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Overheidsparticipatie!in!Etten0Leur!
Kansrijke!positie!
"

“"EttenHLeur"is"vitaal."De"gemeente"wil"voor"haar"

eigen"inwoners"en"die"er"omheen"wonen,"zorgen."

EttenHLeur"is"klaar"de"nieuwe"rol"aan"te"nemen"die"

de"samenleving"vraagt."Het"gemeentebestuur"heeft"

de"ambitie"en"het"vermogen"om"hierop"te"sturen"en"

hieraan"leiding"te"geven."

"

EttenHLeur"heeft"kans"gezien"om"stedelijke"allure"

samen"te"voegen"met"een"dorpse"nabijheid."EttenH

Leur"is"te"overzien"en"laat"het"toe"om"voorzieningen"

te"realiseren"voor"een"klein"en"groot"publiek."Dat"

hoort"bij"EttenHLeur"en"het"staat"goed."

"

Vooral"ruimtelijk"benut"EttenHLeur"de"kansen"door"

groot"te"denken"op"een"relatief"klein"gebied."EttenH

Leur"kan"daarom"zelfstandig"en"compleet"zijn."

Dromen"kan"hier"hardop."Ze"komen"nogal"eens"uit."

"

Succes"en"applaus"zijn"niet"vanzelfsprekend."Zelfs"al"

heb"je"de"wind"mee."Er"moet"altijd"en"hard"aan"

gewerkt"worden."Dingen"lukken"echter"alleen"goed"

als"iedereen"meedoet,"naar"eigen"wil"en"kunnen."

Dan"krijgt"de"vitaliteit"kans"op"alle"niveaus"en"kan"

een"bestuur"doen"wat"het"moet"doen."De"

samenleving"zorgt"wel"voor"het"samen"leven."

"

De"stappen"van"waarderend"vernieuwen"brengen"

deze"idealen"binnen"bereik."Omdat"ieders"bijdrage"

welkom"is"en"telt."Omdat"vernieuwing"vanzelf"gaat"

als"we"uitgaan"van"eigen"kracht"en"ervaring."

Omdat"dromen"mag,"om"geluk"nabij"te"brengen."

Omdat"zoeken"naar"mogelijkheden"meer"energie"

geeft"en"omdat"iedereen"actief"kan"meedoen"door"

initiatief"te"nemen."

"

Verkennen,"Verlangen,"Vormgeven"en"Vernieuwen."

In"de"juiste"stemming"samen"de"bestemming"

bepalen,"elkaar"kennen"en"weten"wat"er"lukt"en"

waarom,"een"ideaal"delen"en"samen"kijken"wat"

ervan"uitgevoerd"kan"worden,"wat"is"er"nodig"om"

het"initiatief"uit"te"voeren"en"hoe"dat"dan"het"beste"

kan"en"dan"in"actie"komen."Mensen"op"het"toneel"

brengen"en"bijzondere"dingen"mogelijk"maken."

"

Zo"de"toekomst"inrichten,"is"een"prachtige"

uitdaging"die"steeds"meer"tot"actie"uitnodigt.”""

Ad"Baijens,"trainer"Waarderend"Vernieuwen""
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1.!Kader!en!uitgangspunten!

1.1!Inleiding!
Hoe!kunnen!we!als!gemeente!beter!aansluiten!bij!wat!er!in!de!samenleving!speelt!en!meer!ruimte!

maken!voor!mensen!met!goede!initiatieven?!En!hoe!kunnen!we!als!gemeente!maatschappelijke!

initiatieven!ondersteunen!en!aanjagen!met!uitdagend!beleid!en!vernieuwende!instrumenten?!

Van!burgerparticipatie!naar!overheidsparticipatie!
De!toekomstvisie!van!Etten"Leur!laat!zien!dat!dit!belangrijke!vragen!zijn!waar!het!gaat!om!

burgerparticipatie!in!Etten"Leur!en!om!de!eigen!kracht!van!inwoners.!We!spreken!in!dat!geval!niet!

meer!over!burgerparticipatie!maar!over!overheidsparticipatie.!De!Rekenkamer!West"Brabant!heeft!

Etten"Leur!gecomplimenteerd!voor!de!wijze!waarop!de!gemeente!burgerparticipatie!tot!nu!toe!heeft!

uitgevoerd.!Maar!er!blijven!genoeg!verbetervoorstellen!over.!De!gemeente!Etten"Leur!wil!zelfs!een!

stap!verder!gaan!door!overheidsparticipatie!centraal!te!stellen.!Het!gaat!niet!meer!alleen!om!

meedenken!en!"praten,!maar!om!meedoen.!Het!gaat!niet!over!inwoners!die!gevraagd!worden!om!

mee!te!doen!met!de!gemeente,!maar!juist!over!de!gemeente!die!mee!wil!doen!met!de!inwoners.!

Daarbij!is!vertrouwen!een!heel!belangrijk!punt.!Zowel!voor!inwoners!als!voor!de!gemeente.!Ook!de!

ambitie!dienstverlening,!vastgesteld!door!de!gemeenteraad!in!juni!2012,!gaat!onder!andere!over!

maatwerk!voor!en!oplossingsgericht!meedenken!met!de!burger!en!zet!de!mens!centraal.!Dit!zijn!

zaken!die!nadrukkelijk!aansluiten!bij!de!ontwikkeling!naar!overheidsparticipatie.!

Hoe!dan?!
Maar!hoe!doe!je!dat!als!gemeente?!En!wat!hebben!we!daarvoor!nodig?!Daar!gaat!deze!nota!

overheids"!en!burgerparticipatie!over.!Daarbij!zijn!de!aanbevelingen!van!de!Rekenkamer!West"

Brabant!meegenomen.!De!aanbevelingen!gingen!specifiek!over:!de!herijking!van!de!

participatieladder,!het!meer!toespitsen!van!het!beleid!op!samenwerking!met!partijen!uit!de!

samenleving.!Deze!elementen!komen!terug!in!de!onderdelen!over!burgerparticipatie.!De!

aanbevelingen!over!het!faciliteren!van!het!zelforganiserend!vermogen!van!de!samenleving!en!het!

ruim!baan!maken!voor!initiatieven!uit!de!samenleving!zijn!duidelijk!omarmd!in!de!bewuste!keuze!van!

de!gemeente!om!overheidsparticipatie!centraal!te!stellen.!De!Rekenkamer!vroeg!ook!nadrukkelijk!

aandacht!voor!de!inbedding!in!de!organisatie,!een!verdere!

professionalisering,!voor!een!constructieve!houding!van!de!

gemeente!in!de!samenwerking!met!burgers!en!voor!de!rol!van!de!

gemeenteraad.!Ook!deze!zaken!zijn!meegenomen!in!deze!nota.!

