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Participatie van inwoners bij het sociaal beleid van een gemeente is geen eenvoudige opgave, zeker als het 

om inwoners gaat die niet vanzelfsprekend hun stem laten horen, terwijl juist zij vaak degenen zijn die voor 

ondersteuning aangewezen zijn op de gemeentelijke dienstverlening.  

 

Deze publicatie gaat over de vraag hoe gemeenten de stem van een bredere en meer diverse groep 

inwoners met ervaringskennis kunnen bereiken en benutten voor verbetering van beleid en dienstverlening. 

Movisie onderzocht vijf praktijken, te weten: de drie IJmondgemeenten – Heemskerk, Beverwijk en Velsen – 

Someren en Zaanstad. Deze gemeenten zochten actief naar nieuwe vormen om de stem van hun inwoners 

met ervaringskennis te horen en hun inbreng serieus te nemen, zodat zij in hun dienstverlening beter kunnen 

aansluiten bij wat deze inwoners zelf belangrijk vinden. 

 

Een responsieve overheid doet wat voor inwoners werkelijk van betekenis is. Dat vraagt om vertrouwen in 

inwoners en om een open en flexibele houding. En dat begint bij de manier waarop gemeentelijke en sociale 

professionals in de uitvoeringsorganisatie met inwoners omgaan. In de praktijk van deze vijf gemeenten 

wordt dan ook zichtbaar dat het accent van inwonerparticipatie meer naar de uitvoering van beleid is 

verschoven. Mensen die voor hun ondersteuning op de dienstverlening vanuit de gemeente zijn 

aangewezen, kunnen zelf meestal heel goed verwoorden wat daarbij voor hen belangrijk is. 

 

We zien in de onderzochte praktijken voorbeelden waarin het serieus nemen van inwoners met 

ervaringskennis daadwerkelijk leidt tot aanpassingen van beleid, maar dat is nog wel beperkt. Het kost tijd 

en inzet om het nieuwe samenspel tussen inwoners en gemeente vorm te geven. En het accent op de 

uitvoering brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee voor beleid, management en bestuur. 

 

De bevindingen in deze publicatie bieden wel een wenkend perspectief. Inwonerparticipatie en het benutten 

van ervaringskennis van inwoners leidt tot passender dienstverlening door gemeenten en tot grotere 

betrokkenheid van inwoners zelf. Inwoners willen nu eenmaal dingen doen die zij zelf belangrijk vinden. En 

als de houding van gemeenten dan wordt dat zij daarvoor belemmeringen gaan wegnemen, of op een 

andere manier gaan ondersteunen, dan komen inwoners zelf ook weer in beweging. Inwonerparticipatie in 

zijn nieuwe vorm leidt tot het (weer) meer zelf doen van inwoners: concrete acties van betrokken inwoners in 

de samenleving. 

 

Ik wens u voor uw eigen praktijk veel inspiratie toe naar aanleiding van het lezen van deze publicatie. 

 

Janny Bakker-Klein 

Voorzitter Raad van Bestuur Movisie 
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Deze publicatie gaat over de rol van inwoners in het verbeteren van beleid en dienstverlening. We bekijken 

hoe gemeenten en inwoners samenwerken om de stem van een meer diverse groep inwoners te bereiken 

en te benutten bij de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid, zodat daardoor maatschappelijke 

vraagstukken – eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld – uiteindelijk beter aangepakt kunnen worden. 

 

Op veel plekken experimenteren gemeenten en inwoners met een nieuwe invulling van cliënt- en 

inwonerparticipatie bij beleid. Cliëntenparticipatie is natuurlijk een wettelijke verplichting voor gemeenten. 

Belangrijk is echter dat er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat sociale kwesties beter kunnen worden 

aangepakt als gemeenten, inwoners en uitvoeringsorganisaties samenwerken. Een andere belangrijke 

drijvende kracht achter de vernieuwing van cliënt- en inwonerparticipatie is het besef dat hierbij de 

betrokkenheid en inbreng van een brede en diverse groep inwoners met ervaringskennis cruciaal is. 

Vandaar dat we ook wel spreken van meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie. 

