
‘We praten niet over verandering, maar we zijn de verandering’ 

 

Samen maken wij Etten-Leur: hoe doen we dat? 
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1. Participatie in theorie 

Tijdens de koerskaart in 2017 en de gesprekken die daar gevoerd zijn, kwam het al naar voren: Etten-

Leur wil samenwerken ofwel samen werken met inwoners en partners aan Etten-Leur. Dat is een 

mooi uitgangspunt wat goed aansluit op de huidige landelijke ontwikkelingen en de veranderingen 

binnen de overheid en de lokale democratie. Begrippen zoals participatiesamenleving, 

overheidsparticipatie en burgerparticipatie komen vaak aan bod, waarbij je de vraag kan stellen of 

deze (ambtelijke) termen door onze inwoners erkend en begrepen worden. Toch is het mooi om te 

zijn dat de resultaten van een koerskaart verwijzen naar een maatschappelijk verlangen, zienswijze 

en drijfveer om samen te werken oftewel te participeren.  

1.1 Geen terugtredende overheid, maar wel een andere rol 

Er wordt vaak gesproken over de terugtredende overheid. Een begrip dat de lading niet dekt en leidt 

tot het beeld alsof de overheid de burger laat 

vallen. Niets is minder waar. De gemeente is 

dichterbij dan ooit sinds de taken van het sociaal 

domein naar de gemeente zijn overgedragen en 

met het vooruitzicht op de omgevingswet waarin 

de dialoog en samenwerking centraal staan. In het 

overzicht hiernaast zie je hoe de veranderingen in 

de samenleving te typeren zijn.  

 

 

1.2 Veranderende rollen 

Berenschot benoemt drie logica’s in het onderzoek naar leren over participatie. Logica’s staat hier 

voor referentiekaders, denkkaders en sets aan normen/waarden. Vanuit deze drie logica’s moeten 

we het hebben over de rollen die een ieder heeft in een participatieproces. Aan de kant van de 

gemeente hebben we het dan specifiek over de rollen vanuit de ambtelijke logica en de politiek-

bestuurlijke logica.  

 

De ambtelijke logica 

Inwoners zijn vaak bereid op zelf bij te dragen 

aan een oplossing of om ideeën aan te dragen. 

Vanuit de ambtelijke logica worden het aanbod 

van inwoners nog te vaak beoordeeld vanuit 

beleidsuitgangspunten, kaders, regels en 

verordeningen. Om participatie verder te 

verbeteren is het nodig om ons bewust te zijn van de verschillende logica’s en het denkkader van de 

inwoners voorop te stellen. Vraaggericht werken en initiatieven ondersteunen en faciliteren dus. 

Daarnaast zullen wij bij het realiseren van bestuurlijke doelen de juiste partners en inwoners willen 

vinden waarmee we samen aan deze doelen kunnen werken. Daarbij zal het niet langer meer strikt 

andere burgers van dikke-ik naar verbonden zelf

andere overheid
van macht naar dialoog

van beleid naar waarden en kwaliteit

andere economie

van business case naar value case                                     
van concurrentie naar cooperatie 
van lineair naar circulair

andere 
maatschappelijke 

organisaties

van institutie naar mensgericht
van contractpartij naar partner
van protocollen naar vakmanschap

andere 
gemeenschap

van samenloosheid naar verbondenheid
van segmentatie naar heelheid

Afbeelding 1: nieuwe tijdsgeest, een ander bestuur  

Afbeelding 2: de drie logica’s 
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om geld en regelgeving gaan maar juist om communicatie, verbinden en kennis delen. De gemeente 

zal als het ware een coach moeten worden die de juiste spelers en hun kwaliteiten in kaart brengt en 

op het juiste moment opstelt als ze nodig zijn.  