Wie!begint?!
Deze!nota!is!als!eerste!gericht!op!de!gemeente!zelf.!De!gemeente!

moet!een!bewuste!keuze!maken!in!hoe!zij!om!wil!gaan!met!

overheids"!en!burgerparticipatie.!In!de!nota!worden!

uitgangspunten!en!definities!vastgelegd!aan!de!hand!waarvan!

bestuur!en!organisatie!de!participatievormen!daadwerkelijk!

kunnen!uitvoeren.!Burgers!en!partners!kunnen!op!hun!beurt!de!

gemeente!herinneren!aan!deze!(beleids")!voornemens!en!de!

gemeente!hierin!scherp!houden.!!
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1.2!Visie:!van!burgerparticipatie!naar!overheidsparticipatie!
De!overheid!is!ontstaan!vanuit!de!samenleving.!Niet!andersom.!Veel!taken!van!de!overheid!zijn!ooit!

begonnen!als!particulier!initiatief.!Dit!werden!op!den!duur!overheidstaken.!In!de!loop!van!de!tijd!

hebben!marktpartijen!en!maatschappelijke!organisaties!een!rol!gekregen!in!deze!taken.!De!laatste!

jaren!is!het!besef!ontstaan,!zowel!bij!burgers!als!bij!overheid,!dat!deze!taken!steeds!verder!van!de!

samenleving!zijn!komen!te!staan.!Ook!is!duidelijk!dat!de!uitvoering!van!de!(toenemende)!taken!door!

de!overheid!niet!meer!betaalbaar!is.!De!recessie!en!het!feit!dat!de!overheid!niet!alles!meer!kan!

financieren,!heeft!gezorgd!voor!een!veranderde!blik!van!overheid!en!samenleving!op!overheidstaken.!

Het!accent!ligt!nu!weer!meer!op!de!samenleving,!op!individuele!burgers!en!hun!onderlinge!

verbanden.
1
!!

De!oplossing!voor!allerlei!collectieve!vraagstukken!en!problemen!werd!door!de!samenleving!vaak!bij!

de!overheid!weggelegd,!simpelweg!omdat!het!handig!is!om!sommige!zaken!collectief!te!regelen.!In!

Nederland!is!het!uitbesteden!aan!de!overheid!zo!normaal!geworden!dat!de!overheid!vaak!denkt!de!

eigenaar!van!het!probleem!en!de!oplossing!te!zijn,!en!ook!burgers!vaak!naar!de!overheid!wijzen!als!

bepaalde!problemen!zich!voordoen.!Overheidsparticipatie!gaat!ervan!uit!dat!de!samenleving!de!

eigenaar!is!van!problemen!en!wensen!van!burgers!en!niet!de!overheid.!Daarmee!is!de!samenleving!

ook!eigenaar!van!de!oplossing.!De!positieve!blik!op!dit!principe!laat!ons!zien!dat!de!samenleving!vaak!

prima!in!staat!is!om!gezamenlijk!–!eventueel!in!een!netwerk"!een!probleem!op!te!lossen.!!

Met!het!principe!van!overheidsparticipatie!worden!de!rollen!vanuit!een!volwassen!perspectief!

benaderd!en!komt!de!samenleving!meer!in!positie.!Met!het!principe!van!burgerparticipatie!heeft!de!

samenleving!meer!invloed!op!de!agendering!van!problemen!en!de!aard!van!de!oplossing!die!door!de!

overheid!wordt!bedacht.!!

De!gemeente!Etten"Leur!heeft!in!haar!toekomstvisie!de!verandering!van!rollen!en!

verantwoordelijkheden!in!de!samenleving!duidelijk!onderkend.!Daarbij!zijn!de!5!O’s!een!begrip!

geworden:!Onderwijs,!Ondernemers,!maatschappelijke!Organisaties,!de!Overheid!en!Onze!inwoners.!
Overheidsparticipatie!–!gelijkwaardigheid!in!

verantwoordelijkheid!voor!problemen!in!en!

ontwikkeling!van!de!samenleving!–!is!vol!omarmd.!

Dit!is!geen!sinecure.!Zowel!de!gemeente!als!de!

inwoners!en!andere!partners!zullen!moeten!

wennen!aan!deze!andere!manier!van!denken.!En!

zullen!elkaar!moeten!vertrouwen.!In!deze!nota!legt!

de!gemeente!vast!dat!zij!ruimte!wil!geven!aan!de!

samenleving!en!vanuit!een!gezamenlijke!

verantwoordelijkheid!wil!werken!aan!de!toekomst!

van!Etten"Leur.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
"Zie"ook"het"rapport:"‘"Loslaten"in"vertrouwen’""van"de"Raad"van"het"openbaar"bestuur,"december"2012"
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1.3!Definities!
Er!zijn!diverse,!abstracte,!termen!die!in!deze!nota!herhaaldelijk!terugkomen.!We!hanteren!hier!de!

volgende!definities:!

Overheidsparticipatie!
Bij!overheidsparticipatie!

staat!het!initiatief!van!

inwoners!centraal.!

Indien!nodig!en/of!

gewenst!faciliteert!de!

gemeente,!ofwel!maakt!

ruimte!voor!het!initiatief!

bijvoorbeeld!in!de!

regelgeving.!!Kijkend!

naar!de!

participatieladder!(zie!!

par.2.2)!staat!de!inwoner!

op!de!hoogste!trede!en!

heeft!hij!de!rol!van!

initiatiefnemer.!De!

bestuurlijke!stijl!die!

daarbij!past!is!de!

faciliterende!stijl.

Burgerparticipatie!
Gemeentelijk!beleid!is!

uitgangspunt.!De!

gemeente!vraagt!

belanghebbenden!om!

mee!te!denken!of!te!

praten!over!de!invulling!

of!uitwerking!daarvan.!

De!participatieladder!(zie!

…)!geeft!aan!op!welke!

niveaus!

burgerparticipatie!kan!

plaatsvinden.!Dit!varieert!

van!de!situatie!waarin!

inwoners!geen!rol!

hebben,!of!alleen!

worden!geïnformeerd,!

tot!aan!het!

samenwerken!van!

inwoners!en!gemeente!

aan!de!ontwikkeling!of!

uitvoering!van!

gemeentelijk!beleid.!!

Burgerinitiatief!
Een!burgerinitiatief!is!

een!eigen!initiatief!van!

burgers,!particuliere!

verenigingen!of!

bedrijven!die!de!

overheid!vragen!om!een!

initiatief!op!te!pakken!en!

uit!te!voeren.!In!de!

meeste!gemeenten!is!

het!burgerinitiatief!een!

begrip!in!die!zin!dat!de!

gemeente!dit!heeft!

gereguleerd!in!een!

verordening.!Zo!ook!in!

Etten"Leur.!

Inspraak!
Inspraak!is!de!formele!

mogelijkheid!voor!

inwoners!en!

belanghebbenden!om!

hun!mening!over!

beleidsvoornemens!

kenbaar!te!maken.!Het!

maakt!deel!uit!van!

officiële!procedures.!