 

Movisie onderzocht vijf vernieuwende praktijken op het gebied van cliënt- en inwonerparticipatie: de drie 

IJmondgemeenten – Heemskerk, Beverwijk en Velsen – Someren en Zaanstad. Hoewel deze gemeenten 

allen kozen voor een andere invulling van cliënt- en inwonerparticipatie, is hun intentie overeenkomstig: 

vroegtijdig met een brede groep inwoners samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en 

dienstverlening. Deze publicatie doet verslag van dit onderzoek. 

Vijf kenmerken van de nieuwe werkwijze 

We ontdekten dat de nieuwe werkwijze in de onderzochte praktijken vijf kenmerken heeft, die bijdragen aan 

meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie: 

• samen 

• flexibel 

• proactief 

• dichtbij 

• vroegtijdig 

Met activiteiten gericht op samen, flexibel, proactief, dichtbij en vroegtijdig proberen de vijf praktijken dichter 

bij hun doel te komen. 

Fundamentele omslag in manier van werken 

We zien in de onderzochte praktijken een fundamentele omslag door te werken volgens bovengenoemde vijf 

kenmerken. Door meer vanuit partnerschap te werken, vroegtijdig met elkaar samen te werken, flexibel en 

proactief te zijn in houding, rol en aanpak met participatievormen, waarmee ze dicht bij de leefwereld van 

inwoners komen, werken ze echt anders dan voorheen. Diverse betrokken inwoners benoemen expliciet dat 

deze samenwerking tussen gemeenten en inwoners een belangrijk resultaat is. Dit raakt aan de intrinsieke 

waarde van cliënt- en inwonerparticipatie: samenwerking met en het betrekken van diverse inwoners is 

waardevol in zichzelf, los van de vraag of dit direct leidt tot zichtbare aanpassingen in beleid en 

dienstverlening. Betrokken inwoners verwoorden in het onderzoek het belang van de vroegtijdige en 

vernieuwde samenwerking met de gemeente. 

 

SAMENVATTING 
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Eerste stappen: brede en diverse groep inwoners mét ervaringskennis 

We zien dat de vijf praktijken – in verschillende mate – voortgang boeken op het realiseren van meer 

inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie. Zo lukt het de praktijken in contact te komen met cliënten en 

inwoners die eerder niet gehoord werden of niet in beeld waren. Er is – ten behoeve van verbetering van 

beleid en dienstverlening – meer contact met inwoners die zelf ervaring hebben met hulp en ondersteuning 

of dreigen in een kwetsbare positie te raken. Ook zien we voorbeelden waarin meer inwoners bereikt 

worden. Dit betreffen eerste stappen: in alle praktijken is er de wens het bereik verder uit te bouwen naar 

meer en andere groepen. 

Nog beperkt: aanpassing beleid en uitvoering 

Het uiteindelijke doel van cliënt- en inwonerparticipatie is beleid en uitvoering zo in te vullen dat het aansluit 

bij de vragen en behoeften van de inwoner. We zien in de onderzochte praktijken voorbeelden waarin de 

opgehaalde input daadwerkelijk leidt tot aanpassing van beleid, maar dat is nog beperkt. Dit heeft 

verschillende redenen. Het kost tijd en inzet om het nieuwe samenspel tussen inwoners en gemeente vorm 

te geven. Daarnaast ligt het accent meer op het participatieproces en op de uitvoering van beleid en is 

daarmee de uitvoeringsorganisatie een nieuwe speler in dat samenspel. Dit brengt nieuwe vraagstukken met 

zich mee. Ook leidt cliënt- en inwonerparticipatie in zijn nieuwe invulling tot het zelf doen van inwoners: 

concrete acties van betrokken inwoners in de samenleving. 

Leeswijzer 

Deze publicatie heeft vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 komt aan bod wat cliënt- en inwonerparticipatie is en 

waarom hierin vernieuwing plaatsvindt. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzochte praktijken. Hoofdstuk 3 geeft 

weer hoe de vijf praktijken invulling geven aan vijf kenmerken van meer inclusieve cliënt- en 

inwonerparticipatie. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en vijf inzichten over wat dit onderzoek ons leert over 

cliënt en inwonerparticipatie. 

