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Neerpelt Bezwijkt

Elk jaar staat een gehucht of deelgemeente 
van Neerpelt in de kijker. De inwoners krijgen 
een budget om zelf activiteiten te kiezen en te 
organiseren. Zo wil het gemeentebestuur het 
gemeenschapsleven tussen de Neerpeltenaren 
bevorderen. Het bestuur lanceert een oproep 
en ondersteunt het proces. Inwoners brengen 
ideeën aan en werken ze concreet uit. 
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Hoe kan ik mensen actief betrekken bij een project?
Wat mag ik van het gemeentebestuur verwachten?

Nuttige tips en wegwijzer

 • voor inwoners van Neerpelt 
 • voor medewerkers en bestuurders
 • voor iedereen die van Neerpelt houdt 

Inspiratie

Inspirerende voorbeelden uit 
Neerpelt en andere gemeenten

Tool

Een praktisch instrument dat je 
concreet kan gebruiken bij het 
ontwerpen van je project

Dankjewel Team Neerpelt om deze uitgave mee mogelijk te maken!
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In Neerpelt zijn er al heel wat mensen die allerlei 
initiatieven nemen. 
Er lee�  veel goesting en energie in onze gemeente. 
Door inwoners actief te betrekken willen we tot nog meer 
betrokkenheid komen om van Neerpelt een nog fi jnere 
gemeente en gemeenschap te maken. 

Met deze brochure ‘Participatie. Hoe? Zo?’ willen we jou op 
weg helpen om zelf een initiatief participatief aan te pakken. 
Samen met vrienden, mensen uit je buurt of vereniging, 
of met het gemeentebestuur. Zo kan je maximaal de 
kennis en de ervaring van een diversiteit aan betrokkenen 
benutten. 

Deze brochure kwam tot stand dankzij de inbreng van 
100 Neerpeltenaren die actief deelnamen aan het 
onderzoekstraject rond participatie in Neerpelt.

Samen
  Samen denken
      Samen beslissen
               doen               

Vooraf
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Participatie is veel meer dan inspraak. Bij inspraak 
wordt bijvoorbeeld aan burgers gevraagd om hun 
mening te geven over de plannen voor een plein. 
Bij participatie gaan inwoners zelf actief en van in 
het begin mee nadenken over hoe het plein er kan 
uitzien.

Bij participatie leer je van en met elkaar. Gaandeweg 
leer je samen meer complexe vraagstukken op te 
lossen. Je leert ook beter omgaan met verschillende 
meningen, behoe� en en belangen van een waaier aan 
betrokkenen. Op die manier groeit er tussen de deel-
nemers vertrouwen, betrokkenheid en draagvlak.

Participatie is een waarde en/of houding, iets 
waardoor je bezield bent en waarnaar je ook handelt. 
Wat dit concreet voor Neerpelt betekent, lees je in de 
volgende paragraaf.

1. Wat is participatie?

Participatie betekent letterlijk ‘actieve deelname’. 
Participatie is een proces waarbij een groep 
mensen rond een thema samen ideeën en 
oplossingen uitwerkt en hiervoor een breder 
draagvlak creëert. De individuele burger of (doel)
groep neemt actief deel aan een project, een 
activiteit, besluitvorming, … Iedereen die op één of 
andere manier bij het thema betrokken is, hee�  
een inbreng. Alle betrokkenen gaan gelijkwaardig 
en respectvol met elkaar in dialoog. 

Hierbij nemen de deelnemers voldoende tijd en 
ruimte om onderling meningen uit te wisselen en 
te bouwen aan een gezamenlijke visie.
Vervolgens gaan ze samen acties uitdenken 
en opzetten. Zo stimuleer je mensen om zelf 
engagement op te nemen voor hun vereniging, 
buurt, wijk, organisatie of samenleving. 

Wat is participatie, 
waarom is dit belangrijk en hoe werkt het?

“Bij participatie benut je maximaal de 
kennis en ervaring van een diversiteit 
aan betrokkenen.”

Deel 1
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2. Wat is participatie in Neerpelt?

In twee workshops onderzochten zo’n honderd Neerpeltenaren hoe we participatie zien in 
Neerpelt. Samen kwamen we tot acht criteria of aandachtspunten die wij belangrijk vinden.

Acht criteria voor participatie in Neerpelt

1. Het project leidt tot tastbare resultaten en concrete acties
2. Bij het project is een diverse groep van deelnemers en doelgroepen betrokken
3. Het project vertrekt vanuit een liefde voor Neerpelt
4. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om mee verantwoordelijkheid op te nemen 
5. Het project is in één of meer opzichten grensverleggend
6. Er zijn trekkers, pioniers, brugfi guren & ondersteuners
7. Er is aandacht voor open en verbindende communicatie Er is aandacht voor open en verbindende communicatie
8. Door samen te denken en te werken leren we van elkaar 

Deze acht criteria zijn verwerkt in een toetsingskader. Dat is een concreet instrument 
waarmee je jouw idee kan scoren op vlak van participatie-potentieel. Dit toetsingskader waarmee je jouw idee kan scoren op vlak van participatie-potentieel. Dit toetsingskader 
vind je aan het einde van deel 1.vind je aan het einde van deel 1.

Toegangspoorten

De gemeente Neerpelt wil de grensovergang bij het 
binnenrijden van de gemeente beter markeren door 
het creëren van artistieke 'toegangspoorten'. 
De Neerpeltenaren krijgen de kans om samen 
met een kunstenaar actief mee te werken aan de 
uitwerking van deze toegangspoorten. 