 

De politiek-bestuurlijke logica 

Voor de gemeenteraad betekent dit ook een verandering van werkwijze en rol. Raadsleden kunnen 

als gekozen volksvertegenwoordigers de brug slaan tussen de logica van de inwoners en de 

ambtelijke logica. Zij zullen ook ruimte moeten bieden. Net als de gemeentelijke organisatie zullen zij 

meer moeten leren loslaten en leren hoe dat moet binnen hun controlerende, kaderstellende en 

vertegenwoordigende verantwoordelijkheden. Dat kan door te definiëren welk maatschappelijk 

effect moet worden bereikt zonder een uitspraak te doen over de hoe-vraag. De hoe-vraag is voor 

inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen met college 

en ambtelijke organisatie. Zij geven daarmee invulling aan het realiseren van gewenste 

maatschappelijke effecten. 

 

Raadsleden kunnen meer aansluiting zoeken bij de belevingswereld van haar inwoners, actief de 

inwoners opzoeken, luisteren en waarderen. Zo vergroten we het vertrouwen. De gemeenteraad kan 

met de opgehaalde informatie en beelden zaken agenderen en het college opdracht te geven om 

hiermee aan de slag te gaan. En vervolgens in gesprek met de inwoners bepalen (controleren) of het 

gewenste effect bereikt wordt.  

 

Tot slot is de controlerende taak ten aanzien van de democratische waarde erg belangrijk. Iedereen 

moet mee kunnen doen en gehoord worden. De gemeenteraad moet alle belangen kennen en 

vertegenwoordigen, ook de belangen van de minderheid, de minder of niet mondige groepen 

inwoners en een afweging kunnen maken in het algemeen belang. Door daarop toe te zien 

voorkomen we dat eigenbelang overheerst en de grootste of meest mondige groep haar belangen 

door kan drukken.  

 

De maatschappelijke logica 

Het op elkaar afstemmen van de drie logica’s vraagt van iedere logica een lerende houding – dus ook 

van onze samenleving. Aan een lerende, maatschappelijke logica kunnen de volgende eigenschappen 

toegeschreven worden: begrip willen én kunnen opbrengen voor elkaars leefwereld en elkaars 

belangen, het willen aangaan van de conversatie in plaats van het zoeken naar de confrontatie, en 

het hebben van een positieve, kritische, constructieve grondhouding. Op basis daarvan kunnen 

partijen werken aan het gezamenlijk definiëren van het probleem, de oplossing en de weg 

daarnaartoe.  

De maatschappelijke logica is een uitvloeisel van- en een reactie op de politiek-bestuurlijke en 

ambtelijke logica. Er ligt dus een verantwoordelijkheid voor de overheid om de maatschappelijke 

logica te stimuleren een lerende modus aan te nemen. En daar waar de politiek-bestuurlijke en 

ambtelijke logica meer loslaten c.q. meer ruimte maken, kan de maatschappelijke logica meer 

verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap ontwikkelen. Na een geslaagd participatieproces 

nemen inwoners eerder zelf het initiatief, zoeken ze elkaar vaker op voor samenwerking en komen ze 

sneller met concrete ideeën naar de gemeente. Het samen (vooruit) leren en het samen successen 

boeken en vieren, zorgt ervoor dat inwoners het eigenaarschap meer beleven en waarderen. 
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1.3 De vier generaties participatie  

Ook participatie is door de jaren heen gegroeid. Er 

zijn grofweg vier generaties te onderscheiden.  

Van inspraakprocedures in de jaren ’70 naar 

interactieve planprocedures in de jaren ’90. In de 

jaren ’00 kwam de derde generatie op. Het gaat 

hier om burger- en overheidsparticipatie waarbij 

de overheid initiatiefnemer is en partners 

benadert en om overheidsparticipatie waarbij de 

inwoners of partijen zoals bedrijven initiatiefnemer 

zijn en daarbij partners zoals een gemeente 

benaderen. De vierde generatie participatie is nu 

volop in beweging. Het gaat om eigenaarschap, om 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen en 

dragen voor het leven in een gemeente c.q. 

gemeenschap. Daarbij is het ook goed mogelijk dat 

inwoners zaken overnemen van de gemeenten, 

zoals bij Right to Challenge. Hier is sprake van een 

volwassen relatie tussen inwoners, partners en 

gemeente. 