Inspraak!gebeurt!op!

basis!van!wettelijke!

verplichting!of!volgens!

de!inspraakverordening.!

!

1.4!Uitgangspunten!overheids9!en!burgerparticipatie!
!
Overheidsparticipatie!
De!gemeente!Etten"Leur!zet!overheidsparticipatie!centraal.!De!gemeente!wil!aansluiten!bij!de!

samenleving,!ruimte!maken!voor!initiatieven!en!deze!initiatieven!zo!nodig!ondersteunen!en!

aanjagen.!Dat!wil!de!gemeente!doen!door!initiatieven!van!burgers!te!faciliteren,!eventueel!financieel,!

door!het!creëren!van!ruimte!in!de!regelgeving,!of!door!verbindingen!te!leggen!tussen!mensen!en!

partners.!Daarbij!hanteert!de!gemeente!de!volgende!uitgangspunten:!

! Gelijkwaardigheid!en!wederkerige!verantwoordelijkheid!staan!centraal!in!de!gesprekken!tussen!

de!gemeente,!inwoners!en!andere!partners!in!Etten"Leur!

! We!gaan!echt!in!gesprek!met!elkaar!en!maken!gebruik!van!ieders!kracht!en!expertise!binnen!de!

Etten"Leurse!samenleving.!

! De!gemeente!verwelkomt!initiatieven!van!alle!partners.!

! De!gemeente!dient!het!algemeen!belang:!als!diverse!belangen!tegenstrijdig!blijken!te!zijn,!kan!de!

gemeente!gevraagd!worden!vanuit!het!algemeen!belang!de!afweging!te!maken!en!indien!nodig!

initiatieven!al!dan!niet!mogelijk!te!maken.!

!
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!

Burgerparticipatie!
Als!gemeentelijk!beleid!leidend!is!en!de!gemeente!verantwoordelijk!is!

voor!de!ontwikkeling!of!uitvoering!daarvan,!dan!zijn!

burgerparticipatie!en!inspraak!relevant.!Dat!is!het!geval!waar!het!gaat!

om!wettelijke!taken!van!de!gemeente!ofwel!wanneer!de!gemeente!

volledig!verantwoordelijk!is!voor!het!beleid!of!het!project.!Daarbij!

hanteert!de!gemeente!Etten"Leur!de!volgende!uitgangspunten
2
:!

! We!maken!vooraf!heldere!keuzes:!bij!de!voorbereiding!wordt!

goed!nagedacht!over!de!vorm!van!participatie!die!het!beste!past.!

! De!gemeente!gaat!uit!van!een!zo!hoog!als!mogelijk!niveau!van!

participatie:!de!burger!is!vertrekpunt,!en!niet!het!richtpunt!van!

het!beleid.!

! De!gemeente!is!echt!geïnteresseerd!in!en!hecht!waarde!aan!de!

bijdrage!van!de!burger!en!heeft!daarin!een!constructieve!houding.!!

! De!gemeente!betrekt!een!zo!breed!mogelijke!vertegenwoordiging!van!de!samenleving!en!houdt!

rekening!met!‘spontaan’!ontstane!netwerken.!Alle!belangen!moeten!in!beeld!komen.!

! De!gemeente!zorgt!voor!actieve!en!adequate!informatieverstrekking:!een!goede!

informatievoorziening!tijdens!het!hele!participatieproces!is!cruciaal!voor!het!slagen!ervan.!

! De!gemeente!weegt!de!inbreng!van!burgers!mee!in!de!uiteindelijke!beslissing!en!maakt!dat!

zichtbaar.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Uitgangspunten"zijn"gebaseerd"op"“Participatiewijzer.!Tien"spelregels"voor"behoorlijk"omgaan"met"inbreng"en"inspraak"van"

burgers”"van"de"Nationale"ombudsman,"maart"2010.!

!
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Waarderend!Vernieuwen:!de!theorie!

Waarderend!vernieuwen!is!gebaseerd!op!het!

gedachtengoed!van!‘Appreciative!Inquiry’!

oftewel!waarderend!onderzoeken.!!

Appreciative!Inquiry!richt!zich!niet!op!het!

analyseren!van!het!probleem!en!het!

repareren!van!het!defect!maar!op!het!zoeken!

naar!en!versterken!van!oplossingen!die!al!

bestaan.!Via!deze!methode!zoek!je!continu!

naar!het!beste!in!mensen,!in!hun!

organisaties,!netwerken!en!de!relevante!

wereld!om!hen!heen.!Het!gaat!!uit!van!leren!

op!basis!van!successen!en!groeien!door!

datgene!te!versterken!wat!al!werkt.!Gericht!

op!het!ontwikkelen!van!de!toekomst!die!je!

graag!zou!willen!zien!

Appreciative!Inquiry!is!een!specifieke!manier!

van!vragen!stellen!en!het!in!ogenschouw!

nemen!van!een!toekomst!die!inzoomt!op!

positieve!relaties.!Het!bouwt!voort!op!het!

goede!van!de!mens,!een!situatie!of!een!

organisatie!en!door!dit!te!doen,!zo!stelt!de!

theorie,!versterk!je!de!wil!om!te!veranderen!

en!samen!te!werken.!!

2.!Vormgeving!overheids9!en!burgerparticipatie!

2.1!Overheidsparticipatie!realiseren!met!Waarderend!Vernieuwen!
Om!ervoor!te!zorgen!dat!we!overheidsparticipatie!kunnen!

laten!opbloeien,!zetten!we!de!methode!Waarderend!

Vernieuwen!in.!Dit!is!een!instrument!om!vernieuwing!of!

verandering!op!gang!te!krijgen!in!de!vorm!van!gesprekken,!

ontmoetingen!en!bijeenkomsten.!Dit!instrument!biedt!een!

structuur!waarmee!respect!voor!en!deelname!van!alle!

deelnemers!wordt!gewaarborgd!en!vele!initiatieven!en!

samenwerkingsmogelijkheden!naar!boven!kunnen!komen.!

Vertrouwen!kan!gaan!groeien.!De!ervaring!leert!dat!hiermee!

veel!positieve!energie!en!creativiteit!ontstaat.!!

Het!idee!of!initiatief!van!een!deelnemer!blijft!eigendom!van!

degene!die!het!heeft!ingebracht.!De!gemeente!neemt!dit!niet!

over.!Het!kan!wel!zijn!dat!andere!partners!waaronder!de!

gemeente,!meehelpen!om!een!initiatief!te!realiseren.!Iedere!

betrokkene!heeft!hierin!zijn!eigen!rol!en!verantwoordelijkheid.!

De!kern!van!Waarderend!Vernieuwen!is!eenvoudig:!wat!je!

aandacht!geeft,!groeit.!Organisaties!moeten!hun!aandacht!op!

positieve!zaken!richten.!Richt!je!je!op!problemen,!dan!kom!je!

problemen!tegen.!Concentreer!je!je!op!kansen,!dan!creëer!je!

mogelijkheden.!!

