Inhoudelijk
Het plan wordt er
beter van

Wat wil je bereiken?

Hoe weeg je de
samenwerking?

Benut het
kompas

• Welke ambities en doelen heb je?
• Is de situatie urgent?
• Wat voor soort plan maak je?
• Aan welke verschillende thema’s raakt je
initiatief?

• Welke afspraken maak je over het
verzamelen van alle afwegingen?
• Hoe weeg je alle inbreng?
• Hoe organiseer en toets je het
democratische proces?

Benut het kompas voor
het maken van een
participatieaanpak. Als
je initiatiefnemer bent, of
meedoetin het proces
van een ander.

Relationeel
Ik zoek
samenwerking

Gezamenlijk
bestuur

Raadplegen

Waarom wil je
samenwerken?

De initiatiefnemer is in
contact met alle
belanghebbenden. De meest betrokken
partijen delen hun standpunt. De
initiatiefnemer maakt hierin keuzes en
deelt deze. Veel gebruikte procesvorm
bij omgevingsvergunningen.

De interactie-index
helpt bij het organiseren
van participatie:
Wanneer werken we samen
en wanneer niet?

Interactie
index

• Welk motieven hebben betrokkenen?
• Hoe kijkt het bestuur naar participatie?

Oprechte interesse in partijen;
ieders inbreng telt.
Duidelijke kaders rond het doel van de
participatie en de inbreng.
Transparantie over de weging van inbreng
en de manier van terugkoppelen.
Bestuurlijk commitment van het
bevoegd gezag.

Adviseren

Bewoners, ondernemers en
De meest betrokken
overheid dragen samen
partijen vormen een
verantwoordelijkheid voor
klankbord. Zij geven advies
de koers, plannen en uitvoering.
in een open gesprek. De
Ieder heeft een bepalende en
initiatiefnemer maakt keuzes over
beslissende stem. Dit procestype
de invulling en uitvoering van het
sluit aan bij omgevingsvisies
plan. Bijvoorbeeld via een
of maken
Coproduceren
expertmeeting
van
In een continue dialoog worden
of door een raad van
beheerplannen.
plannen gemaakt en
wijzen in te stellen.
uitgevoerd. Iedereen brengt
kennis, kunde en netwerk in.
De initiatiefnemer bewaakt het publieke
belang. Veel gebruikt in plan- en
realisatiefase, maar ook nuttig
in de evaluatiefase.

Pragmatisch
Ik grijp mijn kans

Welke route je ook
volgt, participatie
gedijt bij:

Participatie
kompas
Informeren

Motieven
voor
interactie

Opportunistisch
Ik word er
beter van

Hoe ga je
samenwerken?
• Welke werkvormen passen bij de
participatie die jij voor ogen hebt?
• Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk?
Check online de werkvormen:
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
participatiegids.

De initiatiefnemer houdt
alle belanghebbenden op de
hoogte van het verloop van het
project. Er is geen ruimte voor
beïnvloeding. Relevant voor elk
omgevingsproces.

Principieel
Ik ben
medeverantwoordelijk

Belangen

Wanneer wil je
samenwerken?

Met wie wil je
samenwerken?

• Welke afspraken maak je over de mate
van participatie?
• Hoe ver wordt ieders inbreng
meegenomen?
• Welke momenten zijn vooral geschikt
voor samenwerking?

• Wie voelen zich betrokken bij het plan,
of mag je zeker niet vergeten?
• Welke belangen en standpunten
verwacht je?
• Hoe is de rolverdeling en liggen de
verantwoordelijkheden?

Wantrouwen

Tegenstanders

Coalitiegenoten

Tegengesteld

Gelijkgericht

Tegenspelers

Vrienden

Vertrouwen
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Aan de slag met Participatie

Bekijk de Inspiratiegids voor Participatie online

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Tijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatiegids

oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen.

De Inspiratiegids biedt een mix van verhalen uit de praktijk en inzichten over aanpakken.

Participatie is altijd maatwerk.

Om van elkaar te leren en ervaringen te delen.

Bereiken we
ons doel?

iseren
We real n
ons pla

We hebben
een idee

OMGEVINGSVISIE

Wij ma
k
concre en een
et plan
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OMGEVINGSVERGUNNING

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet
is een initatief van IPO, VNG, UvW en het Rijk.

OMGEVINGSVERORDENING
PROGRAMMA

OMGEVINGSPLAN

PROJECTBESLUIT
WATERSCHAPSVERORDENING

OMGEVINGSVISIE

Participatiekompas

Praktijkverhalen

Kerninstrument

Werkvormen

Beren op de weg

Wind mee

Bouw hier jouw aanpak in waarom
je met wie én hoe én op welk moment,
je samenwerking zoekt.

Vind het antwoord op vragen als: Welke rol kan ik
spelen? Hoe betrek ik anderen zo vroeg mogelijk?
Hoe maak ik participatie aantrekkelijk en leuk?

Onderweg sta je soms stil bij een
halte en leg je besluiten vast via
een specifiek kerninstrument.

Hier vind je allerlei werkvormen om
een interactief proces vorm te geven.

Je wilt aan de slag met participatie, maar
aarzelt nog om de stap te zetten. Welke
beren staan er op de weg?

Gelukkig gaat de participatie in veel
projecten voor de wind. Wat maakt dat
het lukt?

