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Inleiding 
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Burgerparticipatie in goede banen leiden is geen kleinigheid. Als lokaal bestuur moet 
je duidelijke doelen formuleren, deadlines hanteren en goed coördineren tussen 
verschillende belanghebbenden. Een efficiënte interne organisatie is de sleutel tot 
het slagen van een project. En laat dit nu net één van de lastigste uitdagingen zijn 
voor veel lokale overheden. 



In deze gids zetten we belangrijke aandachtspunten op een rij en doen we de taken 
van het team achter het platform uit de doeken. Zo kun je intern de juiste mensen 
rond de tafel brengen en vergroot je de kans op een succesvolle implementatie en 
succesvol gebruik van het platform.   





Nog voor je een participatieplatform implementeert, is het belangrijk dat je precies 
definieert waarom je aan online participatie doet, en daarbij helder beschrijft wat de 
rol van je platform hierin is. Zorg ervoor dat het platform de centrale plek wordt voor 
online participatie in jouw gemeente. 

Waarom participatie?

Participatie staat voor debat, interactie en confrontatie, en dat levert altijd 
nieuwe, bredere en vaak betere inzichten op. 


Participatie zorgt voor een breder draagvlak voor de genomen beslissing(en) 
en een gevoel van mede-eigenaarschap. De legitimiteit van 
beleidsbeslissingen wordt versterkt, en hoe meer draagvlak er is, hoe groter 
de kans dat de vooropgestelde doelen en genomen beslissingen in het 
participatietraject zullen slagen.



Participatie betekent openheid en transparantie in het beleid. Inwoners en 
belanghebbenden zijn niet alleen op de hoogte van wat er staat te gebeuren, 
ze denken er ook mee over na. Dat zorgt voor tevreden burgers die het beleid 
als ambassadeurs mee uitdragen. 


Participatie is een leerproces. Deelnemers kunnen hun expertise delen als 
ervaringsdeskundigen. In een participatieproces is er bovendien ruimte om 
samen te bouwen aan een visie, ideeën uit te wisselen, en bij te leren bij door 
overleg. Burgers worden er dus ook ‘slimmer’ van. 



Een centrale plek voor  
je platform
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Waarom online participatie?

Online participatie is niet alleen gericht op de resultaten van het 
besluitvormingsproces. Tonen hoe je tot een besluit komt, en je doelpubliek 
in elke stap betrekken, is minstens even belangrijk. 



Omdat het debat online plaatsvindt, kunnen belanghebbenden deelnemen 
waar en wanneer ze willen. Als bestuur bepaal jij de spelregels van de 
discussie. 



Via het participatieplatform kan je je doelpubliek gericht aanspreken en 
betrekken. Ook mensen die hun stem willen laten horen wanneer het hen het 
beste uitkomt, zoals jongeren, jonge gezinnen of alleenstaande ouders, geef je 
op deze manier een forum. Met een online platform verbreed je dus je bereik.



Door je processen online beschikbaar te maken, zorg je voor nog meer 
transparantie en structuur. Je kan makkelijk alle nodige informatie delen, en 
bewoners gaan makkelijker in gesprek met beleidsmakers.


Do you have any questions or remarks after reading this guide? 

Feel free to reach out to us!

3



beheerteamHet  
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Het beheerteam speelt een centrale rol in de implementatie 
en het inzetten van het platform binnen de gemeente.  Zodra 
je als stad of gemeente ervoor kiest om met een digitaal 
platform aan de slag te gaan, is het belangrijk dat deze ploeg 
klaarstaat om het project verder in goede banen te leiden. 



Een breed draagvlak bij en betrokkenheid vanuit 
verschillende niveaus is nodig om het succes van je platform 
te garanderen. Betrokkenheid van het lokale bestuur is 
essentieel, maar het is ook belangrijk dat verschillende 
diensten en afdelingen mee de schouders zetten onder het 
participatieproject.
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voor het beheerteam
Belangrijke mijlpalen

Het beheerteam is de coördinerende kracht doorheen het hele 
participatieproject. Tijdens het project zijn er verschillende fasen waarbij er voor 
het beheerteam een grote rol is weggelegd: 



1. Het platform klaarzetten



De eerste grote uitdaging is natuurlijk de opzet van het platform. Het beheerteam 
waakt erover dat de huisstijl van je stad of gemeente wordt gerespecteerd, zowel op 
grafisch vlak als in de tekst bij je project(en). Bovendien beslist het over algemene 
instellingen, zoals hoe een inwoner zich registreert op het platform.  



