
Inleiding
Voor je ligt de wegwijzer Ini�a�ef en Par�cipa�e. Een wegwijzer om een idee verder te brengen naar een resultaat, we noemen dat opgave. Deze 
wegwijzer is gemaakt om samen opgaven op te pakken op een herkenbare en goede manier. Iedereen kan ini�a�ef nemen, of je nu inwoner, 
projectontwikkelaar, maatschappelijk partner, ondernemer, vereniging of gemeente bent. Het is goed om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met je 
omgeving over jouw idee. Door andere visies en meningen krijg je een beter plan. Een plan dat meer steun krijgt en leidt tot snellere uitvoering.

Je hebt een idee!
Je wil iets in je huis/tuin, buurt, wijk of dorp. Je wil iets toevoegen wat een verbetering is of een oplossing. Hoe ga je te werk? Je gaat eerst het idee 
uitwerken. Dit is een heel proces. Om je wat hulp en rich�ng te geven kan je de stappen volgen in het PROJECTPLAN INITIATIEF.

Raakt jouw ini�a�ef anderen? Betrek ze er dan bij! Ook dit is een proces. 
Belangrijk is om aan de start met elkaar heldere rollen af te spreken en met elkaar verwach�ngen te delen. En natuurlijk wie gaat wat doen. Dit kan 
gedurende het proces veranderen. Bespreek dat regelma�g met elkaar.
En vooral ook wie is de proceseigenaar (en hee� dus de leiding) en wie werken er mee.
Het PARTICIPATIEPLAN INITIATIEF helpt je om scherp te krijgen waarom je anderen betrekt, hoe je dat doet en wat je met de resultaten doet.

Rol van de gemeente
Over sommige ini�a�even moet de gemeente een besluit nemen. Dit is in ieder geval zo als de gemeente zelf met een ini�a�ef komt. Maar ook als er 
voor een ini�a�ef van een inwoner een vergunning nodig is, of als het gaat om een ini�a�ef in de openbare ruimte. Of bijvoorbeeld als je voor
je ini�a�ef geld nodig hebt en hiervoor een aanvraag doet bij de gemeente.

Als de gemeente op deze manier betrokken is bij een ini�a�ef, is het fijn om te weten wat de stappen in het proces zijn en waar de gemeente op toetst. 
De gemeente kan kaders stellen waarbinnen het ini�a�ef uitgewerkt moet worden. Dit kunnen financiële kaders zijn of inhoudelijke kaders, 
bijvoorbeeld over maximale hoogtes bij bebouwing of over duurzaamheidsmaatregelen. Voordat je begint is het belangrijk op de hoogte te zijn van deze 
kaders. Deze kaders neem je mee in je projectplan.

Als par�cipa�e wenselijk of verplicht is, stelt het college van burgemeester en wethouders bij de start van het proces het par�cipa�eplan vast. Als het 
nodig is, wordt dit par�cipa�eplan ook vastgesteld door de raad. De gemeente kan hier kaders meegeven voor het par�cipa�eproces.

Klop je bij de gemeente aan met jouw ini�a�ef dan ben jij proceseigenaar en een ambtenaar wordt accounthouder. Dit houdt in: 1 aanspreekpunt. Deze 
ambtenaar begeleidt het idee verder naar besluitvorming. Wat een ieder daarin doet bepaal je samen vooraf.

Proces besluitvorming gemeente
De gemeente neemt bij besluitvorming over een ini�a�ef een aantal stappen. Welke stappen dit zijn hangt af van het ini�a�ef. Er zijn ini�a�even 
waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt, maar er zijn ook ini�a�even waarover ook de raad een besluit moet nemen. 
In het laatste geval is het traject uitgebreider. 
Via PROCES BESLUITVORMING UITGEBREID kan je inzicht krijgen in de stappen die je moet doorlopen. Let wel, dit is een indica�e.  
Omdat elk ini�a�ef anders is vraagt een ini�a�ef om maatwerk. De aard van de opgave bepaalt de route/weg van idee naar resultaat. Het ene ini�a�ef 
is eenvoudig en eenmalig, het andere ingewikkeld en structureel. Dit betekent dat er bij sommige ini�a�even extra stappen nodig zijn,
aanvullend op de basisstappen. Afspraken over dit soort maatwerk worden opgenomen in het projectplan en het par�cipa�eplan.
De accounthouder (ambtenaar) toetst regelma�g of het proces nog past bij de afspraken die in het begin zijn gemaakt. Bij wijziging kan nieuwe 
besluitvorming of herhaling van stappen nodig zijn.

