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Theoretisch perspectief op participatie. 

• Dilemma’s.
• Participatie-as.
• Vier vormen van participatie.

Menno van der Veen (Tertium)



Bij participatieprocessen 
gaat het vooral om:

A. Een eerlijk en evenwichtig 
procesverloop.

B. Een goede uitkomst. 

Dilemma 1  



Raadsleden moeten betrokken 
zijn bij participatieprocessen door:

A. Duidelijk kaders te formuleren voor de 
processen.

B. Heel scherp te controleren.
C. Zelf aanwezig te zijn als toehoorder.
D. Nee hoor… dat hoeven ze niet.

Dilemma 2





Voorbeeld • Autovrij maken van een wijk.

• bouwen in groene gebieden.

Nadruk op • Procesnormen.

Mogelijke rol raad • Heldere procesnormen benoemen. 

• Duidelijk maken wanneer besluit 
wordt genomen. 

TYPE 1 PARTICIPATIE
Verdeelde samenleving

Participatieproces geeft input voor 
besluit waarmee een significante 
minderheid het niet eens zal zijn.



Voorbeeld • Omgevingsvisie voor gemeente.

• Plan herontwikkeling van buurt.

Nadruk op • Proces & uitkomst.

Mogelijke rol raad • Duidelijk maken welke ruimte er is voor 
verschillende belangen (kaders geven). 

• Procesnormen benoemen. 

• Aangeven waarop uitkomst & proces wordt getoetst. 

TYPE 2 PARTICIPATIE
Samen plannen

Participatieproces heeft tot doel zoveel 
mogelijk belangen een plaats te geven 
in het uiteindelijke plan.



Voorbeeld • Informatieavond nieuw afvalbeleid.  

• Toelichten van besluit over woningbouw.

• Communicatie over nieuw omgevingsplan.

Nadruk op • Acceptatie, informatie, transparantie. 

• Duidelijk maken dat er alleen nog ruimte is 
voor type 2 & type 4 participatie.

Mogelijke rol raad • Nadruk leggen op participatie.

• Controleren of informatievoorziening op orde is.
• Ruimte scheppen voor participatie in later stadium. 

TYPE 3 PARTICIPATIE
Communiceren

Communicatie over besluiten of 
uitkomsten van participatieproces.

Wederkerigheid

Het participatie-aspect van 
communicatie schuilt in de 

wederkerigheid: het gaat niet 
alleen om het vertellen van 

een boodschap, maar ook om 
het luisteren naar hoe die het 

best bij verschillende 
doelgroepen aankomt en bij 

welke vervolgstappen zij 
betrokken willen zijn. 



Voorbeeld • Inrichten speeltuin. 

• Bijdragen aan afvalscheiding.

• Initiatieven uit de samenleving.

Nadruk op • Uitkomsten & draagvlak.

Mogelijke rol raad • Ruimte creëren voor eigen initiatief. 
• Vinger aan de pols houden.

• Benoemen wat het gewenste effect van de
inspanningen van de samenleving moet zijn. 

TYPE 4 PARTICIPATIE
Zelf aan de slag

Samenleving gaat zelf aan de slag met 
publieke taak.



• Geslaagde voorbeelden participatie.
• Toelichting inventarisatie.
• Vragen en discussie.

Wiljan Linders (Tertium)



Geslaagde voorbeelden van 
participatie

• Samenspraak, Buurtbudget (Zoetermeer)
• Loting projectteam buurtinrichting 

(Haarlem)
• Herinrichting Nutricia/Cambuur-terrein 

(Zoetermeer/Leeuwarden)
• Tafeltjes-avonden / motiemarkten (Den 

Bosch)
• Dragons’ Den (Provincie Noord Holland)
• Dorps- buurt-visie (Berg en Dal / Veere)



Factoren voor succes

Luisteren

Doorverwijzen

Actief meedoen

• Vooraf selecteren deelnemers
• Verstrekken van objectieve informatie

vergroot de kwaliteit van het proces
• Oordeelsvorming dmv onderlinge 

deliberatie
• Informeer altijd over de uitkomsten
• Tijd en geld



Uitkomsten enquête Webinar

Heeft jouw gemeente al een 
participatievisie?

