van dit begrip interpreteren we als een aanmoediging om in te zetten op participatieve werkvormen. 
Trouwens, op verschillende beleidsniveaus is er een grote openheid en bereidheid op te merken ten 
aanzien van participatieve methodes. De keerzijde hiervan is dat het vaak snel moet gaan, en voor 
het beleid hier en nu zichtbare - of op zijn minst kwantificeerbare - resultaten moet opleveren. 
 
Een manier om hiermee om te gaan is om zelf de participatieve agenda goed in eigen handen te 
houden en om pro-actief voorstellen te formuleren. Of om alvast te communiceren over wat u als 
organisatie al doet, en daarin eigen acties zoveel mogelijk te ‘vertalen’ volgens de doelstellingen die 
het (lokale) beleid formuleert. De vraag naar cijfers en meetbare resultaten kan u voorblijven door 
zelf ook andere zichtbare elementen naar voren te schuiven. Bijvoorbeeld  door participatieve 
processen te illustreren en in kaart te brengen d.m.v. foto’s, video, interviews, citaten … 
 
De ‘bureaucratie’ is eveneens een mogelijke hinderpaal. Samenwerking en partnerschappen worden 
bijvoorbeeld aangemoedigd, maar veel contacten buitenshuis veronderstelt ook vele verplaatsingen 
én dus daarmee gepaard gaande onkosten. En dat laatste wordt dan weer niet altijd voorzien, of er 
zijn te strikte regels die eigen initiatief belemmeren. Ook de noodzakelijke experimenteerruimte en 
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flexibiliteit voor participatieve initiatieven – die vaak moeilijk lange tijd op voorhand (SMART) te 
formuleren zijn - rijmen niet altijd met de beleidsplanmatige eisen.  
 
Steeds meer participatieve competenties 
 
Er ontwikkelt zich in het erfgoedveld op dit moment vrij snel flink wat kennis en ervaring rond het 
participatieve thema. We kunnen ons vandaag de dag van een genuanceerde woordenschat 
bedienen om over participatie in alle graden, nuances en vormen te spreken (ook al is er weliswaar 
niet altijd eensgezindheid over). Bovendien krijgen we ook steeds meer kennis en inzicht in het 
publiek, door onderzoek en het opmaken van (erfgoed)profielen. We hebben inzicht in verschillende 
leerstijlen en de gedifferentieerde aanpak die zij vragen. Maar op sommige competenties mag gerust 
nog sterker worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld het kunnen coachen, ‘makelen’, of het bouwen van 
bruggen tussen mensen en organisaties. Bovendien lijkt het beschikken over een ‘toolbox’ van 
participatieve werkvormen voor velen een wensdroom te zijn. Wat de nood aan het kunnen hanteren 
van methodes en werkvormen blootlegt. 
 
Maar bovenal is aandacht voor participatie idealiter een onderdeel van het takenpakket van iédere 
medewerker. Aandacht voor participatie kan op die manier doorsijpelen in alle (museum)functies. 
Alleen op die manier kan participatie pas écht worden verankerd in de hele organisatie en blijft het 
geen verantwoordelijkheid van de publieks- of educatieve medewerker alleen.  
 
Mensen, tijd, geld … 
 
Een participatieve aanpak is arbeidsintensief en vraagt bijvoorbeeld veel overleg. Het eist met andere 
woorden voldoende mensen, tijd en middelen op. Participatie is in die zin een investering. Vele 
medewerkers hebben echter al een druk takenpakket en vragen zich luidop af ‘Hoe ze dit er nog 
tussen krijgen?’. Een dergelijke spiraal kan worden doorbroken door participatieve projecten veel 
meer te integreren in het reguliere programma zodat het niet langer om een surplus van activiteiten 
gaat. Of om het eigen ‘karretje’ vast te haken aan een groter, gezamenlijk, initiatief waarbij de 
workload door vele partners kan worden gedeeld. Het kan ook een optie zijn om minder (tijdelijke) 
projecten op te starten en meer aandacht te besteden aan de duurzaamheid ervan. Op die manier 
kan uiteindelijk misschien ook veel diepgaander worden gewerkt. Of het kan ook een keuze zijn om 
stap voor stap te werken en met zeer kleine maar haalbare acties te starten. 
 
Een bevinding van de leesgroep is overigens dat in het hele organisatieproces van activiteiten vaak 
veel te snel over de evaluatiefase heen wordt gegaan. Nochtans is evaluatie ontzettend belangrijk: 
om te vermijden dat men telkens weer van nul dient te beginnen bij iedere nieuwe actie, en dat men 
dezelfde fouten begaat. Maar onthoud vanuit de evaluatie ook vooral wat goed en positief was en ga 
daar telkens op voort. Zo kan u enorm veel tijd besparen! 
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