3. Wat zijn goede redenen om te 
     kiezen voor participatie?

Omdat…

- je verschillende perspectieven van bij de  - je verschillende perspectieven van bij de  
 start kan meenemen
- omdat heel wat (nieuwe) groepen worden  
 aangesproken 
- dit een herwaardering van het gemeen-  
 schapsleven in Neerpelt inhoudt
- er meer legitimiteit en draagvlak ontstaat
- je meer gedeelde verantwoordelijkheid en  
 persoonlijke betrokkenheid genereert
- de kwaliteit van inhoud, visie, ideeën en 
 argumenten beter zal zijn
- er verhoogde slaagkansen zijn
- je sneller kan inspelen op maatschappelijke  
 trends 
- je tegengestelde belangen aan de oppervlak- 
 te brengt om vervolgens aan een gedeelde  
 visie te werken
- dit vooral veel energie oplevert

“Participatie gaat over een open 
proces, waarin voldoende ruimte 
en tijd genomen wordt voor het 
uitwisselen van meningen, het 
bouwen aan gedeelde visies, 
maar ook met leren omgaan met 
verschillen.”  Filip De Rynck, 
hoogleraar Universiteit Gent

Nieuwe vrijetijdssite wordt bruisende 
ontmoetingsplek

Het gemeentebestuur van Asse wil een nieuwe vrijetijdssite bouwen in 
de deelgemeente Zellik. Het vertrekpunt zijn de behoe� en, wensen en 
noden van de betrokken doelgroepen. Daarbij gaat extra aandacht naar 
de inwoners en verenigingen van Zellik. Vervolgens krijgen alle betrokke-
nen ook een actieve rol in het concreet uittekenen en de realisatie van de 
site. Ook kansengroepen en anderstaligen worden zo sterker betrokken 
bij het gemeenschapsleven. 
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4. Hoe werkt participatie?

In onze gemeente zijn er heel wat mensen met 
uiteenlopende kennis, ervaring, vaardigheden, 
energie, …. Door hen samen te laten nadenken en 
samenwerken over een complexere uitdaging, 
ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven. Hoe beter 
dit proces wordt begeleid, hoe groter de kans dat 
deze dynamiek ook nadien blij�  doorwerken, 
zonder dat iemand van buitenaf dit moet sturen.

We spreken ook over cocreatie of coproductie. 

5. Hoeveel invloed geef je?

Burgers betrekken kan je op verschillende niveaus. 
Je kan dit voorstellen als een participatieladder. Die 
ladder gee�  de mate van invloed die deelnemers 
kunnen uitoefenen. In Neerpelt hebben we partici-
patie omschreven als ‘coproductie’ of het samen 
maken, al of niet in combinatie met mee beslissen. 
Wij bevinden ons dus op de bovenste treden van 
de ladder. Informeren, raadplegen en adviseren 
vinden we belangrijke voorwaarden, maar op zich 
zijn deze niet voldoende om te kunnen spreken 
over participatie.

(mee)beslissen

informeren

raadplegen

adviseren

corproduceren

9
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 Toetsingskader voor participatieve projecten

Heb jij een idee of voorstel dat je participatief wil aanpakken? Met dit toetsingskader kan je jouw idee 
scoren op vlak van participatie. Je vindt hierin de acht criteria terug die wij belangrijk vinden als het gaat om 
participatie in Neerpelt. Geef jouw idee voor elk criterium een score tussen 0 (heel zwak) en 8 (uitmuntend). 
Op de rechterpagina vind je een aantal hulpvragen. Verbind vervolgens alle scores met elkaar. 
Het totaalplaatje gee�  je snel een beeld hoe jouw idee scoort op vlak van participatie-potentieel. 
Als je merkt dat je op bepaalde punten zwakker scoort, dan kun je ook nadenken hoe je dit kan verbeteren.

grensverleggend

samen verantwoordelijkheid delentrekkers, pioniers, 
ondersteuners & brugfi guren

liefde voor 
Neerpelt

open en 
verbindende 
communicatie

diversiteitparticileren

resultaat- en actiegericht

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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5) Grensverleggend
- Is er voldoende durf en ruimte om te 
 dromen en te experimenteren?
- Spreekt het project aan door creativiteit, 
 ambitie, droombeeld…? 
- Prikkelt het deelnemers om hun 
 comfortzone te verlaten en met open geest  
 te kijken? 
- Is mislukken toegestaan? Is er veerkracht   
 om met moeilijke momenten om te gaan?

6) Trekkers, pioniers, brugfi guren & 
 ondersteuners

- Zijn er personen die willen trekken? 
 Is er een brugfi guur die mensen verbindt en  
 de voortgang bewaakt? 
- Zijn er voldoende mensen die mee willen 
 denken, doen, beslissen, uitvoeren, 
 beheren…? 
- In welke mate laten de trekkers zich niet   
 verlammen door onzekerheid of schrik om  
 te falen? 
- In welke mate hebben de trekkers 
 participatieve leiderschaps- en 
 coachingscapaciteiten?
- Beschikken de trekkers en ondersteuners   
 over antennes om signalen te capteren en   
 te interpreteren? 

7) Open & verbindende communicatie
- Is er van start tot fi nish aandacht voor 
 communicatie? Voorzien we in communi-
 catie om de verschillende spelers te
 informeren en te  motiveren? 
- Voelen de deelnemers zich veilig? 
 Is er vertrouwen? 
- Krijgen de deelnemers voldoende 
 erkenning en steun?
- Is er voldoende feedback gedurende het 
 proces?

8) Particileren of leren van elkaar
- Is er ruimte om tussentijds te evalueren en   
 bij te sturen?
- Kunnen alle betrokkenen hiervan leren? 
 Is er aandacht voor opleiding of vorming? 
- Kunnen andere initiatieven hieruit leren? 

Hulpvragen 

1) Resultaat- en actiegericht
- Zijn de doelstellingen en de gewenste 
 resultaten duidelijk omschreven? 
- Volgt er snel zichtbare actie op het terrein? 
- Zijn er tussentijdse realisaties en 
 oogstmomenten?
- Worden deelnemers betrokken doorheen   
 het volledige traject? 

2) Diversiteit van deelnemers en 
 doelgroepen

- Is er betrokkenheid en input mogelijk van 
 diverse inwoners en spelers?
- Houden we voldoende rekening met 
 diversiteit: etnisch-cultureel, lee� ijd, 
 kansarmen, …?
- Zijn we laagdrempelig genoeg zodat 
 deelnemers kunnen instappen?
- Vinden doelgroepen herkenbare 
 aanknopingspunten vanuit hun leefwereld? 

3) Liefde voor Neerpelt
- Vertrekt het project vanuit 
 ‘liefde voor Neerpelt’? 
- Verhoogt deelname de betrokkenheid & 
 fi erheid op de gemeente? 
- Spreekt het mensen aan op hun passie, 
 gedrevenheid en talenten?

