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De juiste boodschap, op het juiste 
moment, voor de juiste persoon, 
op de juiste trede van de 
participatieladder



Wat is het doel van het plan?
• Veelal alleen voor intern: iedereen weet wat het

plan is, en wat de belangrijk boodschappen zijn 
voor welke groepen betrokkenen

• Kies een formaat dat werkt

• Het hoeft niet te ambtelijk of lang te zijn

• De samenvatting van het plan kan gebruikt 
worden voor subsidie- en vergunningaanvragen



1. De omgevingsanalyse



De juiste persoon

• De juiste persoon komt uit de 
omgevingsanalyse 

• Brainstorm met alle partijen die met je 
project hebben te maken



Brainstorming



Niet de enige manier

• Kan ook in cirkels

• Of een lijst

• Of een tabel

• Of kijk op een kaart

• Belangrijkste is: gestructureerd denken om 
alle betrokkenen te benoemen



Partijen de vaak voorkomen
• lokale overheden (gemeente, provincie, waterschap)

• Rijksoverheid, ministeries

• Politieke partijen (denk aan hun standpunten)
• omwonenden op verschillende afstanden (dit zijn verschillende groepen)

• landeigenaars
• NGOs

• protest groepen (tegenwind)

• media
• (potentiële) leden

• lokale verenigingen (sport-, modelvliegtuig, vissen)
• en?



Dan maak een indeling

tegen voor

veel invloed

weinig invloed



Of zo



Voor de belangrijkste 
partijen uit de omgevingsanalyse
• Beweegmatrix



Uit de omgevingsanalyse

• Met wie moet je samenwerken?

• Wie moet je informeren?

Oftewel:

• Voor wie moet je een participatieplan 
schrijven?

• En voor wie een communicatieplan?



2. Het participatieplan



Participatieladder

mee
beslissen

co-creëren

adviseren

raadplegen

informeren

Hoe meer invloed op het project, des te hoger op de ladder



De kernboodschap van de 
verschillende treden:
• Informeren: Wij informeren u zodat u mogelijk gevolgen 

voor uw eigen plannen en projecten kunt inschatten.
• Raadplegen: Wij vragen u mee te denken. Het is van 

belang om zo veel mogelijk in te spelen op de wensen 
vanuit de omgeving.

• Adviseren: We willen uw ideeën en oplossingen ophalen 
om te gebruiken voor het project.

• Co-creëren: We werken met u samen om het proces of 
het plan te maken.

• Meebeslissen: Wij vragen u het product en het proces 
vast te stellen. 



Plek op ladder verschilt 
per groep

Inwoners 
gemeente: kunnen 

lid worden, 
informeren

Omwonenden 
<1500- 2000 m 

adviseren, 
informeren en 

beslissen 
Omgevingsfonds

Grondeigenaren + 
omwonenden 

<500 m: 
delen mee in de 

opbrengsten, 
meebeslissen

Windmolen

Hoe dichter bij het project, des te hoger op de ladder



Participatie is goed
• Als mensen voelen dat ze een invloed 

hebben staan ze meer achter het plan



Maar…
• Dit geldt niet voor lagere treden, zoals 

informeren of inspraak hebben op een al 
definitief plan

• Tegelijkertijd is het niet altijd mogelijk om 
de hogere treden te gebruiken

• Moet altijd duidelijk zijn over op welke trede
je zit



En hoe hoger, hoe
minder betrokkenen mogelijk



Gebruik een beslisboom
• Is het project geschikt voor burgerparticiatie?
• Is er voldoende beleidsruimte?
• Is er voldoende juridische ruimte (niets tegen in 

wet-/regelgeving)?
• Valt er iets te kiezen?

• Nee? Burgerparticipatie afraden en laagste 
trede: informeren



Beslisboom #2
• Zijn de randvoorwaarden goed?
• Is er voldoende tijd?
• Is er voldoende geld en tijd/wil van jullie en/of 

gemeente?

• Nee? Burgerparticipatie afraden en 
informeren



Beslisboom #3
• Alleen als je twee keer ja hebt kan je verder 

gaan dan laagste trede

• Denken nu aan waarom, wanneer, wie, met 
welke rol en hoelang



Waarom?
• Wat is de doel van burgerparticipatie in dit 

project?
• Betrekken kennis van de situatie: methode kiezen 

waarbij zoveel mogelijk belanghebbenden mee 
kunnen doen

• Verhogen kwaliteit van het project: methode kiezen 
waarin een zorgvuldig geselecteerd groep, goed 
geïnformeerd over het beleidsonderwerp, geeft advies

