
DE KRACHT VAN 
PARTICIPATIE OP LOKAAL 

NIVEAU
LEERSTOEL SMART CITIES –

SMIT/VUB

30 MAART 2017



Waar hebben we 
het over?
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PARTICIPATIE IS MEER DAN INSPRAAK: HET GEEFT RUIMTE 
AAN ENGAGEMENTEN IN EEN ORGANISATIE OF 
SAMENLEVING. 

PARTICIPATIE IS EEN LEERPROCES TUSSEN DEELNEMERS, 
WAARMEE BETROKKENHEID, VERTROUWEN EN 
DRAAGVLAK VOOR BESLISSINGEN WORDT VERKREGEN. 

HET GAAT HIERBIJ OM OPEN PROCESSEN, WAARIN 
RUIMTE EN TIJD IS VOOR HET UITWISSELEN VAN 
MENINGEN, BOUWEN AAN GEDEELDE VISIES EN ACTIES 
(CO-CREATIE), MAAR OOK LEREN OMGAAN MET 
VERSCHILLEN.
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Participatie leidt tot
betere kwaliteit van inhoud 



Participatie leidt  tot meer mogelijkheden, 
ideeën, argumenten, perspectieven… voor 

concrete acties en beleid.



Participatie leidt tot gedeelde 
verantwoordelijkheid voor resultaten, keuzes, 
beslissingen, eventueel onvoorziene effecten… 



Participatie leidt tot 
vermenigvuldiging van de capaciteit 

voor uitvoering van acties



Efficiëntie = 
daadkracht Legitimiteit

= draagvlak

Participatie leidt tot 
legitimiteit van proces en resultaten



Context: andere kijk op overheid







DISCUSSIE > DIALOOG



BELANGEN VERBINDEN



DENKEN IN PROCESSEN

Stakeholderinvolvement is meer dan een rondetafel, 
burgerpanel of stakeholderforum.

Vertrekken van wat er is, stappen zetten met oog op 
wat opzet is en nog volgt.



PROCES ARCHITECTUUR



ZEER VEEL MOGELIJKE 
WERKVORMEN 
– VORM VOLGT INHOUD

• OFF-LINE

• ONLINE

• COMBI OFFLINE – ONLINE
• Parallel
• Zandloper-model
• Voor- en/of natraject









WAT GEBEURT?
LESSEN VAN OP HET TERREIN



het bekomen van een uitwerking 
van concrete acties met een 
versterkend, verbindend en 
opschalend karakter die de 
Tienenaar verbinden in een 

gemeenschappelijke visie en 
fierheid

DE TIEN VAN TIENENMISSIE





DOELSTELLINGEN OP LANGERE TERMIJN (ENKELE JAREN)

• De positieve dynamiek is zichtbaar en versterkt; er is een kanteling van de teneur.

• Het cross-sectoraal-werken is een reflex; het is vanzelfsprekend.

• Er heeft zich een nieuw netwerk ontwikkeld met oa nieuwe leiders maar ook met niet-

verenigde burgers, ook de unusuals; iedereen doet mee dus ook bedrijven, scholen en 

zeker niet te vergeten de verscheidene buurten, wijken en straten van de stad.

• Tienenaars zijn fier op hun stad (‘mooie, leuke, propere, aangename stad’).

• Tienenaars zijn ambassadeurs van hun stad; burgers zijn aan zet. 

• Er heerst een wij-gevoel, een grote verbondenheid tussen burgers, bestuur en 

medewerkers; burgers ondernemen actie en doen dat op een zelfsturende manier, het 

bestuur neemt eerder een regisseursrol op.

DOELSTELLINGEN OP KORTE TERMIJN (CONCREET FASE 1 EN 2 VAN DIT TRAJECT)

• Er liggen een aantal initiatieven en acties (op tafel maar ook in de uitvoering) die dit hoger 

doel mee mogelijk maken; er is energie voor het uitvoeren die acties.

• Er is een ambassadeursgroep die een eerste stap zet naar verbondenheid en ‘durven’ en 

‘anders’.

• We werken cross-sectoraal, domein-overschreidend, over de muurtjes heen.

• Tienenaar is op de hoogte van dit traject en heeft de kans in te stappen in dit verhaal.

DE TIENAANPAK







◢ Soms nog te veel een ‘project’ : participatie moet een onderdeel 
zijn van een algemeen stedelijk beleid (bestuursakkoord) en visie

◢ Nood aan ‘procesarchitectuur’ die bottom-up initiatief van burgers 
mogelijk maakt: 

◢ Wijkwerking en frontlijnwerk moeten daar hun voeding vinden. 

◢ De stedelijke organisatie moet ophouden met allerlei dingen te 
organiseren en initiatieven die bottom-up groeien ‘dood te knuffelen’

◢ Groei vraagt om frictie, conflict moet weer een plaats kunnen 
krijgen, participatieve intelligentie vergt het vermogen om zich 
oncomfortabel te kunnen voelen.