4) Samen verantwoordelijkheid delen
- Brengt het project ideeën en mensen 
 samen rond de tafel? 
- Is er voldoende vrijheid en vertrouwen?
 Dur�  het bestuur de controle loslaten? 
- Voelen betrokkenen zich gaandeweg mee(r) 
 verantwoordelijk voor het welzijn van de 
 gemeente? 
- Kunnen de deelnemers hun eigenbelang 
 koppelen aan het algemeen belang?
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Wijk van de Maand in Gent

‘Wijk van de Maand’ is de nieuwe naam van 
de ontmoetingen tussen het college van 
burgemeester en schepenen en de bewoners 
van de 25 Gentse wijken. Elke maand is 
er één wijk aan de beurt. Een maand vol 
interactieve ontmoetingen rond diverse 
thema’s, op maat van de wijk. Bijzonder is 
dat lokale verenigingen, bewonersgroepen 
en professionele werkers mee zorgen voor de 
organisatie en uitwerking. Op die manier wil 
het stadsbestuur een nog beter beeld krijgen 
van hoe de bewoners de wijk ervaren en hoe 
ze die samen nog beter kunnen maken. Na 
elke maand volgt vanuit het bestuur via een 
blog een snelle interactieve terugkoppeling 
wat er met deze input verder (niet) gebeurt. 
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    Stadslab 2050 

Stadslab 2050 is een platform voor iedereen 
die in Antwerpen met duurzame projecten 
bezig is. In dit stedelijk laboratorium ontmoeten 
overheid, bedrijven, bewoners en organisaties 
elkaar om gezamenlijk acties op te zetten rond 
duurzaam bouwen en verbouwen, groen in de 
stad, energie, gezonde voeding, …

http://stadslab2050.be

    Stadslab 2050 
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Hoe pak ik het aan?

In dit deel vind je een leidraad en een set van vragen die je kan hanteren om een project participatief vorm 
te geven. Dit begint met het uittekenen van een procesverloop.  Een goed uitgetekend procesverloop 
werkt zoals een kompas. Het helpt je navigeren en koers te houden doorheen je project en makkelijker 
obstakels te vermijden.

Deel 2

14

Daarom is het belangrijk om bij de opstart het pro-
cesverloop fijnmazig te ontwerpen en uit tekenen. 
Vergelijk het met een architect die eerst aan de 
tekentafel grondig denkwerk doet, vooraleer de 
aannemer op het terrein van start gaat. We spreken 
daarom in de opstartfase ook wel eens van een 
procesarchitectuur.

1. Wat is een procesverloop?

Doel van elk participatief proces is het opzetten 
van een dynamiek die blij�  doorwerken zonder 
dat iemand van buitenaf moet blijven sturen. 

Hoe beter je bij de opstart grondig doordenkt 
(samen met de belangrijkste betrokkenen) 
over het procesverloop, hoe meer kans dat de 
sturende en begeleidende rol op termijn kan 
afnemen, en hoe kleiner de kans dat je blijft afnemen, en hoe kleiner de kans dat je blijft 
hangen in een opeenstapeling van kleinere hangen in een opeenstapeling van kleinere 
projecten en procesonderdeeltjes.projecten en procesonderdeeltjes.
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2. Hoe ontwerp je een procesverloop  
     op maat?

Een procesverloop uittekenen doe je best 
niet in je eentje. Hoe beter je erin slaagt om 
in de startfase de belangrijkste perspectieven 
van de hoofdspelers mee binnen te trekken, 
hoe meer werk je achteraf bespaart. Een 
stevig procesverloop werk je dus best samen 
uit met enkele vertegenwoordigers en/of de 
belangrijkste partners in het project. Van bij 
de aanvang vorm je best een kerngroep met 
de belangrijkste betrokkenen.

Een proces uittekenen is een creatief proces 
waarin je zoekt, wikt en weegt. Een nieuws-
gierige, onderzoekende houding is essentieel. 
Daar heb je soms een dosis lef bij nodig. Durf 
daarom te werken vanuit ‘het niet weten’. 
En ook: durf om te ‘leren mislukken’. Hoe complexer het proces (omdat er bij-

voorbeeld heel veel mensen en organisaties 
betrokken zijn), hoe doordachter je proces-
verloop moet zijn. Hoe steviger en rijker het 
procesverloop, hoe beter je kan navigeren 
doorheen het proces. Een procesbegeleider ondersteunt dit 

proces zodat het zijn weg kan vinden zonder 
daarbij (te) sturend op te treden. Hij of zij is 
vooral een slimme vragensteller. Symbolisch 
spreken we ook wel eens over ‘de vroedvrouw’ 
die helpt om het proces ‘geboren’ worden 
zonder het zich toe te eigenen.

Beginnende procesbegeleiders hebben vaak 
de neiging zich vast te klampen aan bijvoor-
beeld een stappenplan of gespreksmethodiek. 
Dat is begrijpelijk want dit gee�  houvast. 
Besef wel dat een gespreksmethodiek ten 
dienste staat van het proces, en het dus nooit 
mag bepalen of in de weg mag staan. Participatie is geen vaardigheid of een 

fase binnen een project. Participatie is een 
attitude, een manier van kijken. Dit leer je niet 
van de ene dag op de andere. Gun jezelf tijd 
en oefenruimte. Participatie leer je enkel al 
doende. Daarom is het tijdens een project 
heel nuttig om geregeld te refl ecteren over 
het procesverloop: waar loopt het goed, waar 
moet je best bijsturen?
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Speelbos

In Neerpelt zijn er verschillende speelbossen die 
op vraag van omwonenden gerealiseerd zijn. 
Jongeren, jeugdverenigingen en vakantiegangers
zijn er welkom om naar hartenlust te ravotten 
en zich uit te leven.

Met deze speelbossen moedigt het gemeente-
bestuur kinderen aan om op een veilige en aan-
gename manier buiten te spelen in de natuur.

op vraag van omwonenden gerealiseerd zijn. 
Jongeren, jeugdverenigingen en vakantiegangers
zijn er welkom om naar hartenlust te ravotten 

Met deze speelbossen moedigt het gemeente-
bestuur kinderen aan om op een veilige en aan-
gename manier buiten te spelen in de natuur.

Pleintjesplan

Eind oktober 2015 opende het gemeentebestuur 
samen met kinderen uit de buurt het kindvriende-
lijke pleintje Bettebos. Het was in 2008 het eerste 
plein dat via het gemeentelijk pleintjesplan onder 
handen werd genomen. Het gemeentebestuur 
ging graag in op deze vraag van de buurt. 

Ook op verschillende andere locaties is het ge-
meentebestuur  de afgelopen jaren samen met 
buurtbewoners rond de tafel gaan zitten voor 
een fi jnere buurt. De personen of buurten die 
een voorstel instuurden deden stuk voor stuk 
hun eigen inbreng.

