
	  

VOORBEELDPEILING 

PARTICIPATIE 

Een	  NGO	  in	  Tanzania	  streeft	  naar	  meer	  participatie	  van	  de	  lokale	  bevolking	  in	  haar	  projecten.	  Ze	  wil	  dit	  
doen	  om	  zo	  het	  gevoel	  van	  eigenaarschap	  en	  verantwoordelijkheid	  binnen	  de	  projecten	  te	  verbeteren	  
en	  om	  beter	  in	  te	  spelen	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  lokale	  bevolking.	  De	  NGO	  vindt	  het	  echter	  lastig	  om	  te	  
zien	  waar	  en	  hoe	  dit	  kan	  worden	  verbeterd.	  Ze	  besluiten	  een	  peiling	  op	  te	  zetten	  naar	  participatie	  in	  de	  
regio	  om	  de	  sociale	  dynamiek	  die	  hieraan	  ten	  grondslag	  ligt	  beter	  te	  begrijpen.	  	  

	  

Vertel	  een	  (kort)	  verhaal	  over	  een	  initiatief	  in	  je	  gemeenschap	  en	  leg	  uit	  wie	  er	  aan	  deel	  nam.	  

	  

1. Hoe	  voel	  je	  je	  over	  dit	  initiatief?	  Selecteer	  maximaal	  2.	  

o Gelukkig	  
o Hoopvol	  
o Geïnspireerd	  
o Onverschillig	  
o Verbonden	  
o Teleurgesteld	  

o Gefrustreerd	  
o Boos	  
o Machteloos	  
o Alleen	  
o Anders,	  namelijk...	  

2. De	  toon	  van	  je	  stem	  in	  dit	  verhaal	  is...	  

3. Het	  initiatief	  uit	  je	  verhaal	  gaat	  over...	  

	  

4. In	  je	  verhaal	  zijn	  de	  mensen	  met	  macht	  die	  de	  situatie	  -‐	  positief	  of	  negatief	  -‐	  kunnen	  
beïnvloeden…	  (Selecteer	  maximaal	  2.)	  

o Mannen	  uit	  de	  gemeenschap	  
o Vrouwen	  uit	  de	  gemeenschap	  
o Jeugd	  uit	  de	  gemeenschap	  
o Veiligheidsactoren	  (politie)	  
o Formele	  besluitvormingsmachten	  

(lokale	  overheid)	  
o Informele	  besluitvormingsmachten	  

(religieuze	  leiders,	  onderwijzers)	  

o NGO’s	  
o Internationale	  NGO’s	  
o Staatsactoren	  
o Gewapende	  groepen	  
o Internationale	  actoren,	  zoals	  de	  VN	  of	  

Amerikaanse	  regering	  /	  EU	  

Zeer	  positief Zeer	  negatief 

Sociale	  relaties Fysieke	  
gezondheid 

Economische	  
kansen 
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5. Was	  jij	  een	  van	  de	  organisatoren	  van	  dit	  initiatief?	  

• Ja	  
• Nee	  

6. Hoe	  actief	  werd	  jij	  door	  de	  organisatoren	  bij	  het	  initiatief	  betrokken?	  

	  

7. Hoe	  zou	  de	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  mensen	  op	  wie	  het	  initiatief	  was	  gericht	  beschrijven?	  

	  

8. Wat	  is	  je	  geslacht?	  

• Man	  
• Vrouw	  

9. Wanneer	  ben	  je	  geboren?	  

• Voor	  1950	  
• Tussen	  1950	  en	  1959	  
• Tussen	  1960	  en	  1969	  
• Tussen	  1970	  en	  1979	  

• Tussen	  1980	  en	  1989	  
• Tussen	  1990	  en	  1999	  
• In	  of	  na	  2000	  

10. Wat	  omschrijft	  het	  best	  je	  social	  status?	  

• Jongere	  zonder	  opleiding	  
• Scholier	  
• Student	  aan	  een	  universiteit	  
• Werkeloos	  zonder	  opleiding	  

• Werkeloos	  met	  opleiding	  
• Lagere	  arbeidsklasse	  
• Middenklasse	  
• Opperklasse	  

11. Welke	  regio/	  stad	  woon	  je	  in?	  Klik	  op	  het	  plaatje	  en	  plaats	  er	  een	  stip	  op	  als	  je	  antwoord.	  

	  

	  

Heel	  erg	  betrokken Helemaal	  niet	  betrokken 

Heel	  erg	  betrokken Helemaal	  niet	  betrokken 
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Andere	  mogelijke	  onderzoeksvragen:	  

• Kun	  je	  vertellen	  over	  een	  moment	  dat	  je	  het	  gevoel	  gaf	  dat	  je	  inbreng	  gewaardeerd	  werd	  
door	  de	  organizatie	  waar	  je	  voor	  werkt?	  	  

	  

	  