DE TIENLESSONS LEARNED



Roeselare2030MISSIE
idee 2

Samen met burgers nadenken over 
de toekomst van Roeselare



Roeselare2030DURFDROMEN
idee 2

◢ Aanpak:
◢ grootschalige participatieve project: honderden burgers en organisaties 

dromen en denken op een creatieve over de toekomst van hun stad

◢ ‘In welk Roeselare willen wij leven in 2030? 

◢ combinatie droomgroepjes, online bevraging en stadsdebat

◢ Van ambtenaren tot ambassadeurs: hoe betrek je administratie 
op een brede en positieve manier bij een participatietraject?
◢ 45 medewerkers: van MAT-lid tot groenarbeider

◢ versterken van de interne expertise van medewerkers

◢ dienstoverschrijdend samenwerken

◢ Outcome/oogst:
◢ inhoudelijke resultaten gebundeld in een oriëntatienota voor stadsbestuur

◢ vertaling naar ‘Krant van de toekomst’ voor de burgers

◢ onmiddellijke input voor meerjarenplan 





Roeselare2030TRAJECT
idee 2

◢ Engagement bestuur voor breed gedragen toekomstdenken 2030

◢ Kerngroep medewerkers als kloppend hart

◢ Interne, prikkelende campagne voor rekrutering ambassadeurs

◢ Training creativiteit en opzetten stadsgesprekken

◢ De droomsessies op vele plekken: ‘in welk Roeselare willen wij 
leven in 2030?’ met vele honderden deelnemers

◢ Online bevraging: welke ideeën heb ik voor mijn ideale stad?

◢ Oproep naar scholen: kinderen creëren hun toekomstdromen en 
brengen hun kunstwerken nr de burgemeester > tentoonstelling

◢ Input clusteren in 6 wervende thema’s: Ademen, Ontmoeten, 
Genieten, Bewegen, Groeien en Schitteren.

◢ Groot stadsdebat: uitwerken concrete initiatieven en acties

◢ Output: oriëntatienota & ‘de krant van de toekomst’



Roeselare2030SUCCESFACTOREN
idee 2

◢ Koppel actie aan competentie-ontwikkeling

◢ Bevorder interne samenwerking door dienstoverschrijdend te 
werken: 

◢ Laat ambtenaren ‘mens’ zijn en creëer zo meer verbinding met de 
burger: 

◢ En ook: wervende interne en externe communicatiecampagne, 
goede samenwerking met de politiek , …



NeerpeltMISSIE
idee 2

een geïntegreerd participatiebeleid, 

intern en extern 



Participatie in Neerpelt



NeerpeltTRAJECT
idee 2

◢ Fase 1: Interne visievorming en actief leerproces
◢ kerngroep met burgemeester, secretaris en betrokken medewerkers als spil

◢ 5 interactieve momenten met zo’n 200 deelnemers, mix inwoners, politici, 
medewerkers, leden gemeenteraad en adviesraden, …

◢ tiental medewerkers als facilitator

◢ resultaten gebundeld in aanbevelingsnota + brochure ‘Participatie in 
Neerpelt. Hoe? Zo?’ + blog www.liefdevoorneerpelt.be + ….

◢ Fase 2 – Aan de slag: herinrichting Marktplein
◢ samenstellen kerngroep die informeert en begeleidt

◢ onderzoek naar behoeften, verwachtingen en bezorgdheden > ook digitaal

◢ eerste participatief Marktcafé: presenteren onderzoeksresultaten en 
brainstorm oplossingen

◢ aanstellen ontwerpbureau 

◢ tweede participatief ‘Marktcafé’: voorstellen en finaliseren ontwerp 



NeerpeltSUCCESFACTOREN
idee 2

Fase 1:

◢ Inspireer en geef het goede voorbeeld: openlijk engagement van 
burgemeester en secretaris van bij de start, durf en openheid

◢ Toon dat je het meent, ga van woorden naar daden: vrij snel 
participatie-ambtenaar 

◢ Doe zelfvertrouwen groeien: begeleid en geef richting, ruimte om 
te bewegen, te proberen, initiatieven te nemen

Fase 2:

◢ Zorg voor formele overlegstructuren

◢ Informeer. Om juiste beslissingen te kunnen nemen, is het 
belangrijk om eerst over alle informatie te beschikken o.a. via 
onderzoek

◢ Betrek je stakeholders van bij het begin

◢ Zorg voor duidelijkheid, ook op vlak van beslissingsmacht



Met de burgerbegroting kunnen burgers mee beslissen 
over 1,1 miljoen euro uit de jaarbegroting van het 

district Antwerpen. De bewoners van het district kiezen 
thema’s en verdelen geld over deze thema’s. 