Sinds 2007 kregen volgende pleintjes ondertus-
sen al nieuwe en verbeterde functies: Bettebos, 

Watermolenstraat, 't Look, Hageheide, Kentings, 
Populierenhof, Begonialaan, Halmstraat.

Pleintjesplan

Eind oktober 2015 opende het gemeentebestuur 
samen met kinderen uit de buurt het kindvriende-
lijke pleintje Bettebos. Het was in 2008 het eerste 
plein dat via het gemeentelijk pleintjesplan onder 
handen werd genomen. Het gemeentebestuur 
ging graag in op deze vraag van de buurt. 

Ook op verschillende andere locaties is het ge-
meentebestuur  de afgelopen jaren samen met 
buurtbewoners rond de tafel gaan zitten voor 
een fi jnere buurt. De personen of buurten die 
een voorstel instuurden deden stuk voor stuk 
hun eigen inbreng.

sen al nieuwe en verbeterde functies: Bettebos, 
Watermolenstraat, 't Look, Hageheide, Kentings, 
Populierenhof, Begonialaan, Halmstraat.
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2) BETROKKENEN/PARTNERS en hun ROL  
 
Wie zijn de belangrijkste partners om dit project te realiseren? 
Hoe kunnen ze bijdragen? Welke rol kunnen ze opnemen? 

Enkele hulpvragen:

- Wie is er rechtstreeks bij dit scenario betrokken?
- Wie kan er (in)direct baat bij hebben?
- Wie kan er (on)rechtstreeks nadeel van ondervinden?
- Wie zal zijn denken / werkwijze / product moeten   
 bijsturen of veranderen als we dit scenario uitrollen?
- Wie kan er mee fi nanciële middelen voorzien?
- Wie kan meehelpen bij de communicatie?
- Wie hee�  inhoudelijke expertise over dit onderwerp?
- Wie hee�  de touwtjes in handen, bvb. op 
 wetgevend vlak?
- Voor wie is het dringend?
- Wie hee�  toegang tot goede netwerken of 
 een interessante achterban?

1) Welke DOELSTELLINGEN 
 wil len we bereiken? 
 
Waarom is dit project belangrijk? Welke problemen lossen we 
op? Welke behoe� en beantwoorden we? 

In welke richting willen we bewegen?

Stel dat je dit project gerealiseerd hebt: hoe ziet het er dan uit? 
Wat is er anders? Wat doet je doelgroep anders? 
Wat doe jij anders? 

Wat heb je op het einde van dit project letterlijk in handen 
(tastbaar & zichtbaar)?

3. Vijf vragen die je op weg zetten

Hieronder vind je vijf grote, cruciale vragen die je helpen om bij de opstartfase een 
stevig procesverloop uit te tekenen. Je krijgt telkens een aantal hulpvragen die je kan 
gebruiken om het gesprek met de kerngroep aan te gaan.
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Ringen van invloed

BESLISSERSBESLISSERS

GEBRUIKERS /
AFNEMERS

BEBEÏÏNVLOEDERSNVLOEDERS

UITVOERDERS /
LEVERANCIERS

1. meebeslissen
2. meedoen
3. meedenken
4. meeweten

11111

2

3

4
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3) BETROKKENEN/PARTNERS 
 in kaart brengen

Wie hee�  invloed op je project? 
Wie hee�  beslissingsmacht?
Wie zijn uitvoerders of gebruikers?

Wie wil en moet je zeker actief betrekken? 

Wie zal je eerder informeren en op de hoogte houden? 

Geef alle partners een plek in het krachtenveld hieronder.



19

1. meebeslissen
2. meedoen
3. meedenken
4. meeweten

4) ONTWERPCRITERIA = het toetsingskader

Welke criteria uit ons toetsingskader zijn relevant? 
Welke bijkomende criteria? 
Welke van deze criteria passen we al succesvol toe?

  

grensverleggend

samen verantwoordelijkheid delentrekkers, pioniers, 
ondersteuners & brugfi guren

liefde voor 
Neerpelt

open en 
verbindende 
communicatie

diversiteitparticileren

resultaat- en actiegericht
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Denk Mee-traject van De Lijn

De Lijn wil aan een nieuw verhaal schrijven samen met 
haar stakeholders en dit op een manier dat het ook een 
leerproces is voor onze eigen organisatie. Samen met de 
projectgroep werd een procesverloop uitgetekend: avonden 
met lokalen besturen, een klankbordgroep (co-creatiebus), 
expertenworkshops, stakeholderforum. Dit alles hee�  
heel waardevolle input geleverd, die verwerkt werd in het 
memorandum en de  toekomstige beleidsplannen.
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5) Welke grote STAPPEN dienen we 
 dan te zetten?

Welke grote stappen gaan we dan zetten richting onze doelen 
en beoogde resultaten (vraag 1)?

Welke tussentijdse resultaten (tastbaar en zichtbaar) wil je bij 
elke tussenstap oogsten? Welke momenten liggen er al vast 
waarop je kan inspelen?

Welke structuur moeten we opzetten om dit te coördineren? 

Wie neemt wanneer welke beslissing?

Welke mensen en middelen hebben we nodig om dit te 
laten werken? 

Roeselare 2030: Durf Dromen

Met het grootschalige participatieve project Met het grootschalige participatieve project 
‘Roeselare 2030 - Durf Dromen’, koos de ‘Roeselare 2030 - Durf Dromen’, koos de 
stad Roeselare resoluut de kaart van brede stad Roeselare resoluut de kaart van brede 
betrokkenheid, niet enkel bij de burgers betrokkenheid, niet enkel bij de burgers 
maar ook binnen de stadsadministra-maar ook binnen de stadsadministra-
tie. Er werd doelbewust ingezet op het tie. Er werd doelbewust ingezet op het 
versterken van de interne expertise van versterken van de interne expertise van 
medewerkers én op dienstoverschrijdend medewerkers én op dienstoverschrijdend 
samenwerken, en dit door 42 ambte-samenwerken, en dit door 42 ambte-
naren op te leiden en in te zetten als naren op te leiden en in te zetten als 
ambassadeurs van het project. ambassadeurs van het project. 
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6) UITVOEREN en FACILITEREN

Participatiecoaches in Peer

Gemotiveerde Perenaars die sinds eind 2013 de levende link tussen 
zo veel mogelijk andere Perenaars zijn. Het zijn opgeleide vrijwilligers 
die gesprekken helpen faciliteren en een aanspreekpunt of antenne 
zijn. Op een ongebonden, belangeloze en neutrale wijze vormen ze 
de verbinding tussen Perenaars en stadsbestuur. 
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Ik heb een idee! Wat nu?
Deel 3

