
Burgerparticipatie bij beleid  |  stroomschema

Verkennen en beslissen Aan de slagDoel, duur, rollen, verantwoordelijkheden

JaNee

Afraden burgerparticipatie

1.  Onderwerp
 • Wat is de beleidsvraag? of
 •  Wat is de uitdaging in planvorming?
 •  Waarover mogen burgers en externe 

partijen meepraten / meedoen / 
meebeslissen?

2.  Mensen en partijen
 •  Wie heeft belangen in dit dossier?
 •  Wie heeft kennis, kunde of ideeën die u 

nodig heeft?
 •  Hoe is de relatie tussen gemeenten en 

betrokkenen nu? 

3.  Mogelijkheden
 •   Is er voldoende beleidsruimte? Valt er 

iets te kiezen?
 •  Is het beleidsonderwerp geschikt? 
 •  Hebben inwoners kennis en/of ervaring 

op dit beleidsonderwerp?

4.  Randvoorwaarden
 •  Planning: Is er voldoende tijd in dit 

beleidsproject?
 •  Is het college en/of de raad bereid om 

een actieve bijdrage te leveren?
 •  Is er voldoende geld en ambtelijke tijd 

beschikbaar?

10. Plan
  Opstellen communicatie- 

en participatieplan

TOELICHTING

Dit stroomschema is te gebruiken 

als middel om participatietrajecten 

vorm te geven. Deze tien stappen 

leiden het proces naar een 

succesvol participatietraject, 

waarbij het belangrijk is om alle 

stappen te doorlopen. 

Dit schema is gebaseerd op het 

‘Afwegingskader burgerparticipatie 

bij beleid’ van ProDemos, Huis 

voor democratie en rechtsstaat.

5. Het doel
  Vergroten draagvlak voor beleid
  Verhogen kwaliteit van beleid
  Combinatie van draagvlak vergroten en kwaliteit verhogen

6. Duur traject
  Structureel
  Incidenteel kortlopend
  Incidenteel langer lopend

7. Beleidsfase
  Agendavorming  
  Beleidsvorming  
  Besluitvorming
  Uitvoering
  Evaluatie

8.  Categoriseren
  Burgers
  Externe partijen

9.  Plaats in participatieproces
  Participatie Beleidsmaker Burger/consument Stijl

  (Mee)beslissen Ondersteunt, stimuleert Is partner,  Partnerschap
    neemt initiatief 
  Coproduceren Neemt beslissingen Neemt beslissingen  Afgebakende
    onder voorwaarden samenwerking
  Adviseren Vraagt advies,  Geeft advies Participatie
   neemt beslissingen  
  Raadplegen Consulteert,  Wordt Consultatief
   neemt beslissingen geconsulteerd 
  Informeren Voert beleid, Doelgroep voor Open, autoritair
   informeert communicatie

Biedt dit voldoende onderbouwing om 
burgerparticipatie in te zetten?

Categoriseer de stakeholders en geef hen een plek 
in het participatieproces (rolverdeling).

Uitvoeren


