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Voor welke fase ontwerp je een participatieproces?

Opdracht geven

Beleid of plan en 
proces ontwerpen
Kaders en visie vaststellen
Programma uitwerken 
en operationaliseren
Uitvoeren
Monitoren 
Evalueren

Wat is de duur van het project of programma?

Het vraagstuk vraagt om continue dialoog
Het gaat om een kortlopend proces
Het gaat om een langer lopend proces, met duidelijk 
begin en einde

1. Wat is er aan de hand? 

2. Waarom is het nu relevant en urgent?

3. Welke strategische kansen liggen er? 
Wat zijn risico’s? 

4. Is er een (gewenste) verbinding met bestaande 
plannen en processen?

5. Juridische context:

Gaat het nieuw beleid, aanpassing beleid of be-
eindiging beleid?

Welke regelgeving geldt er: valt het plan erbinnen 
of erbuiten? 

6. Welke feiten en cijfers, en onderzoeken hebben 
we al? 

7. Wat is de complexiteit van het vraagstuk?

Gestructureerd vraagstuk | alle benodigde kennis 
is voorhanden en er zijn geen principiële belan-
gentegenstellingen

Ongestructureerd vraagstuk | niet alle benodig-
de kennis is voorhanden óf er zijn forse belangen-
tegenstellingen.

Waar willen deelnemers in het proces invloed op? 
En waar is vanuit provincie bezien invloed op moge-
lijk? 

Wie is of wordt waarvoor verantwoordelijk? 
Maak afspraken over rollen:

Positie van de provincie
Enige overheid die beleid maakt of taak uitvoert
Met medeoverheden beleid maken of taak uitvoe-
ren
Met medeoverheden, maatschappelijke partners 
en/of inwoners beleid maken of taak uitvoeren

Informele betrokkenheid en besluitvorming
Hoe zijn Provinciale Staten en Gedeputeerde Sta-
ten betrokken? (zie praatplaat rollen Provinciale Staten)

Hoe verloopt de weging van inbreng in deze fase 
en tot welke keuzes en/of producten moet dit 
leiden? 
Wat wordt gedaan om besluitvorming zuiver en 
uitlegbaar te laten verlopen?
Welke afspraken maakt de provincie met partijen 
die namens haar de participatie oppakken? 

1. WAT 3. INVLOED

Wie is initiatiefnemer?

Wie neemt beslissingen of bepaalt?

Wie regelt de uitvoering?

Wie kan waar bijsturen? 

Wie zijn belanghebbenden?

Wie is het bevoegde gezag?  

Waarover gaat het gesprek in deze fase?
 

4. DOEL

Informatie delen

Werken aan de relatie

Advies geven
Argumenten onderbouwen

Kennis en data uitwisselen

Oplossingen bedenken of uitwerken

Conclusies trekken

Samen beslissen

Aanzetten tot gewenst gedrag

Wat is het doel van participatie?

Belangen in beeld | Belangen, perspectieven en/
of argumenten verzamelen.

Vergroten kwaliteit van beleid en aanpak | 
Kennis en ervaring aanboren, collectieve wijsheid, 
oproep doen tot innovaties.

Ontplooiing | Persoonlijke ontwikkeling, ontwik-
keling democratische vaardigheden van betrokke-
nen, burgerschapsvorming.

Legitimiteit | Acceptatie op genomen beslis-
singen vergroten of onbehagen verminderen, 
draagvlak.

Eigenaarschap | Vergroten eigen verantwoorde-
lijkheid: wat kunnen en willen inwoners, maat-
schappelijke partners en medeoverheden zelf?

Zeggenschap | vergroten macht en invloed van 
burgers

Wie betrek je wanneer? 
Welke mensen willen we bereiken? 
Welke mensen of organisaties voelen zich wel/niet 
betrokken? 
Welke mensen of organisaties worden geraakt, 
hebben een belang? 
Wie zijn nodig om een goed plan te maken en te 
realiseren? 

5. HET SAMENSPEL

GEBIED
In welk gebied vindt het participatieproces plaats?

 

REGIE PROCES
Agenda | Welke activiteiten staan op de agenda?

Wie bepaalt de agenda en waarom? 

Eigen agenda | Welke ontmoetingsmomenten/
participatieprocessen zijn door de organisatie al 
gepland? 

Activiteiten van anderen | Welke andere ontwik-
kelingen (door andere partijen) lopen er? Welke 
ontmoetingsmomenten of participatieprocessen 
hebben anderen gepland? Welke netwerken zijn 
er?
Hoe verhoudt het plan zich tot participatieafspra-
ken met andere partijen en andere overheden?

GEVRAAGDE INSPANNING
Wat vraag deelname van anderen?

Welke inspanning in tijd en gevraagde energie 
vraagt deelname in deze fase van betrokkenen? 
Weegt dat op tegen hun belang mee te doen?
Wat hebben partijen praktisch nodig om mee te 
kunnen doen? 

Plek
Ondersteuning (gespreksleider, verslaglegger, 
inwinnen expertise)
Ruimte in agenda
‘Beloning’ voor hun deelname

Wie draagt bij aan het participatieproces?
Welke vakafdelingen leveren een inhoudelijke 
bijdrage in het proces?
Welke expertise van buiten de provincie is nodig?
Wie is (mede) afzender van het proces? Moet dat 
de provincie zijn?
Is hulp bij uitdenken of uitvoeren het participatie-
proces nodig? 

WERKVORMEN
Welke werkvormen en ondersteunende materialen 
sluiten hierbij aan?

BUDGET
Welk budget is in deze fase beschikbaar en nodig 
voor het participatieproces?

Denk aan kosten voor: 

6. ORGANISATIE

BUURT
STEDELIJK OF LANDELIJK GEBIEDTUSSEN DE REGIO’S

HELE PROVINCIE

STRAAT WIJKREGIO

NEDERLAND

Hoe toegankelijk is het proces?
Hoe blijven betrokken partijen aangehaakt? 
Hoe raken mensen/organisaties aangehaakt die 
lastig zijn te bereiken? 

Juridische verankering van het samenspel
Is er sprake van formele inspraak (artikel 19 proce-
dure) of niet?

Zijn er risico’s voor specifieke groepen of een 
bepaald gebied?
Wie ondervindt er last of hinder van de uitvoe-
ring van het plan? Hoe wordt dit ondervan-
gen? 
Leidt de ontwikkeling tot overlast elders? 

Op welke manier worden rechten en belangen van 
burgers juridisch beschermd? Verslaglegging

Locatie en catering

Inzet van experts

Specifieke (online-)werkvormen, inclusief ondersteuning

Bekendmaking en publiciteit

Communicatiekanalen

2. FASE & DUUR

Schakel de hulp van de participatiegarage in!

Wie kan de stekker eruit halen?

Wie organiseert de participatie?

werkblad ontwerp participatieaanpak

DE UITGEBREIDE VRAGENLIJST

Provinciale Participatieleidraad
PROTOTYPE