Etten"Leur!neemt!deze!gedachte!mee!in!haar!communicatie!

met!burgers.!Zo!is!er!een!vaste!volgorde!in!gesprekken!met!

burgers:!!

! Verkennen:!op!zoek!naar!krachtige!voorbeelden!en!succesvolle!ervaringen.!
Hoe!heeft!u!Etten"Leur!op!haar!best!meegemaakt?!

! Verlangen:!de!kunst!van!het!verbeelden!van!de!ideale!situatie.!
Als!u!dat!vaker!wilt!meemaken,!hoe!ziet!Etten"Leur!er!dan!uit?!

! Vormgeven:!!op!zoek!naar!wat!nodig!is!om!
ideale!situatie!te!bereiken.!
Wat!zijn!de!mogelijkheden!om!dit!

toekomstbeeld!te!verwezenlijken?!

! Vernieuwen:!!de!kunst!van!het!concretiseren!
en!het!vertalen!naar!uitvoerbare!handelingen.!!
Wat!kunt!u!zelf!en!wat!vraagt!u!aan!anderen!

om!dit!toekomstbeeld!dichterbij!te!brengen?!
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2.1.1!Samen!werken!aan!goed!samen!leven!in!Etten9Leur!mag!ook!leuk!zijn!!!
Creativiteit,!positieve!energie!en!prettige!samenwerking!liggen!in!elkaars!verlengde.!Creatieve!

werkvormen!zijn!geen!doel!op!zich,!maar!kunnen!wel!helpen!om!de!vernieuwing!op!een!positieve!

manier!op!gang!te!krijgen.!De!dialoog!tussen!gemeente,!inwoners!en!andere!partners!kan!op!diverse!

manieren!worden!vormgegeven.!Uitgaan!van!de!motivatie!en!ambities!van!de!deelnemers!levert!veel!

energie!op!die!ten!goede!komt!aan!de!samenleving!van!Etten"Leur.!

2.1.2!Rol!wijkgericht!werken!
Het!wijkgericht!werken!in!Etten"Leur!is!gericht!op!het!stimuleren!van!eigen!kracht!in!buurten!en!

wijken,!het!samenbrengen!van!de!juiste!partners!om!initiatieven!kansen!te!geven!en!daar!waar!nodig!

te!kijken!of!de!gemeente!kan!faciliteren.!De!wijkmanagers!zijn!de!eerste!die!met!behulp!van!de!

methode!Waarderend!Vernieuwen!het!verschil!kunnen!maken.!Zij!zijn!vanuit!hun!functie!van!nature!

het!eerste!aanspreekpunt!voor!initiatieven!van!inwoners.!Niet!om!die!initiatieven!over!te!nemen,!

maar!om!te!kijken!hoe!de!kracht!van!de!initiatiefnemer!versterkt!kan!worden.!De!wijkmanagers!

vormen!nu!nog!een!soort!kopgroep.!Alles!is!erop!gericht!dat!organisatiebreed!op!deze!manier!

gewerkt!wordt.!Juist!de!beleidsmedewerkers!en!adviseurs!moeten!overheidsparticipatie!toepassen!

en!denken!in!de!kansen!en!mogelijkheden!van!de!kracht!van!de!samenleving.!!

2.2!Burgerparticipatie:!zo!hoog!mogelijk!op!de!ladder.!
Daar!waar!de!gemeente!van!de!samenleving!opdracht!heeft!om!beleid!te!ontwikkelen!en!uit!te!

voeren,!kan!de!gemeente!de!inwoners!ofwel!direct!belanghebbenden!of!betrokkenen,!benaderen.!

Dit!noemen!we!burgerparticipatie.!Om!burgerparticipatie!goed!uit!te!voeren!en!helderheid!te!

verschaffen!over!de!rol!die!de!belanghebbenden!en!de!gemeente!hebben!in!dat!proces,!hanteert!de!

gemeente!Etten"Leur!de!participatieladder.!
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In!deze!participatieladder!staat!de!hoogste!trede!voor!overheidsparticipatie.!De!participant!is!geen!

participant!meer,!maar!eigenaar!van!het!initiatief.!Het!kan!hier!gaan!om!initiatieven!van!inwoners,!

maar!ook!van!alle!andere!partners!zoals!ondernemers,!onderwijsinstellingen,!verenigingen!of!

maatschappelijke!organisaties!of!instellingen.!De!gemeente!faciliteert!indien!nodig!of!kan!zorgen!dat!

de!voorwaarden!om!een!initiatief!te!laten!slagen!vervuld!zijn.!!

Wanneer!vanwege!verantwoordelijkheden!van!de!gemeente!de!inwoner!niet!volledig!als!

beleidseigenaar!kan!optreden,!heeft!het!de!voorkeur!om!zoveel!als!mogelijk!samenwerking!na!te!

streven.!Op!die!manier!kan!de!gemeente!maximaal!ruimte!geven!aan!het!zelforganiserend!vermogen!

van!de!samenleving!en!kunnen!participanten!zich!actief!in!zetten!in!publieke!taken.!!

De!laagste!treden,!waarbij!de!participant!geen!rol!heeft!of!alleen!informatie!ontvangt,!valt!voor!de!

gemeente!Etten"Leur!niet!onder!de!noemer!van!burgerparticipatie.!Hier!is!sprake!van!communicatie,!

ofwel!eenzijdige!informatievoorziening.!!

2.2.1!Hoe!bepalen!we!het!juiste!niveau!van!participatie?!!
Om!te!komen!tot!de!juiste!keuzes,!moet!een!aantal!vragen!worden!gesteld.!Het!antwoord!op!deze!

vragen!bepaalt!welk!niveau!van!burgerparticipatie!mogelijk!is.!!

1. Welke!belangen!spelen!een!rol!in!het!project!of!bij!het!specifieke!onderwerp?!
Breng!alle!belanghebbenden!in!beeld.!Wat!zijn!hun!belangen,!wat!is!hun!invloed?!Wat!kunnen!de!

belanghebbenden!bijdragen!aan!het!onderwerp!of!project.!Is!er!sprake!van!tegengestelde!of!veel!

individuele!belangen?!Voor!de!gemeente!is!het!erg!belangrijk!om!te!ontdekken!of!een!interactief!

proces!kan!slagen!of!kan!vastlopen!op!individuele!belangen.!De!gemeenteraad!of!het!college!

moet!op!die!punten!in!positie!worden!gebracht!om!besluiten!te!kunnen!nemen!in!het!algemeen!

belang.!Openheid!!en!duidelijkheid!hierover!is!voor!alle!belanghebbenden!belangrijk.!!

