
Lanceer succesvolle  
Online Participatie 

Platformen  
 

met het  
E-Participatie Canvas 

De lancering van een succesvol participatieplatform kan je 
niet zomaar aan het toeval overlaten. Het is belangrijk dat 
alle belanghebbenden al voor de start van het project rond 
de tafel gaan zitten om hun verwachtingen duidelijk te 
maken, en af te stemmen hoe ze de doelstellingen willen 
bereiken. Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar 
het is niet altijd makkelijk om een gemeenschappelijk 
format te vinden om al deze informatie op te slaan. 

Als je beslist om een online participatieplatform op te 
starten, staat CitizenLab voor je klaar doorheen het hele 
proces. En de belangrijkste stap is ongetwijfeld de eerste. 
Dit canvas werd ontworpen door onze engagement-
specialisten als ondersteuning voor lokale overheden en 
beheerders van onze platformen.



De drie doelen van een 
participatiecanvas 
Een participatiecanvas helpt met de volgende 3 zaken: 

Samen brainstormen: het canvas invullen is een uitgelezen 
moment voor de stakeholders — waaronder jij! — om het 
einddoel van een project te definiëren en te bepalen hoe dit 
doel bereikt kan worden. 

Het overzicht bewaren: op de lange termijn, en zelfs weken 
na de lancering, blijft het nuttig om in één oogopslag alle 
aspecten van het proces te kunnen overzien, zoals de 
hefbomen voor engagement of de geplande risico’s en 
obstakels. Dit canvas wordt ook gebruikt door onze 
part icipatiesp ecial isten die lokale administrat ies 
ondersteunen in het bereiken van hun doelen. 

Transparantie en verantwoording: dit canvas maakt het 
einddoel van het participatieproject duidelijk, net als wie 
betrokken wordt en welke doelstellingen je nastreeft.

Stappen 
 
Het canvas behandelt de verschillende stappen van een 
participatieproject, van de lancering tot de evaluatie.  

1) Doelen definiëren: De eerste stap is het bepalen van je 
doelen en de maatstaven waarmee het succes van je project 
gemeten zal worden. Mikt het project op een bepaald aantal 
stemmen? Op de participatie van een bepaalde leeftijdsgroep? 
En hoe wordt dit gemeten? 

2) Stakeholders engageren: Een duidelijke rollenverdeling 
binnen de administratie zorgt voor een bredere steun voor het 
project en voor een vlottere samenwerking. Het is bovendien 
belangrijk om te definiëren op wie je project zich richt en hoe je 
dit publiek kan bereiken. 

3) Communicatieplanning: Duidelijk bepalen hoe de input 
intern verwerkt wordt, hoe feedback met burgers wordt gedeeld 
en via welke kanalen het platform gepromoot wordt helpt om 
van het project een succes te maken. 

4) Afspraken maken over belangrijke data: Dit zorgt dat de 
zaken vlot blijven lopen. We raden bovendien aan om enkele van 
deze deadlines op het platform te delen.



eParticipation Canvas  Definieer de verschillende bouwstenen van je participatieplatform   

Doelen 
Wat zijn de doelstellingen op korte en lange termijn? 
Wat zijn de inspraakprocessen die permanent open zullen staan?  
Welke processen worden op het platform geplaatst?  
Is de afsprakennota goedgekeurd? 

Organisatie 
Wie zijn de operationele en strategische stakeholders? 
Wie zijn de leden van de werkgroep? 
Wanneer zijn de vergaderingen van de stuurgroep gepland? 

Kanalen en opvolging 
Wat wordt de identiteit van het platform?  
Hoe zal het platform passen in de communicatiestrategie? 
Welke kanalen worden gebruikt om de lancering te communiceren? 

Publiek 
Wie is het doelpubliek?  
Zijn er specifieke groepen of organisaties om op te focussen? 

Metrics 
Wat wordt er gemeten en wanneer?  
Wanneer is het platform een succes? 

Ambities Stakeholders Communicatie

Feedback 
Wie zal de input verwerken?   
Heeft elk project een toegewezen moderator?  
 

Risico’s 
Wat zorgt er intern mogelijk voor een risico of obstakel? 
Wat zijn de externe factoren waarmee rekening moet worden gehouden? 

Belangrijke data 
Zijn er belangrijke data om naartoe te werken?  
Staan er activiteiten of evenementen gepland die nieuwe participatiekansen creëren? 


