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Bij de meeste  participatiemethodes, zoals enquêtes of het online verzamelen van 
ideeën, gebeurt het engagement asynchroon: inwoners kunnen dus individueel 
deelnemen op een tijdstip dat hen goed uitkomt. Workshops daarentegen verlopen wél 
synchroon: inwoners werken tegelijkertijd samen aan een gemeenschappelijk doel. 
Door die directe interactie krijgen de discussies meer diepgang, verloopt het gesprek 
organisch en is er meer empathie tussen de deelnemers.

Een workshop wordt meestal gedefinieerd als een interactieve sessie waarin een groep 
mensen samenwerkt om een gezamenlijk doel te bereiken. De sessies kunnen vele 
vormen aannemen en het is aan de organisatoren zelf om drie belangrijke elementen te 
definiëren: 

Inleiding
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Hoe interactief het is: vragen toelaten vs ideeën crowdsourcen

Wie kan deelnemen: iedereen vs een kleine groep met een specifieke rol of 
expertise

Wat het gezamenlijke doel is: perspectieven uitwisselen vs consensus 
bereiken

Hoewel offline workshops  ongetwijfeld hun waarde hebben en niet volledig vervangen 
mogen worden door online alternatieven, geloven we dat online workshops een goede 
aanvulling kunnen zijn:

Wanneer het moeilijk is om fysiek bij elkaar te komen, bijvoorbeeld tijdens een 
globale pandemie; 

Voor inwoners met beperkte mogelijkheden of tijd hebben om een fysieke 
locatie te bezoeken, bijvoorbeeld bij grote afstand; 

Om de efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld door niet langer honderden 
handgeschreven post-its of notities te moeten transcriberen; 

Om kosten te besparen op de huur van een locatie of catering.



organiseren
Een workshop 
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Plan alles goed op voorhand.

Communiceer vooraf duidelijk over de details.

Hou de sessie kort en eenvoudig.

Zorg voor een persoonlijke toon tijdens de workshop.

Neem verantwoordelijkheid over de sessie.

Wees flexibel.

Oefen, oefen, oefen!


7 eerste tips
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Voorbereiding
Een goede voorbereiding is veruit het belangrijkste element van je workshop. Online 
sessies vereisen een plan, dus hoe beter je voorbereid bent, hoe beter de workshop zal 
verlopen.

1. Bepaal het toepassingsgebied en de doelen.



Wat wil je graag bereiken met deze workshop? Wanneer kan je de workshop 
als een succes beschouwen? Zorg ervoor dat deze doelen duidelijk zijn voor 
iedereen in het team. Stel jezelf ook de vraag of deze doelen haalbaar zijn om 
te bereiken in een workshop van 60-90 minuten? Zo niet is het beter om voor 
meerdere kleinere workshops te kiezen, of je doelen realistischer te maken. 



Bepaal de datum en tijd.



Bij het inplannen van een workshop zorg je er best voor dat je er vroeg bij 
bent. Zo geef je jezelf tijd om voor te bereiden, en je burgers om de datum vrij 
te houden. Hou je doelpubliek in gedachten bij het kiezen van je tijdstip. Wil je 
de mening van jonge ouders horen over een nieuwe speeltuin? Dan plan je je 
workshop beter na baby-bedtijd. Hoop je om deelnemers van verschillende 
tijdzones te kunnen betrekken? Dan zorg je er best voor dat je workshop voor 
iedereen op een redelijk uur van de dag valt.



Kijk wat de technische mogelijkheden zijn van de digitale tool die je 
gebruikt.



De technische mogelijkheden zullen invloed hebben op de agenda en flow van 
je online workshop. Kan je gebruik maken van break-out rooms? Kunnen 
deelnemers typen of alleen via een video-verbinding hun mening laten horen? 
Kies voor een tool die aan jouw verwachtingen voldoet en neem de tijd om dit 
uit te zoeken. Wil je meer informatie over alle technische opties van online 
workshops op het CitizenLab-platform? Deze vind je hier.

 




2.