2. Wat!is!de!beïnvloedingsruimte?!!
Wat!staat!niet!en!wat!staat!wel!ter!discussie?!Zijn!er!wettelijke!verplichtingen!als!inspraak,!strikte!

beleidskaders,!enz.?!Is!er!ruimte!voor!veranderingen,!voor!nieuwe!ideeën!in!het!beleid!of!de!

plannen?!Kan!er!iets!gedaan!worden!met!de!resultaten!van!de!interactie?!Dit!hangt!af!van!de!

beleidsruimte,!de!politieke!wil,!de!afhankelijkheid!van!andere!projecten,!de!hoeveelheid!geld!en!

capaciteit!om!ingebrachte!ideeën!en!wijzigingen!ook!te!honoreren.!Is!die!ruimte!er!niet,!start!dan!

geen!interactief!proces.!Dan!resulteert!het!alleen!in!verkeerde!verwachtingen!en!

teleurstellingen.!De!gemeente!moet!hier!dan!wel!goed!over!communiceren.!Hoe!eerder!je!in!het!

proces!nadenkt!over!deze!vraag,!hoe!meer!ruimte!je!vaak!nog!kunt!bieden.!

3. Zijn!er!middelen!die!voorwaardelijk!zijn!voor!succesvolle!participatie?!
Beschikbaarheid!van!voldoende!middelen!zoals!budget!en!tijd,!kan!van!belang!zijn!en!moet!bij!

aanvang!van!een!project!meteen!concreet!gemaakt!worden.!Voor!waarderend!vernieuwen!hoeft!

gebrek!aan!budget!lang!niet!altijd!een!belemmering!te!zijn.!Voor!uitgebreide!burgerparticipatie!

zal!de!gemeente!minimaal!rekening!moeten!houden!met!de!kosten!van!dat!proces.!De!factor!tijd!

beïnvloedt!de!vormgeving!van!het!proces,!maar!aIs!er!nauwelijks!tijd!is!(b.v.!in!een!noodsituatie),!

is!een!succesvolle!interactieve!aanpak!niet!mogelijk.!Ook!de!mogelijkheid!om!de!deelnemers!

tijdig,!open!en!transparant!te!informeren!moet!waargemaakt!kunnen!worden.!De!duur!van!een!

project!heeft!niet!zozeer!invloed!op!het!niveau!van!participatie,!maar!wel!op!de!keuze!van!de!

werkvorm.!
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!
4. Is!er!voldoende!bereidheid!en!commitment!bij!de!deelnemers?!

Voor!de!gemeente!geldt:!wil!men!echt!rekening!houden!met!de!uitkomst!van!het!interactieve!

proces?!De!bereidheid!van!potentiële!deelnemers!hangt!af!van!hun!interesse!in!het!onderwerp!

(gaat!er!veel!voor!hen!veranderen,!is!het!erg!abstract,!is!het!nu!een!discussiepunt,!of!is!eerst!

agendasetting!nodig),!de!acceptatie!van!het!voorgestelde!discussiekader!(willen!de!betrokkenen!

wel!meedoen!als!er!nauwelijks!beïnvloedingsruimte!is,!komen!hun!problemen!aan!de!orde)!en!

eerdere!ervaringen!(wat!is!de!voorgeschiedenis,!gelooft!men!dat!er!wat!met!hun!inbreng!

gebeurt),!enz.!Alle!belangen!moeten!op!tafel!komen!en!besproken!kunnen!worden.!Dat!kunnen!

ook!tegenstrijdige!belangen!zijn.!Bij!alle!deelnemers!moet!duidelijk!zijn!waar!de!

beïnvloedingsruimte!zit,!en!wie!uiteindelijk!verantwoordelijk!is!voor!het!besluit.!

!

5. Wat!is!het!belang!van!het!project?!
Wat!is!het!schaalniveau!van!het!onderwerp:!speelt!het!op!buurtniveau,!wijkniveau,!stedelijk!of!

regionaal!niveau?!Hoeveel!impact!heeft!het!onderwerp!op!de!leefomgeving!van!inwoners,!nu!of!

in!de!toekomst?!Hoe!belangrijk!is!input!van!de!omgeving,!van!de!inwoners,!bij!het!onderwerp?!

Antwoord!op!deze!vragen!bepaalt!ook!het!gewenste!niveau!van!de!participatie.!!

 
6. Wat!moet!het!participatieproces!opleveren?!

Gezien!de!diverse!belangen!van!de!deelnemers,!gezien!de!beïnvloedingsruimte,!de!bereidheid!

van!de!deelnemers!en!het!schaalniveau!van!het!onderwerp,!is!de!vraag:!wat!moet!het!proces!

opleveren?!Te!denken!valt!aan!verrijking!van!het!beleid,!kennisdeling,!ideeën!voor!oplossingen!

van!een!probleem!generen,!samenwerking!bevorderen,!wederzijds!begrip,!versterken!van!sociale!

cohesie!of!draagvlak!voor!beleid.!!

2.2.2!Rol!wijkverenigingen,!adviesraden!en!belangenorganisaties!
Naarmate!de!overheidsparticipatie!toeneemt!zal!de!vertegenwoordigende!(en!onderhandelende)!rol!

van!de!adviesraden,!wijk"!en!buurtverenigingen!veranderen.!Met!de!opkomst!van!andere!netwerken!

in!de!samenleving,!zullen!ook!andere!groepen!deze!rol!opeisen!ofwel!voorbij!gaan!aan!de!rol!van!

deze!partijen.!Soms!zullen!zij!nog!een!groep!vertegenwoordigen,!soms!zullen!zij!geconfronteerd!

worden!met!groepen!die!zichzelf!vertegenwoordigen.!Het!relatiebeheer!van!de!

volksvertegenwoordigende!gemeenteraad!zal!er!meer!en!meer!op!gericht!zijn!immers!de!initiatieven!

van!de!inwoners!te!gebruiken!bij!afweging!en!besluitvorming.!!

Daarentegen!zal!hun!initiatiefrol!toe!kunnen!nemen.!Zij!komen!niet!zozeer!tegenover!maar!naast!de!

lokale!overheid!te!staan.!Vanuit!het!nieuwe!lonkende!perspectief!van!de!overheidsparticipatie!en!

vanuit!het!perspectief!van!burgerparticipatie!in!een!veranderde!samenleving,!is!het!goed!om!de!

toekomstige!rol!van!de!adviesraden/wijk"!en!buurtverenigingen!met!hen!te!verkennen!en!te!bepalen.!!