Aan de slag met par�cipa�e
Als het par�cipa�eproces is vormgegeven kan je aan de slag. Dat betekent dat er ontmoe�ngen/bijeenkomsten georganiseerd moeten worden. Het is 
belangrijk om deze goed voor te bereiden zodat je ze op�maal kunt benu�en en de deelnemers zich gehoord voelen.
Bij TIPS EN TOOLS vind je informa�e die je hierbij kan helpen.
Ook kan je natuurlijk contact opnemen met (je accounthouder van) de gemeente, daar is al�jd wel iemand die kan helpen.
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Kennisgeving: Deze wegwijzer is tot stand gekomen op basis van onderzoek, interviews met inwoners, raadsleden en ambtenaren en evalua�es van projecten. Daarnaast bundelt de 
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Je wil iets in je huis/tuin, buurt, wijk of dorp. 
Je wil iets toevoegen wat een verbetering is of een 
oplossing. 

Hoe ga je te werk? 
Je gaat eerst het idee uitwerken. Dit is een heel 
proces. Om je wat hulp en rich�ng te geven kan je 
de stappen volgen in het PROJECTPLAN INITIATIEF.

Raakt jouw ini�a�ef anderen? 
Het PARTICIPATIEPLAN INITIATIEF helpt je om 
scherp te krijgen waarom je anderen betrekt, hoe 
je dat doet en wat je met de resultaten doet.

Als je je ini�a�ef hebt uitgewerkt en ook je 
par�cipa�eplan klaar hebt, kan je je plan MET 
BETROKKENEN gaan delen.
Het is goed om zo vroeg mogelijk IN GESPREK te gaan 
met je omgeving over jouw idee. Door andere visies en 
meningen krijg je een BETER PLAN. Een plan dat meer 
steun krijgt en leidt tot snellere uitvoering.

Delen betekent het organiseren van ONTMOETINGEN. 
Het is belangrijk om deze goed voor te bereiden zodat 
je ze op�maal kunt benu�en en de deelnemers zich 
gehoord voelen.
Bij TIPS EN TOOLS vind je informa�e die je hierbij kan 
helpen.
Ook kan je natuurlijk contact opnemen met (je 
accounthouder van) de gemeente, daar is al�jd wel 
iemand die kan helpen.

Op basis van de uitkomsten van deze ontmoe�ngen 
pas je je plannen steeds aan. 
De gemeente neemt de resulta�en van deze 
ontmoe�ngen mee in haar besluitvorming.

Als je het MET ELKAAR eens bent over de uitwerking 
van je ini�a�ef, leg je de afspraken vast. 
Als de GEMEENTE een besluit moet nemen over 
jouw ini�a�ef, gebeurt het vastleggen door college 
of raad.

Maak ook afspraken over hoe je ervoor zorgt dat 
iedereen een construc�eve bijdrage levert, over hoe 
je overlast beperkt en over hoe je de con�nuïteit 
waarborgt.

Via WWW.HEEMSTEDE.NL/IDEE vind je meer 
informa�e over de mogelijkheden van FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING door de gemeente.

Via PROCES BESLUITVORMING UITGEBREID krijg je, 
door een aantal simpele stappen te doorlopen, 
uitgebreidere informa�e over de stappen die een 
proces kan beva�en.

Nadat alle afspraken zijn vastgelegd kan je AAN DE 
SLAG. Heb je nog ideeën nodig voor bijvoorbeeld de 
promo�e van jouw ini�a�ef? 
Kijk dan bij TIPS EN TOOLS en op de website 
WWW.WIJMAKENHEEMSTEDE.NL
 
Als �jdens de uitvoering blijkt dat bepaalde 
afspraken die gemaakt zijn niet meer mogelijk zijn, 
bespreek dit dan met betrokkenen en zoek samen 
naar een oplossing. In het geval dat over jouw 
ini�a�ef een besluit door de gemeente is genomen 
kan je accounthouder adviseren dit aan college of 
raad voor te leggen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot 
extra stappen in de besluitvorming en aanpassing 
van de kaders. 

Is je ini�a�ef afgerond? Bespreek het dan een keer 
met betrokkenen en neem de lessen mee bij een 
eventueel volgend ini�a�ef.