Dit is de Neerpeltse participatieambtenaar Greet Sleursgreet.sleurs@neerpelt.beTel. + 32 11 79 02 13

BLOG

In Neerpelt willen we onze kennis en ervaring 
rond participatie maximaal delen. De blog 
liefdevoorneerpelt.be vormt een open 
leerplek en een digitaal archief. Je vindt er ook 
interessante links naar artikels over (burger)
participatie. De participatieambtenaar zal 
er regelmatig nieuwtjes en artikels posten. 
Je kan er ook zelf berichtjes of foto’s posten 
zodat iedereen op de hoogte blij�  van wat 
er in Neerpelt groeit en bloeit op vlak van 
participatie.

liefdevoorneerp
el

t.b
e

1. Waar kan ik terecht?

Ideeën en plannen kunnen op tal van manieren op de 
radar van het gemeentebestuur komen: via college, 
ambtenaren, advies- of gemeenteraad, individuele 
burgers, verenigingen, bovenliggende overheden, via 
toevallige contacten, ...

Heb jij een idee dat participatief uitgewerkt kan wor-
den? Hoor jij concrete voorstellen van verenigingen of 
burgers? Richt je dan tot de participatieambtenaar:
sinds 1 januari 2016 is Greet Sleurs de participatie-
ambtenaar van de gemeente Neerpelt. 
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Participeren is particileren.  Tijdens het ganse proces deelt de participatie-
ambtenaar zoveel mogelijk haar kennis en ervaring. Gaandeweg kunnen 
alle betrokkenen leren van haar en van elkaar. Naarmate het project meer 
vorm krijgt, eindigt de ondersteuning door de participatieambtenaar.

2. Wat kan ik verwachten van het gemeentebestuur? 

In een verkennend gesprek onderzoek je samen 
met de participatieambtenaar of en hoe je jouw idee 
participatief kan uitwerken. Bijkomend checkt de 
participatieambtenaar of de gemeente hierin een rol 
kan opnemen.

Niet elk idee hoe�  via een diepgaand proces 
aangepakt te worden. Het gemeentebestuur hoe�  
ook niet op elke kar te willen springen die voorbijrijdt. 
Dat zou geen gezonde situatie zijn.

Indien het wenselijk blijkt om vanuit de gemeente 
mensen en middelen in te zetten, maakt de 

participatieambtenaar een startnota. Hierin licht 
ze de context toe, gee�  ze een eerste inschatting en 
benoemt ze mogelijke drempels en hefbomen. Ze 
gee�  aan wie de belangrijkste betrokkenen zijn die als 
kerngroep dit project verder kunnen coördineren.

Bij een positieve beslissing door het college tekent 
de participatieambtenaar samen met de kerngroep 
het procesverloop verder uit. De kerngroep werkt 
het project verder uit. Het is niet de bedoeling dat de 
participatieambtenaar het project inhoudelijk gaat 
leiden of de logistieke uitvoerder wordt. Dat is aan de 
kerngroep.

participatieambtenaar 
maakt startnota

uitvoering en opvolging

evaluatie

kerngroep werkt een 
procesverloop en plan 
uit ism sleutelfi guren

beleid bepaalt of men 
hierop mensen en 
middelen inzet en 

mandateert

idee komt op de radar



Tips en trucs tijdens een participatief proces 
Deel 4

In dit deel vind je enkele 
kneepjes van het vak om 
het proces zo rijk en stevig 
mogelijk te laten verlopen.Kijk naar wat er wel werkt 

Vraag aan burgers, medewerkers, bestuurders en 
partners over welke ideeën of realisaties ze enthousiast 
zijn. Onderzoek vervolgens hoe je deze factoren verder 
kan inzetten en versterken in het proces. 

 Werk als partners samen 

Gebruik deze acht tips en je komt al een heel eind:

1. Vertrek van een gemeenschappelijk doel,  
 een gedragen stelling of uitdaging: 
 waarom doen we dit? 

2. Verwoord wat je samen wil bereiken en werk  
 resultaatgericht naar het gemeenschap- 
 pelijke projectdoel. Formuleer je beoogde  
 resultaten zo concreet mogelijk: wat zal er  
 zichtbaar of voelbaar anders zijn als het  
 project gerealiseerd is? 

3. Denk na hoe je elkaar kan aanvullen en  
 uitdagen. Partnerschap betekent niet per  
 se: ‘hetzelfde doen en hetzelfde denken’.  
 Toon respect voor elkaars mening en 
 probeer elkaars standpunten te begrijpen.

4. Verbind je eigenbelang aan de gemeen- 
 schappelijke doelstelling. Wees tegelijk van  
 bij de start ook duidelijk over je eigen 

 belang in het partnerschap en blijf ook  
 trouw aan jezelf. Zo bots je later niet op  
 onaangename verrassingen, je vermijdt er  
 ook confl icten mee.

5. Deel expertise en middelen. Durf samen  
 experimenteren. Vertrouwen vormt hierbij  
 een belangrijke hoeksteen.

6. Maak duidelijke afspraken. Werk met to  
 do-lijsten en een heldere taakverdeling.  
 Deel samen verantwoordelijkheid voor  
 resultaten, kwaliteit en succes.

7. Denk in oplossingen in plaats van proble- 
 men. Creativiteit, optimisme en vertrouwen  
 houden je samen en brengen je verder.

8. Vier samen jullie (tussentijdse) oogst en  
 realisaties.
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Participatie is geen compromis

Bij participatie streef je niet naar ‘een lauw 
compromis’. Bij participatie is elk belang en elke 
stem waardevol en zelfs noodzakelijk om tot een 
vruchtbare oplossing te komen. Meer zelfs, een 
bepaalde botsing van visies werkt juist productief. 
Het komt erop neer om hier mee te leren omgaan 
en de juiste randvoorwaarden te creëren.

Duid een procesbegeleider aan

De procesbegeleider hee�  de rol om mensen met 
uiteenlopende visies en belangen samen te houden, 
om te balanceren tussen enerzijds ruimte geven 
zodat ideeën kunnen opborrelen en anderzijds 
actiegericht keuzes maken. 
Werk met een procesbegeleider die kennis en 
ervaring hee� . Laat je in de startfase door zo iemand 
ondersteunen. Zorg ook voor gespreksbegeleiders 
die alle ideeën respecteren en neutraal behandelen. 
Mensen die vooral relationeel werken. Zorg dat de 
deelnemers echt met elkaar kunnen spreken, ook 
met experts. Zorg dat ze naar elkaar luisteren, zodat 
er echt verbinding kan ontstaan.