 

Je kunt deze vier generaties niet los van elkaar zien of als stappen die elkaar vervangen waarbij de 

eerdere generaties verdwijnen. Elke nieuwe generatie bouwt voort op de vorige en voegt juist iets 

extra’s toe. Dat betekent dat we nog steeds tools kunnen gebruiken van voorgaande generaties en te 

maken hebben met kenmerken uit de voorgaande generaties. De focus in de samenleving en in onze 

ontwikkeling ligt natuurlijk altijd op de meest recente vorm. 

1.4 Van toekomstvisie naar het huidige raadsprogramma en beleidskader 

Onze toekomstvisie is, op basis van trends en ontwikkelingen, tot stand gekomen in samenwerking 

met inwoners en partners. Samenwerking is een van de belangrijkste doelen die wij op de weg naar 

2030 zien. In het huidige raadsprogramma is deze visie nog verder versterkt door uit te gaan van 

maatschappelijke akkoorden en gezamenlijke inspanning om doelstellingen te bereiken. Maar wat 

verstaan we nou onder een maatschappelijk akkoord? Wat houdt het in en omvat het? Het is een 

instrument wat zich hoog bevindt op de participatieladder. Het gaat om eigenaarschap, 

medezeggenschap en samenwerken. Een verdere intensivering in de samenwerking met en tussen 

onze inwoners en partners. Dit betekent niet alleen meer inzet van ons als gemeente maar van de 

samenleving als geheel. Het gaat over mensen, samenwerking, balans en veranderende rollen. 

1.5 Participatie is geen doel op zich 

Met participatie versterk je de democratische waarden in een gemeenschap, zorg je ervoor dat 

mensen kunnen meedoen, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving, worden de 

diverse belangen duidelijk, heeft niet alleen de meerderheid een stem maar ook de minderheid, en 

creëren we meer ruimte voor initiatief, meer zeggenschap en eigenaarschap.  

 

Afbeelding 3: vier generaties participatie  
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1.6 Wie is eigenaar en welke niveaus van participatie zijn er?  

Om te beginnen is het goed om eerst bij deze vragen stil te staan. In theorie kun je activiteiten in vier 

types onderscheiden. Afhankelijk van het type activiteit is ofwel de gemeenschap eigenaar ofwel de 

gemeente eigenaar. Het is belangrijk om hier vooraf met elkaar over te spreken. Het helpt in de 

verwachtingen rond de participatie om hier duidelijk in te zijn.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bepalen van het eigenaarschap geeft al iets aan over het niveau van participatie dat nodig is.  

De participatieladder wordt gebruikt om de niveaus van participatie nader te onderscheiden.  

 

De participatieladder gaat al even mee, 

maar is nog steeds een prima handvat 

om samen te bepalen welk niveau van 

participatie nodig is en welke 

bestuursstijl daarbij hoort. Nadeel is dat 

er sprake is van hoog en laag, wat vaak 

overkomt alsof laag minder goed is dan 

hoog. Afhankelijk van het type activiteit, 

het eigenaarschap en de 

(democratische) ruimte die je wil 

creëren varieert het niveau van 

participatie. Dat is niet te duiden als 

goed of fout. In die zin zou de ladder 

beter als kruidenrekje vormgegeven worden. Je pakt wat je nodig hebt en elke fase in een proces kan 

een andere ‘smaak’ nodig hebben.  

 

NB: Nog een kanttekening bij de participatieladder. Als de inwoner of partner initiatiefnemer is en de 

gemeente niet nodig is, ligt er natuurlijk geen rol voor de gemeente. Bij de trede ‘initiatiefnemer, 

beleidseigenaar, bevoegd gezag’ staat als bestuursstijl de faciliterende stijl. Het kan in dit geval ook 

zijn dat de gemeente geen rol heeft en de bestuursstijl niet relevant is. Dit kan bij type 1 activiteiten 

(zie afbeelding 4) het geval zijn.  