Als de gemeente een besluit moet nemen over 
jouw plan, dan kan de gemeente van tevoren 
kaders stellen.
Dit zijn BESTAANDE kaders zoals vastgelegd in 
beleid en wetgeving, maar dit kunnen ook NIEUWE 
kaders zijn specifiek voor jouw plan. 
Kaders kunnen gaan over inhoud, proces en 
par�cipa�e.
Een ambtenaar van de gemeente begeleidt je bij 
dit proces. Hij/zij treedt op als ACCOUNTHOUDER. 
Je blij� zelf PROCESEIGENAAR.
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Wat?

Waarde

Wie?

Financiën

Belangen
Regels

Wat houdt het ini�a�ef in?
Wat is het DOEL van je plan?
Wat zijn de belangrijke eigenschappen van het 
plan? 
Wat gebeurt er als jouw plan er niet komt?

Is het plan EENMALIG (bijvoorbeeld een 
buur�eest) of voor een LANGERE PERIODE 
(bijvoorbeeld een herinrich�ng)? 

Wat kan er wel en wat kan niet?
Met welke REGELS verwacht je te maken te 
krijgen? 
Levert dit wel/geen problemen op? 

Wat zijn de kosten en baten van het ini�a�ef? 
Als er budget nodig is: gaat het om een 
EENMALIGE of STRUCTURELE financiering?
Is er cofinanciering? 
Wat is de EIGEN BIJDRAGE?
Wat gebeurt er met het ini�a�ef als de 
gemeente of anderen NIET bijdragen?

Welke maatschappelijke waarde creeërt het 
ini�a�ef?
Waarom is het GOED VOOR de buurt, wijk of 
heel Heemstede?
Denk in termen van: duurzamer, meer sociale 
cohesie, veiliger, meer levensgeluk, efficienter, 
diverser, etc.

Wie doet er mee?
Wie ben ik/wie zijn wij? 
Welke INSPANNING lever je zelf als 
ini�a�efnemer?
Wie wordt PROCESEIGENAAR (neemt leiding)? 
Wie doen er nog meer mee? Wat is ieders 
rol/taak?

Wat verwacht je of heb je nodig van ANDERE 
PARTIJEN zoals gemeente, inwoners, 
ondernemers?

Welke belangen spelen mee?
Wat zijn GEMEENSCHAPPELIJKE belangen? 
Zijn er ook MINDERHEIDS- OF BOTSENDE 
belangen? Hoe ga je hiermee om?
Wie hee� LAST/HINDER van het plan? Hoe 
zorg je ervoor dat deze overlast beperkt 
wordt?

Sluit je ini�a�ef aan bij reeds BESTAANDE 
plannen? Hoe leg je VERBINDING met andere 
plannen?
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Wat Fase

Periode

Doel

Regie

Doen Vorm

Vorm

Agenda

Wie

Wat is het vraagstuk?
Leent het vraagstuk zich voor par�cipa�e? Valt er iets te 
KIEZEN? Welke RUIMTE bieden wet- en regelgeving om 
samen aan de slag te gaan? 

Par�cipa�e is geen doel op zich. Elk par�cipa�eproces 
begint met het HELDER KRIJGEN van een 
gemeenschappelijk DOEL of URGENTIE. 
Bijvoorbeeld: een gedeelde ambi�e om de buurt 
lee�aar te houden of een gebied mooier te maken. Of 
er lee� een gedeelde zorg.  

Hoe complex is het vraagstuk? 
• het is een GESTRUCTUREERD VRAAGSTUK, waarbij 
alle benodigde kennis voor handen is en er geen 
principiële belangentegenstellingen zijn. 

• het is een ONGESTRUCTUREERD VRAAGSTUK, waarbij 
óf de benodigde kennis niet voorhanden is (de inhoud is 
ingewikkeld), óf er zijn forse belangentegenstellingen (er 
zijn veel verschillende mensen, par�jen of afdelingen 
binnen de gemeente betrokken), óf beide factoren zijn 
ingewikkeld. 

Wat gebeurt er al in het gebied (VOORGESCHIEDENIS) 
of welke gevoelens leven er bij de mensen in het 
gebied?

Welke vorm of methode van ontmoe�ng of 
dialoog past het beste bij wat je wil bereiken? 
Er zijn verschillende vormen, de één gaat over 
input ophalen, de ander over keuzes maken en 
weer een ander over samen doen. 
Ga naar TIPS EN TOOLS en vind een passende 
vorm.  Ook vind je hier �ps die je helpen jouw 
bijeenkomst te doen slagen.

