
Werken met burgerschapsstijlen  
door het Drents parlement 

Mijke Boedeltje Statengriffie Drenthe 



Komen tot burgerschapsstijlen 

Mentality model™ van Motivaction  

 

• Onderscheid in acht sociale milieus  

 

• Aan de hand van vragen naar persoonlijke opvattingen en waarden komen 
tot een indeling in acht sociale milieus en vervolgens in vier 
burgerschapsstijlen 

 

• Binnen sociale milieus gezamenlijke waarden ten aanzien van werk, vrije 
tijd en politiek, ambities en aspiraties. Oók verschil in 
communicatie(middelen)  
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Plichtsgetrouwen 
•  Samenleving: 

– loyaal en lokaal betrokken 

– traditioneel 

•  Overheid en politiek: 

– gezagsgetrouw, maar ervaren afstand tot politiek 

•  Communicatie: 

– moeite met complexiteit, hoeveelheid  

– eenvoudig en begrijpelijk 

 

 

 

• Oververtegenwoordigd in dit segment:  

− 50 t/m 80 jarigen 

− vrouwen 

− gehuwd 

− middelhoog of laag opleidingsniveau 

− modaal of beneden modaal inkomen 

 
 

Bron: Motivaction 

plichtsgetrouwen



•  Samenleving: 

– individualistisch, gericht op eigen belang  

– netwerkers 

•  Overheid en politiek: 

– reactief 

– gemiddeld vertrouwen 

•  Communicatie: 

– vaardig, op hoofdlijnen 

– toonzetting 

– social media 

 

• Oververtegenwoordigd in dit segment:  

− 15 t/m 34 jarigen 

− mannen 

− alleenstaand zonder kinderen 

− hoog opleidingsniveau 
 

 

 

Bron: Motivaction 

 

Pragmatici 

pragmatici



Structuurzoekers 

•  Samenleving: 

– weinig maatschappelijk betrokken 

– gericht op eigen gezin 

•  Overheid en politiek: 

– afzijdig en wantrouwend  

– voelen zich niet vertegenwoordigd en gehoord  

•  Communicatie: 

– prikkelgericht 

– via informele kanalen (achterban) 

 

 

 

• Oververtegenwoordigd in dit segment:  

− 35 t/m 44 jarigen 

− middelbaar of laag opleidingsniveau 
 

 

Bron: Motivaction 
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Structuurzoekers
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Verantwoordelijken 
•  Samenleving: 

– actief, (internationaal) betrokken, algemeen belang  

– zelfontplooiing 

•  Overheid en politiek: 

– geïnteresseerd 

– coöperatief 

•  Communicatie: 

– vaardig, mondig 

– goed geïnformeerd 

– verwacht openheid en transparantie 

 

 

• Oververtegenwoordigd  in dit segment:  

− 50 t/m 65 jarigen 

− hoog opleidingsniveau 

− bovenmodaal inkomen 

 

 

 

verantwoordelijken

Bron: Motivaction 



Burgerschapsstijlen in Nederland 

Structuurzoekers 
32% plichts- 

getrouwen 
13% 

verantwoordelijken 
30% 

pragmatici 
25% 



Burgerschapsstijlen in Drenthe 

Bron: Motivaction 

Burgerschapsstijl Drenthe NL 

Plichtsgetrouwen 12% 13% 

Verantwoordelijken 29% 30% 

Pragmatici 26% 25% 

Structuurzoekers 33% 32% 



Ontwikkeling burgerschapsstijlen 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Minder verantwoordelijken 

Stabiliteit structuurzoekers 

Meer pragmatici 

Minder plichtsgetrouwen  

Bron: Motivaction 



Verkiezingsactiviteiten 2015 

Doel:  
 

• Vergroten opkomst en draagvlak 

• Teruglopende belangstelling en tevredenheid 

• Dalende verkiezingsopkomst 

                                              

 

 

 



Pragmatici 

Hoe bereiken we ze…én hoe krijgen we ze in beweging? 

 
 
 
 
 
• Niet méér informatie geven, maar info die hen raakt (meerwaarde) 

• Wijzen op eigen invloed en eigen belang 

• Doelgroep opzoeken (werk, sport, school, sociale media) 

• Toonzetting 



Pragmatici  

Centrale boodschap via ambassadeurs: 

 

Hoe ziet jouw Drenthe eruit? Jouw Drenthe. JOUW STEM 



Acties pragmatici 

• Facebookpagina met o.a. fotowedstrijd “Hoe ziet jouw Drenthe eruit?”                         

• Ambassadeurs delen foto’s/verhalen op facebook  

• Stemwijzer en scholenprogramma ProDemos 



Acties plichtsgetrouwen 

• Radio- en televisiespots op RTV Drenthe en lokale omroepen 

• Extra advertenties Drenthe Dichtbij in huis-aan-huis bladen 

• Gast van de Staten 



Acties Verantwoordelijken 

Informatieve, inhoudelijke boodschap via: 

• Informatieve items op RTV Drenthe en DvhN 

• Verkiezingssite (subsite Provinciale Staten) 

• Verkiezingsdebat 

• Twitter #PSDR15 



Structuurzoekers 

• Gaat zelf niet op zoek  

• Vermijd ‘overheidsboodschap’ 

• Via informele kanalen met achterban 

• Maak duidelijk wat overheid voor hen doet: concrete 
onderwerpen 

• Begrijpelijk 

 

Bron: Motivaction 



Hoe verder: vervolg werkwijze 
• Griffieplan en communicatieplan 

– mix van instrumenten: voor elk wat wils 

 

• Masterclass Statenleden 

 

• Statenontmoetingen 

– de rol van PS in de veranderende samenleving 

– Van denken naar doen 

 

• Statenwerkgroep veranderende samenleving 

– Ontwikkelen visie  

– Experimenten met andere communicatievormen 

 

 