Afbeelding 4: denkkader overheidsrol irt eigenaarschap (bron: gemeente Peel en Maas) 

 

 

 

Afbeelding 5: De participatie ladder (bron: Partner & Pröpper) 

Type 1 activiteiten 

gemeenschap is eigenaar 

= zelfsturing 

Type 2 activiteiten 

gemeenschap is eigenaar en gemeente levert bijdrage 

= overheidsparticipatie 

Type 3 activiteiten 

gemeente is eigenaar en burgers leveren bijdrage 

= burgerparticipatie 

Type 4 activiteiten 

gemeente of maatschappelijke partij is eigenaar  

= overheidssturing 
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2. Van theorie naar praktijk: hoe doe je dat? 

In een gemeente heb je verschillende niveaus voor participatie en kunnen verschillenden initiatieven 

naar voren komen. Geen participatieproces is hetzelfde. Het draait om maatwerk. De vier generaties 

participatie zijn geen generaties die elkaar vervangen maar ze vullen elkaar aan en komen erbij. Dat 

betekent dat we goed voor ogen moeten hebben op welk moment welke vorm van participatie nodig 

is. Om dat proces goed te kunnen ontwerpen moeten betrokkenen in een vroeg stadium (de 0-fase) 

met elkaar een aantal denkstappen toepassen om tot de juiste vorm van participatie te komen.  

 

Het gaat er bij de denkstappen om dat de deelnemers zich bewust worden van het doel en de 

(democratische) ruimte die er is of moet zijn. Vervolgens kijk je naar wat dat vraagt van elke speler 

en wat de rol van die speler inhoudt. Je brengt dus het speelveld in kaart. Pas op het eind kijk je 

gericht naar hoe je het proces concreet gaat vormgeven, welke methode en middelen je nodig hebt 

en gaat gebruiken. Hieronder werken we elke denkstap uit in een aantal deelvragen.  

2.1 De vier denkstappen1 

1. Waarom?  

Hier worden vragen beantwoord omtrent het doel van het project en de rol van participatie daarin. 

Het is belangrijk om hierbij stil te staan zodat het duidelijk wordt wat ieders rol is en wanneer ieder 

aan bod komt. 

a. Wat is het doel? Wat is het doel van het project en welk niveau van participatie hoort daarbij? 

Op welke trede van de participatieladder (zie afbeelding 5) stappen we in en welke bestuursstijl 

hoort daarbij? Door vooraf goed stil te staan bij het doel wordt duidelijk wat dan verwacht kan 

worden van de spelers.  

b. Hebben we onze partners daarbij nodig? Als we geen rol zien voor onze partners moeten we hen 

daar ook niet bij betrekken. Zo creëer je alleen maar valse verwachtingen.  

c. Waar hebben we onze partners voor nodig? Het is goed om stil te staan bij de rol van elke speler 

en de positie die zij innemen in het proces. Een hulpmiddel daarbij om ieders rol inzichtelijk te 

krijgen kan een krachtenveldanalyse (Factor C) zijn. Het is goed om hier open en transparant over 

te zijn en te communiceren naar de partners aan de voorkant en tijdens het proces. Welke rol 

hebben zij in welke fase van een project en wat houdt dat exact in?  

d. Waar ligt de (democratische) ruimte om mee te denken? Dit kan verschillen per fase van het 

project. Door van tevoren goed te kijken naar het beoogde doel wordt duidelijk waar ruimte ligt 

voor partners. Het gaat dan om ruimte in de zin van mede-eigenaarschap, meebeslissen, 

advisering, informeren of geen rol. Het ene is niet beter dan het andere. Het project of een fase 

is leidend en we moeten daar aan de voorkant op organiseren en over communiceren.   

e. Welke trede van de participatieladder betreden we dan? We kunnen na beantwoorden van de 

voorgaande vragen inzichtelijk krijgen wat ieders rol is en waar de ruimte ligt. Aan de hand 

daarvan kunnen we een positie innemen op de participatieladder. Vervolgens kunnen we ons 

participatieproces gaan inrichten aan de hand van die trede en de kenmerken die daarbij horen.  

2. Wat? 

Vervolgens moeten we vragen gaan stellen die kijken wat de vorm van participatie die in de stap 

hiervoor naar voren komt betekent voor het proces en de rollen. Dit is erg belangrijk om de 

verwachtingen goed te (blijven) managen.   