Kabinet J in Leuven

Kabinet J is de o�  ciële spreekbuis van Leuvense jongeren 
in de stad. Kabinet J sprokkelt overal en altijd meningen van 
zoveel mogelijk jongeren. Met deze ideeën trekken ze naar het 
stadsbestuur en maken zo samen van Leuven een plek waar 
jongeren thuis zijn.  De jongeren zitten van bij de prille start aan 
het stuur, en starten zelf alles op.  Een harde kern van 20 jongeren 
vormen het gezicht & stem naar het beleid. Zij betrekken hun 
lee� ijdsgenoten doelgroepgericht via laagdrempelige thematische 
trajecten. Hierin worden ze begeleid door experten die hen helpen 
de inhoud eigen te maken en argumenten op te bouwen. 
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Verduidelijken • Hoezo? 
• Kun je een voorbeeld geven? 
• Wat bedoel je?  
• … 

Verbreden • Hoe kunnen we dit nog bekijken? 
• Zijn er nog andere invalshoeken? 
• Met wat hee�  dit nog te maken? 
• Wat is de volgende stap?
• … 

Verdiepen • Waarom is dat zo? 
• Wat is er concreet veranderd wanneer het probleem is opgelost? 
• … 

Verbinden • Hoe sluit wat je nu zegt aan bij wat X eerder vertelde? 
• Welke standpunten sluiten bij elkaar aan? 
• Hoe hebben we deze bijeenkomst ervaren? 
• … 

Verkorten • Wat is de essentie van je idee? 
• Wie kan dit samenvatten? 
• Laat ons samenvatten, wie doet wat wanneer? 
• … 

Hulpvragen voor vruchtbare 

gesprekken

Als procesbegeleider hanteer je de vijf V’s als 

richtsnoer bij je interventies. Bij voorkeur doe

 je dat via vragen. 
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Verduidelijken • Hoezo? 
• Kun je een voorbeeld geven? 
• Wat bedoel je?  
• … 

Verbreden • Hoe kunnen we dit nog bekijken? 
• Zijn er nog andere invalshoeken? 
• Met wat hee�  dit nog te maken? 
• Wat is de volgende stap?
• … 

Verdiepen • Waarom is dat zo? 
• Wat is er concreet veranderd wanneer het probleem is opgelost? 
• … 

Verbinden • Hoe sluit wat je nu zegt aan bij wat X eerder vertelde? 
• Welke standpunten sluiten bij elkaar aan? 
• Hoe hebben we deze bijeenkomst ervaren? 
• … 

Verkorten • Wat is de essentie van je idee? 
• Wie kan dit samenvatten? 
• Laat ons samenvatten, wie doet wat wanneer? 
• … 

29 e�  ciënte manieren om op voorhand een idee 
te ‘killen’ Bron: COCD

Werk met een draaiboek

Werk met een doordacht en uitgetekend draaiboek. 
Zo vermijd je dat enkele mondige deelnemers het 
groepsproces kapen. 

Bewaak het verschil tussen dialoog 
en discussie

Tijdens een dialoog maken we echt contact met 
elkaar, met alle onderliggende vooronderstellingen 
die er zijn zowel bij de anderen als bij jezelf. Enkel 
in een dialoog ontstaat een gemeenschappelijk 
draagvlak, want naast de verschillen zien mensen 
ook makkelijker de gedeelde raakvlakken. 
Onderstaande tabel maakt het verschil tussen 
discussiëren en dialogeren verder duidelijk.

discussiëren dialogeren 

poneren luisteren 

repliceren bevragen 

verdedigen & aanvallen onderzoeken & a� oetsen 

snel gaan vertragen 

positioneren & bevestigen verschuiven & verkennen 

oordelen oordelen opschorten 

resultaat willen bereiken loslaten van resultaat

De ideale mindset van 
procesbegeleider en deelnemer

• Wees open van geest
• Denk positief en oplossingsgericht
• Li�  mee op ideeën van anderen 
• Stel het eigen oordeel uit 
• Heb oog voor het geheel  
• Speel in op wat zich aandient 
• Streef naar een gedeeld begrip

Stadslab Leiden

Stadslab is een netwerk van Stadslaboranten: Leidenaren 
die invulling geven aan hun liefde voor hun stad door allerlei 
projecten te bedenken en uit te voeren. Het is een heel hands-
on netwerk van creatieve burgers die hun tijd, kennis en 
netwerk inzetten om hun directe leefomgeving te verbeteren.
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Nuttige werkvormen
Deel 5

1. Wat zijn werkvormen?

• Met werkvormen kan je zowel het gehele proces 
als aparte bijeenkomsten interactief vormgeven en 
begeleiden. 

• Via werkvormen laat je deelnemers maximaal een 
eigen inbreng leveren: door hen eigen ervaringen te 
laten inbrengen, een spel te spelen, te discussiëren 
of vragen te stellen.

• Mensen kunnen maximaal 20 minuten echt 
geconcentreerd luisteren. Door te variëren met 
werkvormen zorg je ervoor dat je de aandacht 
kan helpen vasthouden.

• De juiste werkvormen zorgen ervoor dat deelnemers 
zich makkelijker verbinden met de inhoud en met 
elkaar én dat er innerlijk een (veranderings)proces 
op gang wordt getrokken.

• Niet iedereen hee�  dezelfde manier van informatie 
verwerken. Door tijdens een activiteit te variëren 
met werkvormen bereik je iedereen. Het rendement 
van je activiteit gaat hierdoor serieus omhoog.

2. Hoe kom je tot sterke werkvormen?

Een werkvorm is nooit een doel op zich! Het gaat vooral 
om: welke werkvorm gebruik je? De doelstelling van je 
activiteit is daarbij bepalend voor welke werkvorm je 
gaat gebruiken.

Er zijn werkvormen om deelnemers op een originele 
manier met elkaar te laten kennismaken, om in grote 
of kleine groepjes informatie, meningen of waarden 
uit te wisselen, om constructief te discussiëren, om 
samen tot gedragen of snelle beslissingen te komen, 
om kruisbestuiving van ideeën te bevorderen, … 
Hierlangs vind je een fi che die je helpt uit te klaren 
voor welk soort proces je een werkvorm zoekt.