• Combinatie



Wanneer? In welke fase?
• In welke fase?
• Initiatief: meedenken over het proces
• Wat: meedenken over de uitgangspunten
• Hoe te maken: meedenken over uitvoeringsplan
• Doen: meewerken aan de uitvoering
• Evaluatie: terugkijken op het proces en doen 

aanbevelingen/meedoen aan beheer



Welke rol?
• Welke rol en verantwoordelijkheid krijgen 

deelnemers?
• Raadplegen: geven hun mening
• Adviseren: geven beredeneerd advies
• Coproduceren: werken mee aan alternatieven
• Uitvoering: denken/doen mee in uitvoering
• Beslissen: groep burgers (zoals wijkraad) neemt 

besluit binnen de aangegeven kaders



Wie?
• Wie moet erbij betrokken worden?
• Direct betrokkenen
• Betrokkenen in een gebied
• Hele gemeente 
• Meer dan een gemeente



Duur?
• Wat is het duur van het project?
• Structureel
• Incidenteel kortlopend: variërend van één avond 

tot ca. 2 maanden
• Incidenteel langer lopend: langer dan twee 

maanden, maar wel duidelijk begrensd in de tijd



Informerende tools
• Affiches, folders, nieuwsbrieven, 

kranten, radio, televisie

• Reclamecampagne
• Persberichten, briefingssessies, 

presentaties op meetings en congressen 

• Centraal informatiecontact

• Gemeenschapsinformatiesystemen

• Expertpanelen, panelen
• Features, succesverhalen, casestudies

• Informatiehotline
• Open huis

• Straatstalletjes/kiosken

• Via een “woordvoerder” in de wijk (dit 
kan een actieve bewoner zijn of 

bijvoorbeeld een klankbordgroep)

• Technische rapporten

• Ludieke actie/evenement
• Website

• Social media
• Mailing of E-nieuwsbrief (Bijvoorbeeld 

Mailchimp)

• Een digitale communicatiedienst / app 
(Overmijnhuis, Renovatieplanner, etc)

• Prototype-/ modelwoning

• Filmpjes

• Excursie of andere vorm van 
uitwisseling van kennis



Raadplegings- en 
adviseringstools
• Enquêtes (persoonlijk, per post, 

internet, telefoon), interviews, 
antwoordbladen.

• Brainstormen.

• Koffietafelgesprekken.
• Overlegvergaderingen, commissies 

(adviescommissies/raden-experten 
publiek).

• In combinatie met informatie- en 
presentatietechnieken zoals: open 
dagen straatkraam of kiosk.

• Gemeenschapsdenktank, burgerjury's

• Focusgroepen
• Krachtveldanalyse

• Interactieve weergave

• Internet: stemming, elektronische 
discussieforums

• Multi stemmen.

• Polling

• Rangschikkingsoefeningen

• Rondetafelgesprekken, task forces

• Beoordelingen van belanghebbenden

• “Town hall meetings”
• Visualisaties

• Workshop(s):planningsdag; 
planningsweekend



Co-creatie en 
meebeslissingstools

In het algemeen:• Methoden voor het geven van informatie om 
het proces op gang te brengen.• Stakeholderanalyse om te bepalen wie erbij 
betrokken moeten worden.• SWOT-analyse om te begrijpen waar je bent.• Brainstormen, Nominale Groepstechniek, 
Enquêtes om enkele opties te ontwikkelen. • Kosten-batenanalyse om keuzes te maken.• ActiePlanning om te beslissen wat de 
volgende is.

Enkele specifieke hulpmiddelen:• Actiedoolhoven/plotvertakkingen/kies je 
eigen avontuur• Brainstormen

• Burgerjury's• Consensusbenaderingen, 
consensusbenaderingen: Gepaarde 
interviewtechniek 

• Delphi• Krachtveldanalyse• Onlinedialoog• Matrixscoren en -rangschikking• Meerdere stemmen; Prioriteitspunten• Bemiddeling/onderhandeling• Rangschikkingsoefening en 
Voorkeursrangschikking • Rondetafelgesprekken, Taskforces

• Visualisatie:Fysieke modellering• Workshop(s)



Hoe?
• Bepaal welke instrumenten of combinatie je 

gaan gebruiken

• Als je weet wat je wil doen voor de 
verschillende groepen, denk dan aan hoe, 
wie en wanneer in het proces



Som het op
• Als je weet wie moet participeren en op 

welke trede, schrijf dit deel op

• Het is een plan voor jullie, dus denk aan 
duidelijkheid en bruikbaarheid



3. Het communicatieplan



Maak een communicatieplan
• Wat staat er in je communicatieplan?