Het beheerteam bepaalt ook, in samenspraak met de projectleiders, welke 
projecten opgezet worden en hoeveel actieve projecten er tegelijk op het platform 
kunnen staan. Dit is enerzijds belangrijk om de participatieve identiteit van het 
platform veilig te stellen, maar het maakt het ook makkelijker om overzicht te 
bewaren op de activiteit op het platform. 







Om te bepalen wat wel of niet een plek krijgt op het platform, is het 
goed om tijdens de implementatiefase een korte, heldere beschrijving 
te maken van de voorwaarden van het platform. Wat is de identiteit van 
je platform? Welke rol speelt je platform binnen de participatie- 
strategie? Dat zijn stuk voor stuk zaken die het beheerteam en 
projectleiders houvast en duidelijkheid bieden.



Handig: verderop vind je een blanco canvas dat je kunt gebruiken 
voor deze denkoefening. 
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2. Het platform lanceren



Zodra alles technisch in orde is en de info bij elk actief project is aangevuld, is het tijd 
voor de volgende mijlpaal: je platform voorstellen aan het grote publiek. 



Het spreekt voor zich dat een goed doordachte communicatiestrategie 
onontbeerlijk is voor een succesvolle start van je project en platform. 







3. Participatie (mee) in goede banen leiden



Na de lancering is het zaak om de input van inwoners en andere belanghebbenden 
op te volgen en te blijven zorgen voor activiteit op je platform. Daarvoor is er 
goede coördinatie nodig tussen het beheersteam en de afdelingen die 
verantwoordelijk zijn voor de participatieprojecten. 



Denk aan feedback geven op geplaatste ideeën, op tijd en stond de status van 
projecten aanpassen, gebruikers informeren en blijven aansporen om hun stem te 
laten horen... Wie doet wat? Hoe (vaak) gaan jullie reageren op de ideeën van burgers 
op het platform? Hoe worden resultaten en updates gedeeld?










Maak afspraken over belangrijke deadlines. Dit zorgt ervoor dat het project 
blijft draaien. Het is zelfs verstandig om deze data, indien mogelijk, ook te 
delen op het platform. Zo schep je duidelijke verwachtingen naar inwoners 
toe én kun je het maximum uit je participatieplatform en de collectieve 
kennis van je community te halen

Al doende leer je
Een goede voorbereiding is belangrijk, maar burgerparticipatie blijft altijd een proces 
van vallen en opstaan. Er kunnen altijd projecten of onvoorziene omstandigheden 
opduiken die processen doorkruisen die je op voorhand uittekende. Onderlinge 
communicatie en constructieve samenwerking zijn de sleutel om eventuele 
obstakels te overkomen.
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Zoals je net waarschijnlijk al aanvoelde, vragen de verschillende mijlpalen om een 
verscheidenheid aan expertises in het team. Voor elk participatieplatform is het nodig 
om ten minste de volgende partijen te betrekken:

1. Afdeling/Dienst Communicatie

Het is belangrijk dat de communicatiedienst mee nadenkt over de lancering 
en betrokken blijft bij de communicatie naar burgers zodra je project loopt. 
Niet alleen om engagement op je platform op peil te houden, maar ook 
duidelijke info te bezorgen aan wie een idee publiceert, bijvoorbeeld.


2. Afdeling/Dienst IT

Wat is er technisch gezien allemaal mogelijk op het platform? En hoe werkt 
alles? Ongeacht of je zelf een platform bouwt of met een partner werkt, je 
hebt bij voorkeur ook iemand in het team die de functionaliteiten kent en 
kan helpen als de technologie het even laat afweten.