Invulfi che bij keuze 
werkvorm

Hoe scherper je het doel voor ogen hebt, hoe 
makkelijker het is om een geschikte werkvorm 
te kiezen. Deze vragen helpen je dit duidelijker 
in beeld te krijgen.

Een belangrijk gegeven bij het kiezen van 
werkvormen, is wat mensen onthouden. 
Veelzeggend is het volgende rijtje.
We onthouden:

- 10% van wat we lezen
- 20% van wat we horen
- 30% van wat we zien
- 50% van wat we horen en zien
- 70% van wat we met anderen 
 bespreken
- 80% van wat we evalueren en 
 nabespreken
- 90% van wat we anderen uitleggen



Wat wil je bereiken met je activiteit?

….........................................................................................................................................................................

Wat moet je activiteit opleveren als tastbaar resultaat? Wat zal er anders zijn aan het einde?

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Wat wil je dat je doelgroep over je activiteit weet, voelt en doet?

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Vorm volgt functie. Vink aan voor welk type proces je een werkvorm zoekt:

• op een originele manier de activiteit openen
• deelnemers laten kennismaken met elkaar
• deelnemers in groepen verdelen
• deelnemers informeren over een bepaalde inhoud
• deelnemers emotioneel betrekken bij een bepaalde inhoud
• deelnemers de kennis helpen verwerken (refl ecteren)
• deelnemers inzicht geven wat ze zelf kunnen doen
• deelnemers ondersteunen bij het uitproberen van een nieuw gedrag 
• deelnemers onderling kennis laten delen (kruisbestuiving en uitwisselen)
• …

Mijn eerste ideeën voor werkvormen zijn

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................



3. Veel gebruikte interactieve werkvormen voor participatieve bijeenkomsten

Er zijn door de jaren heen zeer veel 
participatieve dialoogvormen ont-
wikkeld. Sommige zijn heel eenvou-
dig, andere zijn complexer van aard. 
We geven hier enkele voorbeelden.

Kort kennismaken met je sleutel-
bos. Je vraagt alle deelnemers om 
een voorwerp uit hun tas of zak te 
halen, bijvoorbeeld een sleutelbos. 
In plaats van een gewoon rondje, 
vraag je iedereen om zichzelf kort 
voor te stellen aan de hand van dit 
voorwerp. Begin met jezelf zo voor 
te stellen. Het is laagdrempelig, le-
vendiger en verrassender dan het 
gewone rondje kennismaken.

De schatkist met persoonlijke 
voorwerpen kan je gebruiken om 
elkaar diepgaander te leren ken-
nen.  Vraag vooraf om een voor-
werp mee te brengen dat waarde-
vol is gerelateerd aan het thema of 
de opdracht. Elke deelnemer krijgt 
tijd om zichzelf voor te stellen en 
te vertellen waarom dit voorwerp 
belangrijk is. Zo krijg je niet alleen 
een grondige en fi jne kennisma-
king. Je krijgt meteen al een heel 
goed beeld over wat er voor ieder 
aan de orde is, wat hun beleving, 
verwachtingen en behoe� en zijn.   

De 2x2 vragenmethodiek helpt je 
om algemene doelen te vertalen 
naar concrete activiteiten om de 
inhoudelijke richting te bepalen. 

De methodiek kan je ook helpen 
om resultaten van activiteiten te 
verhelderen en te evalueren. Vier 
vragen leiden je van abstract naar 
concreet:

1) Waarom is wat je wil nu 
 belangrijk?
2) Wanneer ben je tevreden met  
 het resultaat?
3) Wie heb je nodig om dit doel  
 te bereiken?
4) Wat is dan de eerste stap?

Tijdens een carrousel gaan de 
deelnemers samen op zoek naar 
verschillende antwoorden op een 
vraag, een stelling, een probleem,… 
Ze gaan per twee zitten, met de 
gezichten naar elkaar (in twee 
kringen met een binnen- en bui-
tencirkel, of in twee rijen). De duo’s 
delen informatie met elkaar, ge-
ven hun antwoorden op de vraag.  
Hierna schui�  de buitenste cirkel 
een plaats door, zodat iedereen 
over een nieuwe partner beschikt. 
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Opnieuw wordt er informatie uit-
gewisseld. Je schui�  door zo vaak 
als je denkt dat nodig is voor een 
kruisbestuiving van ideeën.

Tijdens een World Café komen 
deelnemers terecht in een informele 
setting (een gastvrij café) die ervoor 
zorgt dat ze gemakkelijker praten en 
kennis en ideeën gaan delen met 
elkaar. De groep wordt opgesplitst 
in kleinere groepjes die het gekozen 
onderwerp bespreken aan ‘caféta-
fels’. De samenstelling per gespreks-
tafel wisselt, omdat men in een aan-
tal korte conversatierondes telkens 
doorschui�  naar een ander groepje. 

Hierdoor ontstaan snelle informa-
tie-uitwisseling en kennisdeling.

Bij een Open Space diep je de deel-
aspecten van een vooraf bepaald 
thema (bv. al dan niet een nieuwe 
sporthal in onze gemeente) uit in 
subgroepen. Iedere deelnemer doet 
dit vanuit zijn eigen deskundigheid.

Het Waarderend Onderzoek ver-
trekt van de positieve ervaringen 
van mensen. De energie aanbo-
ren bij de betrokkenen door het 
stellen van de juis-
te vraag, leidt in de 
praktijk meestal 

tot aangename verrassingen. Een 
goede vraag verandert het den-
ken in termen van problemen naar 
denken in termen van mogelijkhe-
den. Dat zorgt ervoor dat je min-
der focust op moeilijkheden en je 
sneller stappen vooruit zet.

Bij Future Search gaan we met 
een representatieve groep op zoek 
vanuit het verleden over het heden 
naar de gedroomde toekomst van 
een complex vraagstuk. Vanuit dit 
ideaalbeeld maken we samen 

gedragen actieplannen op.

4. Welke werkvormen zijn er? 

Je kan letterlijk duizenden werk-
vormen vinden op internet. 

