
Visie op participatie



Participatie versus samenspel



Waarom een visie op
participatie?

Kanteling van organiseren als
antwoord op maatschappelijke
ontwikkelingen

Passend Organiseren en
het rekenkamerrapport

Omgevingswet

Brede visie ontwikkelen



Participatie leidt niet altijd tot draagvlak

Door inwoners en stakeholders te 

betrekken breng je kennis uit de 

samenleving bijeen

Participatie leidt tot een beter inzicht in 

de verschillende belangen

Het betrekken van je samenleving

vergroot ook de kennis van je 

samenleving over de plannen van de 

gemeente



De gemeenteraad formuleert participatie voor 

Noordoostpolder als: De manier waarop we als gemeente, 

samen met onze omgeving, vormgeven aan het realiseren 

van (gezamenlijke) doelen en taken.

Daarbij

• zorgen we dat de basis van onze dienstverlening op orde 

is

• betrekken we de samenleving de komende jaren nóg 

meer bij onze opgaven

• en stimuleren en faciliteren we initiatieven vanuit de 

samenleving, die bijdragen aan de opgaven waar 

Noordoostpolder voor staat.



Er zijn verschillende vormen van participatie. 

Maatschappelijke participatie

Waarbij inwoners meedoen aan het maatschappelijke leven, 

bijvoorbeeld als leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of 

mantelzorger. Hieronder valt de Participatiewet in het Sociaal 

Domein.

Beleid beïnvloedende participatie, 

Hierin denken inwoners en ondernemers mee over beleid, 

dienstverlening of spelen een actieve rol in projecten van de 

gemeente. In deze vorm participeert de samenleving bij 

plannen en initiatieven vanuit de gemeente. 

Initiatiefnemersparticipatie, 

De gemeente wordt betrokken als belanghebbende bij ideeën 

en plannen van inwoners, ondernemers, instellingen of 

verenigingen. De gemeente participeert op deze manier bij 

plannen of initiatieven vanuit de samenleving.

Financiële participatie: 

Wanneer inwoners of ondernemers samen investeren, risico 

lopen en profiteren van een investering. Denk aan investeren 

in een windpark.











Participatie als instrument



Participatie als instrument

We willen gebruik maken van een impactmeter



Participatieniveau en rollen



Eenduidige werkwijze: Relevant Gesprek



Participatieladder en -doelen



Uitwerking van de visie volgt in een:

- Handboek met praktische tools (intern en extern)

- Participatieverordening

- Training gemeentelijke organisatie en gemeenteraad



Learning by doing



BEDANKT!