Burgers ook de kans krijgen om deze budgetten in te 
vullen met concrete projecten. Eerst kunnen inwoners 
projecten indienen, nadien maken ze een keuze uit de 

haalbare projecten.

BURGERBEGROTINGMISSIE



BURGERBEGROTINGAANPAK
idee 2

◢ Startmomenten (online en IRL)
◢ Deelnemers beslissen welke thema's ze belangrijk vinden

◢ Kiezen per groep bij consensus vijf thema's uit 91 lokale beleidsdomeinen

◢ 12 meest gekozen thema's gaan door naar het districtsforum

◢ Districtsforum
◢ Elke tafel van acht deelnemers verdeelt bij consensus 1 miljoen

◢ Geld wordt verdeeld over de 12 thema's uit de startmomenten

◢ Resultaat burgerbegroting = gemiddelde van alle tafels

◢ Projectronde
◢ Inwoners dienen zelf projecten in binnen de gekozen thema's

◢ Deelnemers beslissen zelf welke projecten worden uitgevoerd

◢ Het districtsbestuur kan prioriteiten per wijk te bepalen





◢ Op zich echte impact want burgers beslissen 
autonoom over 10% van het budget

◢ Visualiseren van de realisaties

◢ Van beslissen over geld naar beslissen over 
geld èn

concrete besteding

BURGERBEGROTINGIMPACT?



◢ De leercurve is nog lang niet ten einde

◢ Op veel plakken in de wereld zijn er experimenten

◢ Ook hier veel werk voor
◢ Team

◢ Administratie & kabinet

◢ Burgers zelf

◢ Het blijft moeilijk om een massa te bereiken / betrekken (ook 
al deel je 1 miljoen uit)

◢ Wat met representativiteit en beslissen? 

◢ Moeilijk om de structuur van de overheid te gebruiken 

BURGERBEGROTINGLESSONS LEARNED



Samen naar een riviercontract 
voor de Vallei van de Kerkebeek

-

Maatregelen en oplossingen 
rond de reductie van 

wateroverlast moeten gedragen 
en uitgevoerd worden door alle 

betrokkenen: overheden, 
burgers, bedrijven, 

verenigingen… Daarom startte 
de Vlaamse Milieumaatschappij 

een project om iedereen een 
jaar lang te betrekken. 

KERKEBEEKMISSIE



KERKEBEEKAANPAK
idee 2

◢ Starten met een slimme knaller
◢ Online participatieplatform en projectwebsite

◢ Kan mijn huis overstromen? Doe de test!

◢ Tevens instrument voor communicatie, informeren, sensibiliseren,  
onderzoek & rekruteren

◢ 2 Startevents – maak het concreet en engageer mensen

◢ Wordt actief - online participatieplatform + offline mini-sessies
◢ Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen

◢ Ambassadeurs doen “aan tafel” sessies

◢ Kerkebeekforum - Alle stakeholders gaan met de ideeën en initiatieven die 

zijn voorgesteld zelf aan de slag om te komen tot concrete en haalbare acties

◢ Slotevent
◢ Een feestelijk slotevent waar de beste ideeën worden voorgesteld

◢ Overdracht om te komen tot een riviercontract





◢ Combi online – offline in trechtermodel zeer succesvol

◢ Online test ingevuld door meer dan 1.600 personen (schatting 
10% van het projectgebied rechtstreeks betrokken)

◢ Meer dan 200 actieve deelnemers op de startevents

◢ Heel veel energie en positieve feedback

◢ Eerste sensibilisering geslaagd bij zowel overheden als burgers 
en andere deelnemers

◢ Honderden deelnemers met interesse in online 
participatieplatform

KERKEBEEKLESSONS LEARNED



◢ De Genks

◢ Kind & cultuur traject Geetbets, Aarschot, Zoutleeuw,…

◢ Van onderwijsraad naar netwerk Samen Onderwijs Maken 
Leuven

◢ Leuven Klimaatneutraal

◢ Droomdag Dendermonde

◢ Vrijetijdsite Dilbeek

◢ Kortenberg: burgers, politici en medewerkers in dialoog

◢ Begeleidingsopdracht visievorming en actieprogramma open 
ruimte zuidrand

◢ Mobiliteitsplan Meerhout

◢ …

VELE ANDERE BOEIENDE VOORBEELDEN



Nog vragen?

◢ Hade Bamps – Levuur – hade@levuur.be - +32 472 276 433 –
www.levuur.be

◢ Jo Steyaert – Indiville  - jo@indiville.be - +32 472 530 941 –
www.indiville.be

◢ Michiel Nuytemans – Tree company –
michiel@treecompany.be +32 486 767 870 –
www.treecompany.be –
http://participatieplatform.treecompany.be
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