Ja 38 keer
Nee 47 keer
Weet niet / anders 49 keer 



Uitkomsten enquête Webinar
Op welke onderdelen van 
de participatievisie ben je trots?

• ‘Meer inclusiviteit.’
• ‘Hopen op meer begrip inwoners vs overheid.’
• ‘Geeft handvatten.’
• ‘Participeren in coronatijd.’
• ‘Unaniem aangenomen door de raad.’
• ‘Vroegtijdig belangen betrokkenen verkennen.’
• ‘niet trots, lastig instrument.’
• Motivatie om burger te betrekken, uitvoering lastig.’
• ‘toepassing moet zich nog bewijzen.’



Uitkomsten enquête Webinar
Heeft de participatievisie 
invloed op de praktijk?

• Soms wel, soms niet.
• Ja, levert vooral teleurstellingen op
• We zijn pas net begonnen.
• Gaat nog wel regelmatig fout.
• Mensen komen achter geraniums vandaan.
• Nu wel veel digitaal.
• Pas net begonnen, we moeten nog evalueren.
• Inhoudelijke discussie vindt nu plaats aan de voorkant 

als er nog ruimte is om bij te sturen.
• We worstelen (door corona) met de uitvoering.



Toelichting participatievisies.

Menno van der Veen (Tertium)



Wat staat er in de 
participatievisies van gemeenten

Overeenkomsten

• Vroegtijdigheid
• Gelijkwaardigheid
• Spelregels
• Stappenplan / checklist
• Begroting
• Rollen van de raad, collega en ambtenaren
• Mening van bewoners over huidig 

participatiebeleid 



Wat staat er in de participatievisies 
van gemeenten

• Proces versus uitkomsten
• Omvang en diepgang
• Verschillende toepassingen van 

participatieladder
• Vrijwel geen enkele participatievisie noemt 

dilemma’s
• Worsteling met de kunst van het loslaten



Voorbeelden uit participatievisies

§ Bilthoven: participatiekring.
§ Zoetermeerse samenspraakladder.
§ Right to challenge
§ Heemskerk: WMO/burgerkracht
§ Houten: visie over participatie en 

communicatie



De lokale buurtorganisatie ‘frisse neus’ wil een project starten 
waarbij inwoners zelf de luchtkwaliteit meten rondom hun 
woning. Ze vraagt hiervoor subsidie.
Wat ziet u hier als een goede vorm van participatie?

A. De gemeenteraad kan dit initiatief omarmen en het bespreken 
met het college van B & W.

B. Als een fractie of raadslid dit wil steunen, kan hij/zij het mede-
ondertekenen.

C. De gemeenteraad speelt geen actieve rol bij individuele 
initiatieven. 

D. Gemeenteraadsleden moeten geen initiatieven uit de 
samenleving ondertekenen. Dat is rolverwarring. 

Dilemma 3



Tertium Aanbod

• Advies en ondersteuning participatievisies.
• Training gemeenteraden en/of ambtenaren.
• Uitvoering participatietrajecten.
• Participatie en de omgevingswet: juridisch 

(Trees van der Schoot) en praktisch.

• ‘Wat offline kan, kan ook online!’
• www.tertium.nl

http://www.tertium.nl/


Hoe werkt een training?

• Vooraf: inventarisatie ervaringen 
deelnemers met participatie.

• 1.5 tot 3 uur training online of op locatie.
• Theorie 
• Terugkoppeling inventarisatie.
• In gesprek over dilemma’s.

• Doel: De positie van de raad tov participatie 
in de gemeente versterken.

‘



Vragen en discussie



Lunchwebinar #3: De techniek achter 
een online bijeenkomst.
Dinsdag 9 maart 2021 | 12.00 – 13.30 uur

Zelf een online bijeenkomst hosten? 
Dat is minder moeilijk dan het lijkt! In 
deze webinar leer je in anderhalf uur 
de basis voor het organiseren van een 
publieksevenement of 
(bewoners)bijeenkomst in ZOOM.