 
1 Bron: Ference van Damme, Studio Vers Bestuur, Provincie Overijssel  
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a. Wie is de initiatiefnemer? Dit is van invloed op de rol van de gemeente en van de andere 

partners. Dat hangt af van het type activiteit (zie afbeelding 4). Als initiatiefnemer heb je de 

eindverantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat deze rol van tevoren duidelijk wordt gemaakt en 

ingevuld.  

b. Wie krijgt welke mandaten en verantwoordelijkheden? Aan de voorkant wordt het proces 

uitgestippeld en worden afspraken gemaakt over het participatieproces. Daar moet dus van 

tevoren duidelijk zijn wie er daarover moeten/mogen meebeslissen. Daarnaast heb je tijdens het 

proces verschillende beslissingsmomenten waar de beslissingsbevoegdheid duidelijk ingevuld 

moet worden.  

c. Om welke spelregels gaat het? Als we weten wie de initiatiefnemer is en welke partners 

beslissingsbevoegdheden hebben en op welke momenten van het proces, kunnen we spelregels 

gaan invullen. Het kan daarbij gaan om zaken zoals transparantie, vertrouwen, collegialiteit, oog 

voor de minderheid of degene die niet hoorbaar zijn, kwaliteit, verantwoordelijkheid etc. 

d. Wat zijn de beschikbare middelen? Duidelijk moet worden of er een budget aanwezig is en wat 

elke partner kan bijdragen aan financiële middelen. Daarnaast moet ook inzichtelijk worden 

welke andere middelen nodig zijn en voorhanden zijn voor de deelnemers. Op tafel moet komen 

wie wat gaat of kan regelen. De afspraken hierover kunnen bijvoorbeeld vastgelegd worden in de 

spelregels.  

3. Wie?  

Er is niet één Etten-Leurenaar. Er zijn binnen de gemeente verschillende (doel-)groepen die elk om 

een andere manier van communicatie en benadering vragen omdat zij op verschillende manieren 

betrokken zijn en zich betrokken voelen. Wees je bewust van hun belevingswereld en taal.  

a. Wie behoort tot de omgeving? Het is goed om hier het gebied duidelijk af te bakenen zodat 

duidelijk is met wie je te maken hebt. Je kan daarin schillen opnemen van invloedssfeer en 

betrokkenheid, bijvoorbeeld: direct betrokkenen, indirect betrokkenen en passanten. Zo wordt 

bijvoorbeeld duidelijk wie welke informatie nodig heeft. Door goed stil te staan bij wie de spelers 

zijn, verminderen we het risico dat inwoners of partners over het hoofd worden gezien in 

bepaalde stappen. Daarnaast kunnen we onze participatie en communicatie verscherpen en 

beter inrichten. Een krachtenveldanalyse (Factor C) kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.  

b. Hoe ziet de inwonersprofielschets eruit? Er is niet één Etten-Leurenaar. Door na te denken over 

hoe de bevolkingssamenstelling er uit ziet in het afgebakend gebied kunnen we gerichter en 

specifieker communiceren door hen te bereiken op de manier en in de taal die zij wensen. Zie 

hiervoor paragraaf 2.6: Hoe bereiken we inwoners?  

c. Hoe bereiken en betrekken we hen? Als we inzichtelijk hebben gemaakt om welk gebied het gaat 

en welke inwonersprofielen daar aanwezig zijn kunnen we onze communicatie en participatie 

gaan inrichten. Door bijvoorbeeld een breed palet van middelen in te zetten. Sommige groepen 

willen graag digitaal op de hoogte worden gehouden en hun input zo delen, anderen willen liever 

direct in hun buurt betrokken worden dus moeten we hen daar opzoeken. Door meerdere 

middelen te gebruiken vergroot je de groep van inwoners en partners die mee willen 

participeren.  

d. Wat is hun leefwereld? Hierbij is het altijd belangrijk voor ogen te houden wat de leefwereld is 

van onze inwoners en partners. Door stil te staan bij hoe hun taal, betrokkenheid, interesses, 

(mogelijke) dillema’s, verplichtingen etc. eruitzien, verplaats je je in hun leefwereld. Dat zorgt 

ervoor dat wij niet verkokeren als organisatie of projectgroep maar juist dichter naar onze 
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inwoners en partners bewegen. Dit versterkt de communicatie en participatieprocessen omdat 

we elkaar beter kunnen begrijpen en oog voor elkaar hebben. 