Wat doen we na de par�cipa�e met de 
opbrengsten?
Voordat je bedenkt hoe je de par�cipa�e gaat 
uitvoeren, is het slim om te bepalen wat je 
met de opbrengsten van het par�cipa�eproces 
gaat doen. Kijk hierbij naar het DOEL dat je bij 
vraag 4 hebt vastgesteld. En deel met 
betrokkenen hoe je hun inbreng gaat 
gebruiken. Wil je:

• Als ini�a�efnemer aantonen wat je met 
INGEBRACHTE BELANGEN en WENSEN hebt 
gedaan?
• Achterhalen of er een MEERDERHEID is voor 
een besluit? 
• KENNIS en ERVARING benu�en voor het 
uitwerken van een plan?
• Met input van BETROKKENEN kunnen 
oordelen over een plan? 

Welke ontmoe�ngen zijn al gepland?
Welke ANDERE PARTICIPATIEPROCESSEN 
lopen er al in de buurt, wijk of in het dorp? 
Wanneer lopen deze processen? 
Wie is hiervoor VERANTWOORDELIJK 
(ini�a�efnemer, bewoners of gemeente)?

Voor welke fase ontwerp je een par�cipa�eproces?

• PLAN EN PROCES BEPALEN 
plannen uitwerken en betrokkenen in beeld brengen
• KEUZES MAKEN 
belangen wegen en komen tot een beslissing
• LEREN EN EVALUEREN 
inzichten opdoen over inhoud en proces
• REALISEREN 
concrete resultaten halen

Wat willen we met par�cipa�e bereiken?
Deze vraag helpt je bij het doordenken van wat de meerwaarde is van 
een par�cipa�ef proces en welke manier van interac�e het beste 
past. 

• SAMEN DENKEN Je verkent samen het ini�a�ef. Je luistert naar 
elkaars visie, mening en kennis met als doel te komen tot 
maatschappelijke waarde. Je beslist of doet in deze fase nog niks, het 
gaat puur om input verzamelen. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten of 
enquetes.
• SAMEN DOEN Je zoekt elkaar ac�ef op om het plan samen verder 
uit te werken en uit te voeren. Je realiseert samen maatschappelijke 
waarde. Je bepaalt met elkaar wie welk deel van het ‘doen’ voor zijn 
rekening neemt. 
• SAMEN BESLISSEN Je besluit samen welke maatschappelijke 
waarde je realiseert, tegen welke inzet en binnen welke kaders. 
• SAMEN LEREN Je wil samen leren van opgedane ervaringen. Dit kan 
leiden tot nieuwe inzichten en verbetert de samenwerking. 

Wat is de duur van het proces?
• Het vraagstuk vraagt om een CONTINUE DIALOOG
• Het gaat om een KORTLOPEND PROCES
• Het gaat om een LANGER LOPEND PROCES, maar 
wel met duidelijk BEGIN EN EINDE

Wie is verantwoordelijk voor plan en uitvoering 
van het proces?
Ligt deze verantwoordelijkheid bij:

• DE INITIATIEFNEMER
• EEN WIJK OF BUURT 
• DE GEMEENTE
• EEN (BEWONERS- OF ANDERE) ORGANISATIE 

Benoem per groep hoe taken en 
verantwoordelijkheden zijn verdeeld. 

Welke mensen of organisa�es betrekken we?
Denk aan: mensen in de buurt, bewoners en gebruikers van een 
specifiek gebied, inhoudelijk belanghebbenden, inhoudelijk 
deskundigen, individuele inwoners, specifieke bewonersgroepen, 
ondernemers, georganiseerde belangengroepen.

Wie heb je nodig om een goed plan te maken? 
Wie melden zich spontaan? 
Van welke par�j weet je dat die ook ac�ef zijn op het onderwerp?
Wie merkt wat van het plan (posi�ef of nega�ef)? 
Hebben alle relevante groepen een posi�e of stem in het vraagstuk?

De KORTE FACTOR C ANALYSE helpt je dit in kaart te brengen.
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Factor C

Factor C staat voor de ‘factor Communica�e’. Het is een methode die helpt 
om strategisch en gericht te communiceren. Voor het vormgeven van je 
par�cipa�etraject is vooral de KRACHTENVELDANALYSE behulpzaam. 
Een krachtenveldanalyse is een uitgebreid instrument, maar door het invullen 
van deze korte versie krijg je al wel een goed eerste beeld van alle spelers en 
hun belangen.