2.3!E9participatie!
E"participatie!werkt!op!basis!van!dezelfde!principes!van!de!participatieladder.!De!digitale!wereld!"!

internet,!social!media!en!mobiele!apps!"!biedt!echter!een!groot!aantal!prachtige!kansen!om!de!wijze!

van!participatie!vorm!te!geven.!Gemeenten!maken!steeds!meer!gebruik!van!deze!vormen!

bijvoorbeeld!in!de!dienstverlening.!En!ook!inwoners!zijn!tegenwoordig!gewend!om!digitaal!mee!te!

doen,!mee!te!praten!of!dingen!te!delen!via!internet.!Groot!voordeel!is!dat!informatie!voor!velen!

inzichtelijk!en!op!elk!tijdstip!beschikbaar!is,!zodat!deelnemers!kunnen!meedoen!wanneer!en!waar!zij!

dat!willen.!!
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Overheids9E9participatie:!zichtbaar!en!beschikbaar!voor!allen!
De!digitale!mogelijkheden!zijn!legio.!Een!digitaal!platform!leent!zich!uitstekend!om!de!resultaten!van!

overheidsparticipatie!en!allerlei!initiatieven!in!de!samenleving!inzichtelijk!te!maken.!Social!media!en!

andere!mobiele!toepassingen!kunnen!de!toegankelijkheid!eventueel!nog!verder!vergroten.!!

De!gemeente!Etten"Leur!wil!dit!faciliteren!voor!de!Etten"Leurse!samenleving.!Een!digitaal!platform!

moet!aan!de!volgende!eisen!voldoen:!

! Het!platform!geeft!inzicht!in!lopende!initiatieven!en!activiteiten!in!het!kader!van!

overheidsparticipatie.!

! Initiatieven!of!activiteiten!moeten!kunnen!worden!toegevoegd!door!de!initiatiefnemer!zelf.!

! Interactie!over!ideeën!en!initiatieven!door!deelnemers!of!toeschouwers!moet!mogelijk!zijn.!

!

Burger9E9participatie:!brede!mogelijkheid!meedoen!met!gemeente!
Digitalisering!biedt!ook!prima!mogelijkheden!om!burgerparticipatie!te!stimuleren!of!te!faciliteren.!De!

gemeente!Etten"Leur!wil!een!burgerpanel!oprichten!met!een!zo!breed!mogelijke!deelname!van!de!

Etten"Leurse!inwoners.!Representativiteit!is!in!dit!burgerpanel!niet!relevant.!Door!zoveel!mogelijk!

inwoners!op!te!roepen!om!lid!te!worden!van!het!burgerpanel!is!brede!expertise!beschikbaar!en!

belangstelling!van!inwoners!om!een!mening!te!geven!of!mee!te!denken!de!belangrijkste!waarde!van!

het!panel.!Kennis!en!betrokkenheid!van!inwoners!komen!zo!tot!hun!recht.!Om!snel!te!kunnen!

schakelen!en!iedere!deelnemer!in!de!gelegenheid!te!stellen!om!vragen!van!de!gemeente!over!hun!

mening!te!kunnen!beantwoorden!wanneer!zij!dat!willen,!is!een!digitaal!burgerpanel!ideaal.!In!dit!

geval!is!er!meestal!sprake!van!consultatie!of!advisering.!Bij!de!uitwerking!van!de!inzet!van!een!

dergelijk!burgerpanel,!moeten!we!kijken!hoe!dit!zich!verhoudt!tot!de!reguliere!onderzoeken!die!de!

gemeente!jaarlijks!uitvoert.!!

Daarnaast!willen!we!werken!aan!de!mogelijkheid!van!persoonlijke!ontmoetingen!met!leden!het!

burgerpanel!op!een!hogere!trede!van!de!participatieladder.!Via!het!digitale!burgerpanel!kunnen!we!

deelnemers!vragen!voor!bijeenkomsten!om!op!een!meer!persoonlijke!en!interactieve!wijze!over!een!

onderwerp!te!praten.!Of!wellicht!zelf!komen!tot!initiatieven!of!samenwerkingsverbanden!

(overheidsparticipatie)!behoort!dan!tot!de!mogelijkheden.!Een!combinatie!van!consultatie,!gevolgd!

door!een!discussiebijeenkomst!met!een!delegatie!van!het!panel,!is!natuurlijk!ook!voorstelbaar.!!
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3.!Hoe!zorgt!de!gemeente!dat!overheidsparticipatie!voorop!staat?!

3.1!De!samenleving!barst!van!de!initiatieven!
Bij!de!voorbereiding!van!deze!nota!hebben!we!in!

bijeenkomsten!met!partners!van!de!gemeente!

gekeken!wat!er!in!de!Etten"Leurse!samenleving!al!

aanwezig!is.!Het!blijkt!dat!Etten"Leur!al!barst!van!

de!initiatieven.!Met!het!inzetten!van!Waarderend!

Vernieuwen!werden!nog!meer!bronnen!

aangeboord.!!

Partners!(de!5!O’s,!zie!paragraaf!1.2)!vragen!de!

gemeente!daarbij!wel!om!ruimte!te!geven.!Om!

goede!ideeën!(mede)!mogelijk!te!maken,!

bijvoorbeeld!door!te!faciliteren;!niet!per!se!

financieel,!maar!ook!door!deregulering,!het!in!

contact!brengen!van!de!juiste!personen!of!door!

beschikbaar!stellen!van!materiaal.!Dat!past!binnen!

het!principe!van!overheidsparticipatie.!De!

gemeente!moet!er!dan!ook!voor!zorgen!dat!onze!

partners!een!goede!ingang!bij!de!gemeente!kunnen!

vinden!en!dat!de!gemeente!vervolgens!meedenkt!

over!de!mogelijkheden!en!niet!over!de!

onmogelijkheden.!!

Vice!versa!geldt!ook!dat!de!gemeente!duidelijk!moet!zijn!naar!

initiatiefnemers!of!belanghebbenden!wanneer!zaken!niet!

kunnen!en!waarom.!Openheid!en!vertrouwen!zijn!zeer!belangrijk!om!ervoor!te!zorgen!dat!

initiatiefnemers,!belanghebbenden!en!gemeente!tot!hun!recht!komen.!Respect!en!waardering!voor!

ieders!rol!geldt!voor!iedereen.!Daar!moeten!alle!partijen!elkaar!aan!kunnen!houden.!

3.2!Voorbeeldfunctie!gemeentebestuur!
Het!gemeentebestuur!heeft!vorig!jaar!de!toekomstvisie!Etten"Leur!2030!vastgesteld!waarin!

overheidsparticipatie!expliciet!is!benoemd.!Ook!in!de!takendiscussie!die!daarop!volgende,!was!

duidelijk!dat!het!bestuur!de!kanteling!van!de!overheid!die!meedoet!aan!de!samenleving!ondersteunt.!!

In!Etten"Leur!zijn!al!veel!voorbeelden!uit!de!praktijk!waarbij!het!gemeentebestuur!zich!openstelt!

voor!initiatieven!van!partners,!zoals!bijvoorbeeld!al!gebeurt!in!de!wijkontwikkelplannen.!Alle!

partners!zitten!aan!tafel,!en!iedere!partner!is!verantwoordelijk!voor!punten!in!het!plan.!De!wijken!

krijgen!ook!periodiek!bezoek!van!de!gemeenteraad!die!graag!wil!horen!wat!de!wijkbewoners!vinden!

van!hun!wijk!en!wat!er!in!hun!wijk!gebeurt.!!