4. Hoe?  

Deze stap vindt dus pas als laatste plaats na het aflopen van de voorgaande drie stappen. Tijdens 

deze stap worden keuzes gemaakt over de exacte aanpak, methode en middelen.  

 

Deze vier stappen vormen gezamenlijk de nul-fase van een project. Het is belangrijk om hier als 

projectgroep (bij voorkeur met alle betrokkenen, dus ook betrokken inwoners en partners) aan de 

voorkant bij stil te staan en per stap inzichtelijk te krijgen waar het om gaat en wat dat betekent. 

Door samen stil te staan bij doel en aanpak wordt het een gezamenlijke aanpak waar alle betrokken 

partijen de verantwoordelijkheid voor willen dragen.    

2.2. Nazorg 

De 0-fase gaat in op een goede voorbereiding van een participatietraject. Na beantwoording van die 

vragen kan het project, inclusief participatie, van start. Daarin zijn flexibiliteit en persoonlijke 

aandacht belangrijke factoren: ieder traject is dynamisch en vergt maatwerk. Als het 

participatietraject eenmaal is doorlopen, is het van waarde om met alle betrokkenen terug te blikken 

op het proces. Enerzijds om het project inhoudelijk zorgvuldig af te ronden, anderzijds om te leren 

van de ervaringen die tijdens de rit zijn opgedaan. Dan kan door het proces meteen na afloop te 

evalueren en daarmee af te ronden, maar het is ook raadzaam om ruimere tijd na afronding nog 

contact te zoeken met elkaar en te kijken of alles nog naar verwachting loopt.  

 

Het is dus goed om met alle betrokkenen te reflecteren op het proces: zijn we afspraken uit de 0-fase 

nagekomen? En zo ja, hebben we ontevreden geluiden gesignaleerd en er aandacht aan besteed? Of 

zo nee, is het afwijken van afspraken uit de 0-fase duidelijk en tijdig gecommuniceerd aan alle 

betrokkenen? Is aan deelnemers teruggekoppeld hoe het eindresultaat eruitziet en wat er is gebeurd 

met ieders aandeel? Zijn eventuele (vervolg)afspraken voldoende verankerd in de organisatie en 

maatschappij? En hoe wordt gemonitord of de afspraken in de toekomst daadwerkelijk worden 

nageleefd? Kortom, wat ging goed in het traject en wat kan in de toekomst beter? Het is belangrijk 

om met alle betrokkenen het gesprek te voeren over dergelijke vragen. Daardoor is nazorg voor het 

project én reflectie op het participatietraject verzekerd. 

2.3 Communicatie van cruciaal belang 

Het grootste deel van een goed participatieproces bestaat uit communicatie. Dan gaat het 

bijvoorbeeld om het delen van kennis, luisteren, heldere taal, duidelijke afspraken en verwachtingen 

goed managen. Ook een goede krachtenveldanalyse helpt om een participatieproces goed op te 

starten.  

2.4 Verschillende instrumenten 

Er zijn verschillende instrumenten mogelijk passend bij de positie op de participatieladder. Telkens 

moeten we nagaan of welke instrumenten passen bij een specifieke plan of project dat op dat 

moment aan de orde is. Willen we echt co-creëren, denk dan aan een maatschappelijk akkoord. 

Laten we de beslissing over aan inwoners? Denk dan aan een wijkbegroting.  

2.5 Inzet van Waarderend vernieuwen 

Waarderend Vernieuwen is bij uitstek gericht op de relatie en het proces. Waarderend Vernieuwen 

gaat verder dan gesprekken begeleiden. Met een waarderende grondhouding en aanpak werk je toe 
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naar een gemeenschappelijke ambitie (in plaats van aan een probleem) voortbouwend op aanwezige 

kwaliteiten en successen. Je mobiliseert aanwezige kennis en contacten over best practices in plaats 

van te attenderen op een gemis. Een waarderende aanpak stimuleert conversaties die ertoe doen 

met mensen die een verschil willen maken. En je zoekt de duurzaamheid van de verandering in 

sterkte relationele verbindingen en in bewust taakgebruik. 