Enkele sites ter inspiratie zijn: 

http://www.steunpuntgok.be/
secundair_onderwijs/materiaal/
lesmateriaal/bronnenboek/
interactieve_werkvormen.aspx

http://werkvormen.wikidot.com/
werkvormen-a-b-c
http://www.kessels-smit.nl/nl/
tools
http://participatiewiki.be/wiki/
index.php/Categorie:Methoden
http://ambrassade.be/werkvor-
men
http://www.demos.be/partici-
patieprojecten/lcd-toolkit

Hou je meer van papier? Een 
goede leestip is: “Het groot 
werkvormenboek” van Sasja 
Dirkse-Hulscher en Angela Talen 
(ISBN 978 90 5261 613 1) en het 
boekje “Lerende netwerken” 
van Carine Drijkoningen (ISBN 
9789033489570).

Met wat fantasie en creativiteit 

kun je zelf ook 

werkvormen 
creëren. Laat je 
inspireren door 
gezelschapsspelen, leer- en 
spelvormen uit het jeugdwerk en 
onderwijs, TV-formats…
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Je kan letterlijk duizenden werk-
vormen vinden op internet. 

http://ambrassade.be/werkvor-
men
http://www.demos.be/partici-

kun je zelf ook 
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stellen van de juis-
te vraag, leidt in de 
praktijk meestal 

gedragen actieplannen op.

Het G1000-experiment

Grootschalige participatieprocessen 
zoals de G1000 zie je niet iedere 
dag. Het wordt dan ook beschouwd als een 
mijlpaal op het pad van de deliberatieve 
democratie in onze contreien. Rond 
initiatiefnemer David Van Reybrouck verzamelde zich een groep van initiatiefnemer David Van Reybrouck verzamelde zich een groep van 
een 15-tal mensen die wenst aan te tonen dat er alternatieven denkbaar zijn voor het huidige, een 15-tal mensen die wenst aan te tonen dat er alternatieven denkbaar zijn voor het huidige, 
en in hun ogen falende democratische systeem. De G1000 werd een mooi staaltje van de kracht van 
vrijwilligerswerk. De motivatie, energie en gedrevenheid waren groot, net als de drang om samen te 
experimenteren en alternatieven te onderzoeken. Ook in de loop van het traject bleef er ruimte voor 
nieuwe sporen, zoals de G'home's (groepjes burgers die zichzelf organiseerden om kleine burgertopjes 
in hun buurt te doen ) en de G'o� 's (een online proces). 



4. Welke werkvormen zijn er? 

Je kan letterlijk duizenden werkvormen vinden op internet. 

Enkele sites ter inspiratie zijn: 

www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateriaal/bronnenboek/
interactieve_werkvormen.aspx

werkvormen.wikidot.com/werkvormen-a-b-c
www.kessels-smit.nl/nl/tools
participatiewiki.be/wiki/index.php/Categorie:Methoden
ambrassade.be/werkvormen
www.demos.be/participatieprojecten/lcd-toolkit

Hou je meer van papier? Een goede leestip is: “Het groot werkvormenboek” van Sasja Dirkse-Hulscher 
en Angela Talen (ISBN 9789052616131) en het boekje “Lerende netwerken” van Carine Drijkoningen 
(ISBN 9789033489570).

Met wat fantasie en creativiteit kun je zelf ook werkvormen creëren. Laat je inspireren door 
gezelschapsspelen, leer- en spelvormen uit het jeugdwerk en onderwijs, TV-formats…
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De Genks: een innovatief 
participatieproject

In 2008 startte de stad Genk een 
strategisch project: een bevraging 
van haar burgers over de toenemende 
segregatie in hun multiculturele 
stad. Het project 'De Genks' hee�  
meer dan 3000 burgers geactiveerd, 
aangesproken op hun fi erheid als 
Genkenaar en uitgedaagd om de eigen 
verantwoordelijkheid op te nemen.

van haar burgers over de toenemende 



Nuttige lectuur en websites
Deel 6

Creativiteit Hoe?Zo!, Igor Byttebier

Zeer degelijk standaardwerk & bestseller dat 

je introduceert in het creatief denken en een 

mustread als je creatieve brainstormsessies wil 

opzetten. (ISBN 9020950177)

Het groot werkvormenboek, 

Sasja Dirkse-Hulscher & Angela Talen

Vooral veel (goede) praktijkgerichte fi ches, maar 

lees zeker ook de inleiding. Dit wil je echt op 

je bureau hebben staan als inspiratie voor het 

opmaken van draaiboeken. 

(ISBN 9789052616131)

Vreemdgaan voor managers,

 Elke Jeurissen & Cato Leonard

Hoe betrek je stakeholders, en waarom levert 

dat op? Goed geschreven boek (wel vooral op 

het lijf van bedrijven) maar als introductie in het 

managen van stakeholders, een goede opstap. 

(ISBN 9789401408226)

Cocreatief Leiderschap, 

Yves Larock & Sven De Weerdt

Pocketboekje. Dus snel om lezen. Waardevolle 

lectuur die je een goed overzicht gee�  op de 

basisattitude van een cocreatieve begeleider. 

(ISBN 9789044128864)

Seminaries zonder snurkers, 

Steen Eklsborg & Ib Ravn

Kleine pocket, uitgegeven door Politeia ism 

VVSG. Bevat een aantal interessante inzichten 

en ook enkele eenvoudige werkvormen 

om snel een gewone meeting te upgraden. 

(ISBN 9782509000019)
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participatiewiki.be is een bron van inspiratie voor actieve burgers, 
participatiebegeleiders, en andere praktijkwerkers (een virtueel naslagwerk)

www.dewakkereburger.be is een beweging die de participatie van burgers aan het 
beleid stimuleert

www.kwadraet.be versterkt je vermogen om complexe uitdagingen aan te pakken

www.socius.be is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en 
besteedt veel aandacht aan participatie

www.cocd.org stimuleert je in creatief denken

www.levuur.be waar je voorbeelden van participatieve trajecten kan vinden

www.kortom.be is de vereniging voor overheidscommunicatie

participatiebegeleiders, en andere praktijkwerkers (een virtueel naslagwerk)

 is een beweging die de participatie van burgers aan het 

versterkt je vermogen om complexe uitdagingen aan te pakken

 is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en 

 waar je voorbeelden van participatieve trajecten kan vinden

 is de vereniging voor overheidscommunicatie

35

Kortenberg 2020

Burgers, politici en medewerkers gingen samen in dialoog 
over de toekomst van hun gemeente: in welke omgeving 
willen wij onze kinderen en kleinkinderen zien opgroeien? 
Boeiende, constructieve gesprekken waarin ze gezamenlijk 
wervende toekomstbeelden formuleren en die vertalen in 
concrete acties. 
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