Een krachtenveldanalyse helpt je nadenken over:
• de SPELERS die betrokken zijn bij je ini�a�ef
• BELANGEN en STANDPUNTEN van de spelers ten opzichte van je ini�a�ef
• MEDESTANDERS en TEGENSTANDERS
• de IMPACT van jouw ini�a�ef op anderen

Vul het schema rechts eens in en bedenk wat de argumenta�e kan zijn voor 
het remmen of versnellen. Dit maakt het gesprek over je ini�a�ef makkelijker.

Wil je een meer uitgebreide analyse doen?
Kijk dan op deze website van het Rijk. Als je hier vragen over hebt kan je 
contact opnemen met je accounthouder. Hij/zij kan je in contact brengen met 
iemand die je kan helpen.
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Bijeenkomsten/ontmoe�ngen
Elkaar ontmoeten kan zowel FYSIEK als ONLINE. In de TOOLBOX vind je voor beide vormen verschillende voorbeelden. 
Het voordeel van fysieke ontmoe�ngen is dat deze vaak zorgen voor een sterkere binding en rela�e tussen deelnemers. Online 
ontmoe�ngen hebben het voordeel dat mensen dit in hun eigen �jd kunnen doen.

Voor beide vormen geldt dat je pas een keus voor de juiste invulling kan maken als je 2 dingen eerst goed hebt bepaald: 
• DOEL van de par�cipa�e
• WIE wil je dat er meedoen
Het PARTICIPATIEPLAN INITIATIEF gee� handva�en om deze vragen te kunnen beantwoorden

Een aantal TIPS:
• Zorg voor gelegenheid om kennis met elkaar en met het onderwerp te maken
• Denk na over de groepssamenstelling en groepsgroo�e. Bij groepen van meer dan 8 personen is het las�ger om iedereen zijn 
zegje te laten doen
• Zorg er bij online ontmoeten voor dat alles technisch werkt. Controleer dit ruim van tevoren
• Realiseer je dat zowel bij online als fysieke bijeenkomsten niet iedereen in staat is mee te doen. Denk na over hoe je deze 
groepen toch kan bereiken
• Benoem bij de start spelregels voor een goede dialoog
• Kies bij een fysieke bijeenkomst voor een pre�ge, lichte loca�e met voldoende ruimte om te bewegen. Denk daarbij ook na 
over de sfeer die je voor ogen hebt
• Zorg voor de juiste balans tussen tekst/vertellen en beelden
• Nodig mensen op �jd uit voor de ontmoe�ng. Geef daarin duidelijke informa�e over doel, inhoud en duur van de bijeenkomst 
en bij online ontmoe�ngen ook duidelijke instruc�es over het gebruik
• Rond de bijeenkomst af met een korte samenva�ng en duidelijke informa�e over de volgende stap
• Stuur deelnemers na afloop een verslag (in woord en beeld) met speciale aandacht voor gemaakte afspraken over inhoud en 
vervolg

Ervaringen inwoners

-Hier volgen �ps van ervaren inwoners op basis van gevoerde 
interviews- 
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ThinK Toolbox
De Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten hee� in 
samenwerking met een aantal gemeenten, de VNG en BZK de ThinK! toolbox 
ontwikkeld.
Deze bestaat uit 3 onderdelen. De eerste twee onderdelen zijn met name gericht 
op ambtenaren, college en raadsleden en kunnen helpen met het stellen van 
kaders voor par�cipa�e. Deze twee onderdelen zijn voor iedereen toegankelijk.
Het meest recente onderdeel is ‘ThinK! Tools’. Dit biedt een erg mooi overzicht 
van allerlei par�cipa�ewerkvormen, te selecteren op criteria als: aantal 
deelnemers, online/offline, doel, etc.
Dit onderdeel is helaas alleen beschikbaar als je lid bent van de vereniging. De 
vereniging is inmiddels wel aan het onderzoeken of deze tool aangepast kan 
worden zodat hij ook geschikt is voor ini�a�efnemers anders dan een gemeente 
en daarmee ook openbaar beschikbaar kan komen.
Mocht dit niet gebeuren, dan kijken wij of we zelf iets dergelijks kunnen 
ontwikkelen.
Voor nu een aantal screenshots van de tool:
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https://www.digitaal-leerhuis.nl/think/