• Doel
• Doelgroepen

• Kernboodschap

• Boodschap per doelgroep
• Planning, tijdlijn, mijlpalen 
• Geld

• Medewerkers

• Kanalen

• Bestaande netwerken
• Het communicatieplan verandert mee met 

projectplan en strategie



Omgeving

direct 
omwonenden

grondeigenaren

voorstanders 
tegenstanders

Belanghebbenden

politiek

Leden werven (marketing)

ambassadeurs

bouwen aan lokale 
netwerken

Eigen organisatie
Coöperatiebestuur

Leden en sympathisanten
communicatieteam

projectteam

Denk ook aan 
communicatie dichtbij



Fasen en communicatie

Voorfase
Eerste 

ontwikkelfase

Planfase
Inpassingsplan

Vergunningen

Mer

Aanbesteding Bouw Exploitatie

Je communicatie volgt de fasen van het project



Omgevingscommunicatie 
voorfase

Communicatiemiddelen 
inrichten

Start gesprekken met stakeholders 
(ook politici)

Communicatiestrategie per stakeholder

Participatieplan opzetten

Relaties leggen met gemeente en belanghebbenden

Beleidsbeinvloeding
Relaties opbouwen
Strategie



Ontwikkelfase
Stap voor stap in het proces meenemen
Feedback vragen
Samenwerking met gemeente

Keukentafelgesprekken

Inloopbijeenkomsten

Windmolenexcursie

Publicaties, interviews , pers

Ontwerpsessies

Klankbordgroep/ omgevingswerkgroep

3D visualisatie

Nieuwsbrief, website, socials



Bouwfase
Informeren over de bouw
Meldpunt omwonenden
Klachtenprotocol

Website en socials

Inloopspreekuur

Callcentre/app

Film over de bouw Bouwjournaal

Excursies naar de bouw

Buurtprojecten werven, gebiedsfonds 
uitwerken



Aanbestedingsfase
Belanghebbenden blijven betrekken
Leden beslissen mee over belangrijke aankopen

ALV

Windjournaal Nieuwsbrief, website, socials

Film over de voortgang

Werkgroep omgeving startenBedrijvenmarkt



Exploitatiefase 
Meldpunt omwonenden
Klachtenprotocol
Financiële participatie

Website en socials

Callcentre/app

Nieuws over Buurtprojecten en 
gebiedsfondsNieuws over financiele participatie

Educatie



Begroting communicatie 
Fase Wie/wat/ hoe middelen Indicatie kosten

voorfase communicatieplan uren 1000

online website, nieuwsbrief 5000

offline zaaltjes, flyers, 
advertenties, pers

5000

ontwikkelfase marketingplan campagne, pers 5000

omgeving oa brieven, zaaltjes, 
visualisaties

5000

aanbestedingsfase online website, nieuwsbrief 1000

excursies, events 2000

bouwfase online website, nieuwsbrief
film

1000
1000

excursies, events 2000

exploitatiefase online website, nieuwsbrief 1000



Maak een kalender



• Zet de tijd uit wanneer je met welke partij wilt communiceren en hoe. • Het gaat om momenten zoals besluitvorming of oplevering, maar ook om momenten die je zelf voor het project 
creëert.• Zet ook uit regelmatig terugkerende communicatiemomenten, zoals een nieuwsbrief, maar ook evenementen 
zoals congressen, nieuwjaarsspeeches en andere momenten.• De vraag is dan steeds: hoe passen de mijlpalen in het project bij de communicatiemomenten. En moet je daarbij 
nieuwe momenten creëren of zijn er al zaken gepland waar je op kunt inspelen.

Tips• Maak de kalender een vast punt op de agenda van het projectoverleg.• Neem ook algemene, maar voor jouw project relevante moment als bijvoorbeeld ‘De dag van de bouw’ of ‘Earth 
day’ en feestdagen op in de kalender. Deze kunnen de basis vormen voor een communicatieve inhaker.

Uitkomst• De kalender wordt vaak ervaren als het document waarin de meest actuele werkafspraken staan: wie staat 
waarvoor aan de lat en met welke planning?• De kalender geeft ook inzicht in de verdeling over de verschillende doelgroepen en zal daarom – ook tussentijds 
– helpen om te bepalen of er genoeg wordt gecommuniceerd en of de balans ook nog klopt.

De communicatiekalender



• Iemand die goed kan luisteren, 
geduld heeft én kan uitleggen? (voor 
omwonenden en politiek)
• Iemand met toegang tot social media, 
geschreven pers, lokale tv en radio, 
website? (voor de inwoners)
• Iemand die marketing snapt (om 
leden te werven)
• Iemand die nieuwsbrieven kan
schrijven (voor de leden)

Wie heb je in huis om te 
communiceren?



Hoe komt je verhaal goed over?
1. Waar is je publiek mee bezig? Leef je in en stel 

vragen!

2. Maak de tekst beeldend: “Energie voor 7.000 huishoudens”,  
“Hiermee halen we 20.000 auto’s van de weg”, “Elke wiekslag is 
genoeg stroom om x wasmachines te laten draaien”, “Met een 
voetbalveld aan zon kun je … km rijden in een elektrische auto”, 
“Het geluidsniveau is te vergelijken met een moderne koelkast”

3. Herhaling is niet erg: jij leest of hoort het voor de 
vijfde keer, de lezer of toehoorder vaak pas voor het 
eerst

4. Clickbait: “Vijf reden om…”, “Het geheim van ….”

5. Gebruik beelden



Werk met beeld, video en 
infographics



Werk met infographics



Werk met personen en verhalen



Zoek de pers op



Zoek de pers op