3.

https://www.citizenlab.co/nl/platform/online-inspraak-workshops
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Workshiop tip: zorg ervoor dat je voor de workshop iets meer tijd voorziet 
dan je script nodig heeft. Iets onverwacht kan - en zal - gebeuren, waardoor je 
misschien tijd ‘verliest’.

Schrijf je script



Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoe lang elke stap zal duren. Ga door 
alle stappen van de workshop en schrijf neer wat je als facilitator zal doen en 
zeggen tijdens elke stap. Hoe je dit opschrijft hangt af van je persoonlijke 
voorkeur: sommigen verkiezen een opsomming van de belangrijkste 
elementen, anderen voelen zich zelfzekerder met een letterlijke transcriptie 
van hun woorden.



Hou steeds het perspectief van de deelnemers in gedachten wanneer je je 
script schrijft. Is het logisch voor hen? Welke veranderingen kan je maken om 
de zaken duidelijker te maken voor iemand die dit voor de eerste keer hoort? 


4.

Test het uit!



Je hebt je workshop ingesteld en je script opgeschreven. Tijd voor een eerste 
poging, dus! Ga een paar keer door de stappen van je workshop terwijl je je 
script doorleest. Nodig ook je collega’s, vrienden of kinderen uit om de 
workshop met je uit te testen. Is alles duidelijk voor hen? Houden de 
verschillende stappen steek? Zit de timing juist? Als je proefkonijnen ergens 
ruimte zien voor verbetering heb je nog tijd om aanpassingen te doen.

 


5.
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Communicatie

1.

2.

Bepaal je doelpubliek.

Wie je wil betrekken hangt af van het toepassingsgebied en doel van je 
workshop: 




Verstuur je uitnodigingen.



Reik uit naar het publiek dat je in de vorige stap hebt geïdentificeerd. 
Wanneer je deelnemers benadert, maak dan duidelijk waar de workshop 
over gaat, waarom ze uitgenodigd zijn, wat van hen wordt verwacht en hoe 
hun input gebruikt zal worden. Het managen van verwachtingen is essentieel 
in het versturen van een goede uitnodiging! Motiveer je genodigden door in 
de verf te zetten wat zij uit de workshop kunnen halen. Waarom zouden ze 
de tijd nemen om deel te nemen? Ten slotte betekent hun deelname dat ze 
die tijd niet aan hun familie of favoriete hobby kunnen besteden. Zorg voor 
een duidelijk waardevoorstel.





Ben je op zoek naar specifieke input, ideeën of expertise? Ga dan op 
zoek naar de geschikte ‘experts’.

Wil je feedback krijgen op een nieuw beleidsvoorstel? Klop aan bij de 
burgers of sociale groepen die de impact van het voorstel zullen 
voelen.

Hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen aan je workshop deelnemen?

Wil je inwoners informeren over lopende projecten of een bepaalde 
beslissing? Hou je workshop open voor alle geïnteresseerde inwoners. 

Opvolging van registraties.



Hou het aantal deelnemers van je workshop goed in de gaten. Als er veel 
interesse is binnen je gemeenschap en het aantal deelnemers moeilijk te 
beheren blijft, kan je er altijd voor kiezen om dezelfde workshop een tweede 
of zelfs een derde keer te organiseren.

3.
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4. Bezorg informatie op voorhand



Geef je deelnemers de kans om zich voor te bereiden door de nodige 
informatie vooraf met hen te delen:


Praktische informatie:

Vraag deelnemers om ten minste 5 minuten voor de start van de 
workshop in te loggen, zodat ze tijd hebben om hun microfoon en 
webcam te testen en zich comfortabel te maken.

De agenda van je workshop, gebaseerd op de vastgelegde tijdlijn.

De link naar je workshop;



De technische stappen die deelnemers moeten nemen om te 
kunnen deelnemen, zoals een registratie.

Workshop tip: Je kan vooraf al naar de input van je deelnemers vragen. Wat 
vinden ze over het onderwerp in kwestie? Dit geeft je deelnemers niet alleen 
een betere kans om de workshop te co-creëren, het zorgt er ook voor dat je 
zelf de workshop beter kan voorbereiden.
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Moderatie
Moderatie is essentieel voor een aangename, memorabele en impactvolle workshop. 
We hebben hieronder een standaardflow uitgewerkt voor het modereren van 
workshops, maar ook als je workshop hiervan afwijkt kan dit hoofdstuk waardevolle 
informatie bevatten.

