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Wat zegt de Omgevingswet over participatie? 

Heel veel.

Vandaag pikken we het volgende eruit: 

Er is niet in de wet opgenomen hoe participatie moet worden 

toegepast. 

In de motie Nooren worden gemeenten, provincies en waterschappen 

verplicht om hun participatiebeleid vast te stellen. Zo wordt voor 

iedereen duidelijk hoe organisaties participatie vormgeven en welke 

eisen daarbij gelden.



Heeft jouw organisatie al participatiebeleid? 

Voorbeelden: Ede, Utrecht, De Bilt, Soest, Venlo.



Wat kun je als communicatieprofessional betekenen?  

Kadersteller: je stelt participatiebeleid op

Adviseur: je deelt je kennis met collega’s zodat zij daarmee aan de 

slag kunnen

Monitor / toetser: je helpt bij het toetsen en checkt of aanpassingen in beleid 

nodig zijn

Coach / drempelverlager: je helpt initiatiefnemers op weg met tips en trics

Veldwerker / verbinder: je hebt persoonlijke contacten met ‘het veld’ en helpt bij 

het opzetten van participatie in de buurt

Anders, namelijk...



Welke rol heb jij in je organisatie als het gaat 

om participatie?  



Wat kun je als communicatieprofessional betekenen? 

De rol die je aanneemt / kunt aannemen is afhankelijk van diverse factoren, 

onder andere: 

Intern:

- Bestuur en management

- Collega’s op andere vakafdelingen

- Jouw eigen houding en gedrag: kun jij een rol spelen bij integraal werken 

en jezelf in positie brengen?

Extern:

- Met welke betrokkenen krijg je te maken? 



REALISERENDE OVERHEID

ondernemend

prestatieafspraken

resultaatgericht

risico afwegend

leidend

doelmatig

RECHTMATIGE OVERHEID

voorschrijvend

afdwingend

onpartijdig

MEEWERKENDE OVERHEID

inspelen op initiatieven

zorgvuldig

verbindend

relatiegericht

SAMENWERKENDE OVERHEID

netwerken

omgevingsbewust

visionair

stimulerend

inspirerend

Van buiten  

naar binnen

Van binnen 

naar buiten

Van resultaten naar randvoorwaarden 

(publieke prestatie)

Van randvoorwaarden 

naar resultaten



Bron: www.vng.nl



In welk kwadrant past jouw organisatie het best? 



VRIJHEID EN VITALITEIT HARMONIE EN GEZELLIGHEID

CREATIEVE SESSIES
ONLINE DISCUSSIE
BEHEER BUDGETTEN

WERKGROEP
WIJKFEEST

KRAAM OP DE MARKT

EXPERTMEETINGS
COMITE VAN AANBEVELING

EEN-OP-EEN GESPREKKEN
INLOOPBIJEENKOMSTEN

DORPSRAAD

MANIFESTATIE EN CONTROLE BESCHERMING EN ZEKERHEID

Bron: samr.nl



1  Wat is er al? Over beleidscultuur en ervaringen in organisaties
2  Waarom? Formuleren van doelstellingen
3  Waarover? Is het onderwerp geschikt voor participatie? 
4  Wie bereiken? Over bewoners en specifieke doelgroepen
5  Wanneer? Verschillende beleidsfases
6  Hoe ver? De treden van de participatieladder
7  Hoe? Concrete methodieken
8  Welke aansturing? Interne organisatie en communicatie
9  Participatieplan Een werkplan in ontwikkeling

Handvatten bij inrichten participatieproces



1 Welke rol zie je voor jezelf? 
2 Samenwerken: juiste disciplines aan tafel.. veranderopgave..... 
3 Waarom zet je participatiebeleid op? Visie, Ambitie, Serviceniveau
4 Wanneer is participatie “goed”? 
5 Representativiteit/vertegenwoordiging 
6 Weging van de resultaten
7 Inclusiviteit (laaggeletterden, allochtone achtergrond, gehandicapten etc.)
8 Hoe? Standaardiseren, maatwerk? Online/offline, andere factoren? 
9 Randvoorwaarden: budget en andere kaders? 
10 Beleid: beginnen, en voortdurend aanpassen, evalueren

Voorbeelden: Ede, Utrecht, De Bilt, Soest, Venlo.

Handvatten bij inrichten participatiebeleid



www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

1 Denkwijzer
2 Animatie participatie (ook in de Toolkit)
3 Inspiratiegids
4 Praatplaten Tilburg (Pieter Meijer en Wim Tijssen)
5 Praktijkverhalen: successen en valkuilen
6 Webinar(s) over: participatiebeleid opstellen (juridisch)

motie Nooren e.a. 

www.toolkitomgevingswet.nl
Communicatiemiddelen over participatie

Inspiratie mbt participatie: 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.toolkitomgevingswet.nl/