2.6 Hoe bereiken we inwoners?  

We willen graag dat iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt, kan meedoen. Hoe betrek je 

mensen het beste in participatie; hoe kunnen mensen meedoen? Sindskort beschikken we over 

betrokkenheidsprofielen die we hierbij kunnen gebruiken. Met acht betrokkenheidsprofielen geven 

zij inzicht in de groepen inwoners in de gemeente en biedt dit handelingsperspectief in 

participatietrajecten. Het geeft antwoorden op de vraag hoe mensen staan tegenover de overheid 

(en andere instellingen), hoe ze betrokken willen worden en hoe je hen kunt bereiken.  

 

Als wij rekening houden met deze profielen dan kunnen we doelgerichter communiceren en onze 

inwoners betrekken bij participatie. Dit begint bij een normale voor eenieder begrijpelijke taal en 

geen gemeentelijk jargon. Dat kwam bij het belang van communicatie al aan de orde. Het begint 

eigenlijk al met dit document: is het wel handig om over burgerparticipatie of overheidsparticipatie 

te spreken? Sommige inwoners haken dan al af omdat dit niet hun dagelijkse belevingswereld is. De 

wijkmanagers en communicatieadviseurs hebben veel kennis en ervaring op dit vlak en kunnen 

hierover adviseren. 

 

Voor Etten-Leur hebben we 12 (geografische) kaarten met het betrokkenheidsprofiel voor dat 

gebied. De profielen helpen de gemeente om vooraf goed in te schatten hoe inwoners betrokken 

willen worden. Een profiel geeft daarvoor een eerste handvat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om 

het doen: contact maken en in gesprek gaan. Op individueel niveau is iedereen uniek in zijn/haar 

profiel.  

  

Afbeelding 6: betrokkenheidsprofielen (bron: Citisens) 

Wie: 
Betrokkenheidsprofielen

Honkvaste Buurtbewoners 

‘Het is wat het is’ 

 

Eigengereide Digitalen 

‘Wij krijgen geen invloed’ 

 

Geïnformeerde Gezinsdrukte 

‘Druk met het gezin’ 

 

Stadse Nomaden 

‘Loopt prima zo’ 

 

Kritische Vernieuwers 

‘Wij denken vooruit’ 

 

Gevestigde Beïnvloeders 

‘Ik ken de wegen’ 

 

Zorgzame Senioren 

‘Wat ik nog kan doe ik’ 

 

Zelfbewuste Aanpakkers 

‘Wij doen het zelf’ 
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2.7 Tot slot: er is nog veel te leren 

Participatie komt in allerlei soorten, vormen en maten. Vele soorten werkvormen kunnen worden 

toegepast. En in elk participatieproces leren we wat werkt en vooral waarom. Het is belangrijk om 

gezamenlijk te blijven leren. Berenschot formuleerde dit als vooruit leren: “Vooruit leren zien we als 

het bereiken van meer overeenstemming over het vraagstuk, over de oplossing en hoe men tot die 

oplossing komt. Vooruit leren zorgt dus voor meer gezamenlijkheid tussen de actoren en is wat ons 

betreft het uiteindelijk doel van participatief werken.” In elke stap van een proces kunnen we leren. 

Zowel individueel als collectief. Bij leren gaat het enerzijds over het wat: welke lessen worden 

getrokken en wat gebeurt er met deze lessen? Anderzijds gaat het over het hoe: wie leert er op wat 

voor manier? Met name op het hoe kunnen we nog meer grip krijgen. Door het ‘leren’ te 

organiseren, krijgen we meer zicht op wat wanneer werkt - en vooral waarom het werkt. Zo kunnen 

we participatieprocessen verbeteren en verankeren. Op die manier kunnen we samen nog beter aan 

Etten-Leur blijven werken! 
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