Projectleiders

Projectleiders zijn de collega’s die actief met het platform aan de slag gaan. 
Zij vertalen hun projecten naar het platform, volgen ze actief op en 
modereren de input . Hoe dit gebeurt wordt doorgaans afgesproken met het 
Beheerteam. 



Management

Het management (van een bepaalde dienst) is een belangrijke interne 
ambassadeur. Het is cruciaal om hun steun te hebben, maar ze kunnen ook 
een rol spelen als (mogelijke) opdrachtgever voor het platform of bij het 
aanwijzen van het Beheerteam.



Daarnaast is het belangrijk om het bestuur en de gemeenteraad 
te betrekken bij en te informeren over de activiteit op het 
platform. Je komt enkel tot een legitieme besluitvorming als 
ook zij op de hoogte zijn van het verloop en de resultaten van 
het online participatieproces. 



3.

4.

aan partijenBonte mix 
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Het beheerteam:

Samengevat

is verantwoordelijk voor het beheer en implementatie van het 
participatieproces;


bewaakt de voortgang van en de activiteit op het platform:



beslist (in samenspraak met de projectleiders) over de plaatsing van 
projecten op het platform;

adviseert projectleiders bij de vertaling van projecten naar de tactische 
uitvoering.


Het beheerteam bestaat idealiter uit de volgende personen/functies:




medewerker(s) van de dienst(en) participatie en communicatie;

andere medewerker(s) van relevante diensten (bijvoorbeeld uit het ruimtelijk 
en sociaal domein).

projectleiders voor elk actief project, gedurende de volledige looptijd;

Weet ook dat het beheerteam niet per se groot hoeft te zijn. Afhankelijk van hoe groot je 
gemeente is, volstaan 3 tot 8 personen. Belangrijker is de diversiteit van de groep. Zo 
vergroot je enerzijds het bereik binnen de gemeente, en heb je anderzijds ook 
verschillende expertises aan boord.



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. 
Op basis van onze ervaringen hebben onze strategen een e-participatiecanvas 
uitgewerkt. Dit raamwerk kun je gebruiken om de belangrijkste aspecten van je 
participatieproject te structureren.

e-participatieHet  
canvas
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Een participatiecanvas helpt je met de volgende 3 zaken:


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

1.

1.

2.

3.

4.

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.



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?




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.





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.





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.





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 participatiespecialisten 
die lokale administraties 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.



2.

3.
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Doelen Organisatie

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? 

Wie zijn de operationele en strategische 
stakeholders?

Wie zijn de leden van de werkgroep?

Wanneer zijn de vergaderingen van de 
stuurgroep gepland? 

Publiek
 Feedback


Wie is het doelpubliek? 

Zijn er specifieke groepen of organisaties 
om op te focussen? 

Wie zal de input verwerken?  

Heeft elk project een toegewezen 
moderator? 

Kanalen en opvolging
 Metrics

Risico’s
 Belangrijke data

Wat zorgt er intern mogelijk voor een 
risico of obstakel?

Wat zijn de externe factoren waarmee 
rekening moet worden gehouden? 

Zijn er belangrijke data om naartoe te 
werken? 

Staan er activiteiten of evenementen 
gepland die nieuwe participatiekansen 
creëren? 

Wat wordt de identiteit van het platform? 

Hoe zal het platform passen in de 
communicatiestrategie?

Welke kanalen worden gebruikt om de 
lancering te communiceren?

Wat wordt er gemeten en wanneer? 

Wanneer is het platform een succes? 
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Wil je inwoners van je gemeente online engageren?  
Wij helpen je op weg!



Al ruim 200 lokale overheden kozen voor CitizenLab om online burgerparticipatie vorm 
te geven. Het platform biedt een brede mix van participatiemethodes, je volgt 
eenvoudig alle input van inwoners op en dankzij de ingebouwde dashboards vind je snel 
alle info die je nodig hebt om beslissingen te nemen die aansluiten bij de prioriteiten van 
je inwoners. 



Boek vandaag nog een demopresentatie of neem contact met ons op om de tool in actie 
te zien en je volgende project te bespreken met onze participatie-experts!

Boek je gratis demo

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


Ga van start met digitale participatie 

in jouw gemeente!



www.citizenlab.co
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