Ready: 30 minuten voor aanvang

Set: 5 minuten voor aanvang

Spreek af met alle andere beheerders en moderatoren in je workshop. 



Ga samen nog één keer door het script en de verdeelde rollen.

Haal iets om te drinken, zorg dat je comfortabel zit, en daar ga je!

Check elkaars technische instellingen en zorg ervoor dat het risico op 
onderbrekingen, bijvoorbeeld door een gsm, zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Plan je om je scherm of informatie te delen? Zorg dat alle tabs open staan en 
test het delen van je scherm. 

Plan je om je workshop op te nemen? Start de opname en laat je deelnemers 
aan het begin van de sessie weten dat de workshop wordt opgenomen. 

Wanneer deelnemers binnendruppelen heet je hen welkom en zorg je ervoor 
dat ze zich op hun gemak voelen. Stel bijvoorbeeld een vraag om het ijs te 
breken.

Gebruik deze tijd om hen te helpen met eventuele technische vragen.

Aarzel niet om expliciet te zeggen “Hier kan je je scherm in full screen zetten” 
of “met de knop linksonder kan je je hand opsteken.” Dit zijn vragen die 
deelnemers misschien niet durven stellen als ze in je workshop aankomen.

Workshop tip: afhankelijk van de grootte van je groep en de duur van de sessie 
kan je de workshop beginnen met een ‘energizer’. Dit artikel biedt enkele 
suggesties. 

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
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Start je workshop met een algemene welkom aan alle deelnemers. Loop de agenda en 
de tijdlijn van de workshop nog een keer door, en benadruk nogmaals de doelen van de 
workshop. Vraag deelnemers of ze vragen hebben. 



Neem de tijd om de online ‘workshop-etiquette’ te bespreken. Vraag deelnemers om:

Go: de start van je workshop

Hun naam (en hun rol of reden om deel te nemen) te vermelden wanneer ze 
voor de eerste keer spreken; 

Hun microfoon op ‘mute’ te zetten wanneer ze niet spreken; 


Hun virtuele hand op te steken als ze iets willen zeggen.

De beheerdersrol



Er kan veel gezegd worden over deze rol, en we mikken niet op volledigheid. Nog meer 
dan offline workshops hebben online sessies een duidelijke moderator nodig. Maar je 
ervaring met offline workshops of de vele geschreven bronnen over het onderwerp 
kunnen je zeker helpen. Veel van de principes die steek houden in de offline wereld zijn 
ook online logisch! Dit zijn, onder andere, enkele belangrijke aspecten van de 
beheerdersrol:





Neem je verantwoordelijkheid. Schep duidelijkheid waar nodig, en pik de 
discussie weer op als het gesprek stilvalt.

Zorg dat iedereen zich gehoord voelt. Nodig mensen uit om iets te zeggen 
of zorg er tenminste voor dat ze de kans hebben om dat te doen.

Behoud de focus. Discussies dwalen snel af van de essentie. Hou de timing 
en de vooropgestelde doelen in gedachten en breng de focus terug indien 
nodig.

Vermijd kapers. Als één persoon alle ruimte inneemt, aarzel dan niet om hen 
beleefd tegen te houden. Als het nodig is kan je hen andere manieren 
aanbieden om na de workshop hun mening te geven.

Zorg voor energie. Probeer de sfeer van de online kamer aan te voelen. 
Positieve energie is aanstekelijk, en essentieel om tijdens workshops het 
momentum en engagement hoog te houden.
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Afsluiten



Voor je de workshop beëindigt bedank je de deelnemers voor hun engagement en geef 
je een indicatie van wat ze verder mogen verwachten. Het is bovendien altijd een goed 
idee om feedback te vragen. Dat kan je doen door een link naar een online survey in de 
infosectie van je laatste stap te voegen.


Vraag een gratis demo aan van het platform

https://www.citizenlab.co/nl/demo-aanvragen


Ga van start met burgerparticipatie 

in jouw stad of gemeente!



www.citizenlab.co
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