Met!de!toekomstvisie!heeft!het!gemeentebestuur!een!belangrijke!ambitie!uitgesproken!en!heeft!!zij!

een!belangrijke!voorbeeldfunctie.!De!gemeente!moet!voldoende!aansluiting!vinden!bij!de!initiatieven!

in!de!samenleving!en!vaker!zaken!loslaten.!Maar!het!gemeentebestuur!zal!het!niet!altijd!gemakkelijk!

Tijdens!een!avond!met!de!gezamenlijke!
wijkverenigingen!werden!heel!veel!

initiatieven!opgehaald!en!werd!er!gesproken!
over!wederzijdse!verwachtingen.!
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vinden!om!het!grote!verantwoordelijkheidsgevoel!even!los!te!laten.!Of!om!initiatieven!niet!vanuit!

een!politiek!standpunt!te!benaderen!als!het!initiatief!niet!van!de!gemeente!is.!Daarnaast!kan!het!

benutten!van!de!kracht!van!de!samenleving!en!de!initiatieven!die!daaruit!volgen,!voor!de!gemeente!

ook!de!financiële!druk!verlichten.!

Daarom!moet!het!principe!van!

overheidsparticipatie!onderwerp!van!gesprek!zijn!

en!blijven!binnen!het!bestuur!en!in!de!contacten!

tussen!bestuur!en!samenleving.!Het!bestuur!moet!

letterlijk!ook!meedoen.!Ook!in!de!

burgerparticipatie!is!het!belangrijk!dat!het!

bestuur!de!juiste!bestuursstijl!hanteert!(zie!

participatieladder!par.!2.2)!en!de!weging!tussen!

individuele!belangen!en!het!algemeen!belang!

goed!uitlegt!aan!belanghebbenden.!Alleen!dan!

kan!het!vertrouwen!groeien.!Bij!de!implementatie!

moet!dan!ook!aandacht!zijn!voor!het!

gemeentebestuur!in!bijvoorbeeld!de!vorm!van!

workshops,!evaluatie!en!coaching.!!

3.3!Inbedding!in!de!ambtelijke!organisatie!
Het!is!belangrijk!om!deze!manier!van!werken,!inclusief!bijbehorende!houding,!gedrag!en!

vaardigheden,!in!te!bedden!in!de!organisatie.!Door!met!elkaar!regelmatig!in!workshops!of!

gezamenlijke!bijeenkomsten!te!bespreken!hoe!de!voortgang!is,!hoe!overheidsparticipatie!verloopt,!

en!hoe!ieders!rol!hierin!verder!kan!verbeteren.!Voor!de!organisatie!richten!we!daarvoor!enkele!

hulpstructuren!in,!die!hieronder!worden!beschreven.!

3.3.1!Heldere!afweging!in!communicatie/participatieparagraaf!of!plan!
In!een!communicatie/participatieparagraaf!in!een!voorstel!wordt!duidelijk!wat!het!voorstel!is!ten!

aanzien!van!het!niveau!van!participatie!(zie!participatieladder),!welke!werkvorm!wordt!voorgesteld!

en!waarom!en!hoe!de!communicatie!wordt!vormgegeven.!In!het!geval!van!een!groter!project!wordt!

deze!informatie!vastgelegd!in!een!communicatie/participatieplan,!waarin!onder!andere!de!

belangenafweging,!krachtenveldanalyse,!mate!van!invloed!duidelijk!naar!voren!komen.!!

Aan!het!einde!van!een!proces!wordt!in!een!voorstel!duidelijk!weergegeven!wat!de!resultaten!waren!

van!de!participatie!en!wat!daarmee!is!gedaan.!!

3.3.1!Kopgroep!
Een!(aanvankelijk)!kleine!groep!wordt!getraind!in!het!toepassen!van!de!methodiek!Waarderen!

Vernieuwen.!Zij!kunnen!anderen!binnen!de!organisatie!helpen,!maar!met!name!ook!leren!hoe!ze!het!

zelf!kunnen!doen.!Doel!is!om!deze!werkwijze!en!de!uitgangspunten!van!overheidsparticipatie!

organisatiebreed!in!te!zetten.!We!starten!echter!met!een!kleine!kopgroep!van!medewerkers!die!

vanwege!de!aard!van!hun!functie!veel!raakvlakken!hebben!met!(advisering!over)!overheids"!!en!

burgerparticipatie.!Advisering!op!het!gebied!van!overheids"!en/of!burgerparticipatie!kan!door!deze!

groep!gegeven!worden.!!
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In!de!loop!van!de!tijd!kan!en!zal!deze!groep!worden!uitgebreid!met!mensen!die!vanwege!functie!of!

talent!een!rol!hierin!kunnen!spelen.!Uitgangspunt!is!dat!er!een!kopgroep!is!die!goed!is!opgeleid!en!

getraind!om!vorm!te!kunnen!aan!overheidsparticipatie!die!de!organisatie!kan!adviseren,!

ondersteunen!en!verder!kan!opleiden.!!

3.3.2!Inbedding!HRM!
Om!de!inbedding!van!deze!werkwijze!te!borgen,!voldoende!aandacht!te!hebben!voor!de!benodigde!

competenties!die!medewerkers!nodig!hebben!of!moeten!ontwikkelen!om!overheidsparticipatie!tot!

een!succes!te!maken,!zal!dit!een!plek!krijgen!in!de!HRM"instrumenten.!De!achterliggende!manier!van!

denken!is!belangrijk!voor!de!ontwikkeling!van!de!organisatie,!de!onderlinge!samenwerking,!de!

samenwerking!met!inwoners!en!andere!partners!en!daarmee!voor!het!realiseren!van!de!

toekomstvisie.!Dit!vraagt!de!nodige!aandacht!in!het!HRM"beleid!omdat!juist!daarin!gestuurd!wordt!

op!de!kwaliteit!van!de!medewerkers!en!de!flexibiliteit!van!de!organisatie.!!

3.3.3!Helpdesk!
Voor!de!interne!organisatie!wordt!een!helpdesk!ingericht.!Dat!
bestaat!uit!twee!delen:!beschikbare!documentatie!en!

advisering/ondersteuning!(de!helpdeskfunctie).!Wat!betreft!

documentatie!moet!onder!andere!gedacht!worden!aan:!!

! Overzicht!mogelijke!werkvormen!ter!inspiratie!

! Checklist!voor!bijeenkomsten!overheidsparticipatie!en!

burgerparticipatie!

! Instructie!communicatie/participatieparagraaf!of!–plan.!

! Tips!en!tops!voor!overheids"!en!burgerparticipatie!

!

De!helpdeskfunctie!wordt!vaak!geassocieerd!met!ICT"problemen,!

maar!ook!voor!overheids"!en!burgerparticipatie!is!een!helpdesk!

nodig.!De!kopgroep!kan!inhoud!geven!aan!deze!helpdeskfunctie!en!

vormt!het!eerste!interne!aanspreekpunt.!!

3.3.4!Leeromgeving!en!monitoring!
Om!de!komende!jaren!te!kunnen!groeien!in!met!name!overheidsparticipatie,!maar!ook!om!nieuwe!

mogelijkheden!in!burgerparticipatie!te!ontdekken!en!te!leren,!is!een!leeromgeving!en!monitoring!van!

belang.!De!gemeente!legt!de!nadruk!op!overheidsparticipatie!ofwel!een!zo!hoog!mogelijk!niveau!van!

burgerparticipatie.!We!hebben!ervoor!gekozen!dit!te!bereiken!onder!andere!door!middel!van!de!

methode!Waarderend!vernieuwen.!Een!leidraad!voor!deze!methode!staat!centraal!in!de!

leeromgeving.!!

Om!deze!leeromgeving!vorm!te!geven,!zijn!de!volgende!zaken!nodig:!

! Leidraad!Waarderend!vernieuwen.!

! Bibliotheek!met!allerlei!informatie"!en!vooral!inspiratiemateriaal!om!overheidsparticipatie!en!

waarderend!vernieuwen!te!laten!groeien.!

! Training!om!zowel!waarderend!vernieuwen!maar!ook!gebruik!van!diverse!werkvormen!te!

ontwikkelen!en!te!begeleiden.!!

! Experimenten!mogelijk!maken:!om!te!leren!moet!je!kunnen!experimenteren.!Nieuwe!

mogelijkheden!ontdekken,!als!bestuur,!als!organisatie,!maar!ook!als!inwoner,!kan!leiden!tot!
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nieuwe!initiatieven,!samenwerkingsvormen!of!zelforganiserend!vermogen.!Daar!moet!ruimte!

voor!zijn.!De!kopgroep!stimuleert!en!begeleidt!deze!experimenten!zodat!bij!succes!

doorontwikkeld!kan!worden.!!

!

Monitoring!geeft!ons!als!gemeente,!maar!ook!

de!deelnemers,!inzicht!in!de!tevredenheid!van!

alle!deelnemers!aan!een!interactief!proces!en!

laat!ons!zien!wat!we!een!volgende!keer!

anders!willen!of!kunnen!doen.!Monitoring!van!

burgerparticipatietrajecten!kan!plaatsvinden!

met!de!participatiemonitor.!De!participatie"!

monitor!maakt!het!mogelijk!om!(via!mail)!alle!

deelnemers!te!bevragen!over!het!gelopen!

proces.!De!Rekenkamer!West"Brabant!heeft!

deze!monitor!ook!ingezet!bij!de!evaluatie!van!

burgerparticipatie!in!2011.!De!projectleider!

kan!dit!aan!het!einde!van!een!project!meteen!

inzetten.!!

Waarstaatjegemeente.nl!
Daarnaast!maakt!de!gemeente!Etten"Leur!gebruik!van!Waarstaatjegemeente.nl.!Door!middel!van!

deze!methode!wordt!jaarlijks!gemeten!hoe!onze!inwoners!denken!over!de!gemeente!ten!opzichte!

van!de!burger!als!klant,!als!wijkbewoner,!als!kiezer!en!als!partner.!Ook!de!informatievoorziening!van!

de!gemeente!is!onderwerp!van!onderzoek.!In!het!hoofdstuk!‘kwaliteit!van!dienstverlening!en!

burgerparticipatie’!in!het!jaarverslag!wordt!hierover!verslag!gedaan.!Daarnaast!kan!iedereen!te!allen!

tijde!terecht!op!de!internetsite!voor!de!uitslagen!

van!de!onderzoeken,!voor!resultaten!uit!het!

verleden!en!de!vergelijking!met!andere!

gemeenten.!!

3.3.5!Passende!communicatie9infrastructuur!
Uitgangspunt!is:!communicatiemiddelen!zijn!gericht!op!het!ondersteunen!van!succesvolle!overheids"!

en!burgerparticipatie.!De!toonzetting!en!duidelijkheid!in!de!communicatie!en!toegankelijkheid!van!de!

gemeente!staan!centraal.!Dat!geldt!voor!alle!communicatiemiddelen.!

Communicatiemiddelen!die!de!gemeente!inzet!om!inwoners!te!informeren!en/of!uit!te!nodigen!om!

mee!te!doen,!moet!passen!bij!de!ambities!die!de!gemeente!heeft!op!het!gebied!van!overheids"!en!

burgerparticipatie.!Daarbij!past!bijvoorbeeld!duidelijk!en!toegankelijk!taalgebruik!zodat!iedereen!kan!

begrijpen!waar!het!over!gaat.!De!inzet!van!de!juiste!communicatiemiddelenmix!is!van!belang!om!

verschillende!of!juist!specifieke!doelgroepen!te!bereiken.!Communicatie!kan!vormgegeven!worden!

door!middel!van!bijvoorbeeld!gesprekken,!brieven,!schriftelijke!toelichting,!mondelinge!presentaties,!

informatie!via!internet,!via!beeldmateriaal,!via!de!gemeentepagina!en!via!social!media.!Zo!zijn!nog!

vele!andere!communicatiemiddelen!beschikbaar.!In!deze!communicatie"infrastructuur!moet!de!

gemeente!met!de!tijd!meegaan!en!voldoende!inspelen!op!de!mogelijke!bereikbaarheid!van!de!

doelgroep!die!relevant!is.!!



! 17!

Door!als!gemeente!goed!te!luisteren!naar!wat!er!in!de!samenleving!speelt!en!leeft,!kan!de!gemeente!

beter!inspelen!op!mogelijke!initiatieven,!op!mogelijke!eigen!kracht!in!de!samenleving!en!op!

mogelijke!verbeteringen!van!gemeentelijk!beleid!en!de!uitvoering!daarvan.!Het!inregelen!van!

webcare!is!daarvoor!van!grote!waarde.!Webcare!

betekent!dat!je!de!digitale!media,!de!social!media!in!het!

bijzonder,!goed!bijhoudt,!luistert!naar!wat!er!gezegd!en!

gevraagd!wordt,!en!daarop!inspeelt.!De!gemeente!is!

inmiddels!bezig!met!het!inrichten!van!webcare.!Het!zal!

een!groeimodel!zijn,!waarbij!externe!groei!van!social!

media!en!interne!vaardigheden!in!hiermee!om!te!gaan!

bepalend!zijn.!Op!1!januari!2014!zullen!de!eerste!

stappen!op!het!gebied!van!webcare!ingeregeld!zijn.!!

Tenslotte!moet!de!gemeente!voldoende!middelen!inzetten!om!de!toegankelijkheid!van!de!gemeente!

te!garanderen.!Te!denken!valt!aan!een!digitaal!platform!waar!mensen!hun!ideeën!kunnen!delen!en!

kennis!en!meningen!kunnen!uitwisselen!(zie!ook!overheids"E"participatie,!paragraaf!2.3).!!

!