Terminologie 

Iedere onderzochte praktijk heeft zijn participatieproces anders ingericht. Daarbij horen ook diverse 

benamingen voor de groep mensen die actief is in het model, variërend van participatieraad tot 

participatiecommissie en van werkgroep tot meedenkgroep. In dit onderzoek hanteren we voor de 

eenduidigheid de term ‘betrokken inwoners’. Hiermee bedoelen we de inwoners die structureel bij het model 

van client- en inwonerparticipatie in de betreffende gemeente betrokken zijn – door lid te zijn van een 

werkgroep, adviesraad, participatieraad of andere groep. Wanneer we in dit verband over inwoners spreken, 

bedoelen we óók cliënten (gebruikers van zorg en ondersteuning). Naast de term 'betrokken inwoners' 

hanteren we in deze publicatie ook de term cliënten en inwoners. Daarmee bedoelen we álle cliënten en 

inwoners in de gemeente, dus ook zij die niet (structureel) bij het model betrokken zijn. 
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Dit hoofdstuk schetst de focus van dit onderzoek: cliënt- en inwonerparticipatie en de ontwikkelingen die 

daarin gaande zijn. Ook beschrijven we de opzet van dit onderzoek. 

1.1 WAT IS CLIËNT- EN INWONERPARTICIPATIE? 

We starten met een nadere omschrijving van het begrip cliënt- en inwonerparticipatie. 

 

Verticale participatie: invloed op beleid en uitvoering 

Participatie is een begrip dat verschillenden betekenissen kent. Participatie betekent volgens Van Dale 

letterlijk ‘deelneming; het hebben van een aandeel in iets’. Een onderscheid dat vaak wordt gemaakt is 

tussen horizontale en verticale participatie1: 

• Van horizontale participatie is sprake wanneer iemand iets doet voor een ander of voor zijn of haar 

directe leefomgeving. 

• Van verticale participatie is sprake als burgers invloed uitoefenen op beleid. Het kan gaan om de 

ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van beleid. Dit kan in twee contexten: het beleid van gemeenten of 

andere overheidsorganen, of het beleid van organisaties zoals zorginstellingen. 

 

In deze publicatie gaat het over verticale participatie, de invloed van cliënten en inwoners op beleid en 

uitvoering. Het gaat hierbij niet om de invloed van een individuele cliënt op het eigen hulpverleningstraject, 

maar om groepen cliënten of inwoners die als collectief inbreng hebben op instellings- of overheidsbeleid. 

Veruit de meest gebruikte definitie voor collectieve cliëntenparticipatie is die van Edelenbos2: 

Het vroegtijdig betrekken van einddoelgroepen bij de vorming van beleid en verbetering van de kwaliteit, 

waarbij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden 

gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke besluit. 

 

Formele en informele cliënt- en inwonerparticipatie 

Een ander belangrijk onderscheid is het verschil in organisatiestructuur, namelijk tussen formele en 

informele vormen van client- en inwonerparticipatie3. De meest voorkomende structuren zijn de formele, 

meer structurele en geïnstitutionaliseerde vormen, zoals belangenorganisaties, adviesraden en 

doelgroepenplatforms. Deze hebben vaak een formele (advies)functie, die is vastgelegd in verordeningen of 

voortvloeit uit wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er allerlei informele vormen om cliënten en inwoners 

bij beleid te betrekken: flexibele vormen van participatie die niet in een verordening zijn vastgelegd en 

incidenteel kunnen worden ingezet. 

  

                                                      
1 Houten, M., van & Winsemius, A. (red) (2010). Participatie ontward. Vormen van participatie uitgelicht. Movisie: Utrecht. 
2 Edelenbos, J., Domingo, A., Klok, P.J. & Tatenhove, J. van (2006). Burgers als beleidsadviseurs. Een vergelijkend onderzoek naar 

acht projecten van interactieve beleidsvorming bij drie departementen. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek. 
3 Movisie (2016). Wat werkt bij cliëntenparticipatie. Wat werkt dossier. 

1 VERNIEUWING IN CLIENT- EN 

INWONERPARTICIPATIE 
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Inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie 

We hanteren in deze publicatie bewust de term cliënt- én inwonerparticipatie. Cliënten zijn inwoners, maar 

niet alle inwoners zijn cliënten; gebruikers van zorg en ondersteuning. Beiden bezitten een ander type 

kennis. Cliënten ervaren hoe het is om met een (tijdelijke) beperking of problematiek in het leven te maken te 

hebben. En zij weten hoe het is om hulp of ondersteuning te zoeken, aan te vragen en te ontvangen. 

Cliënten staan in contact met de professionals die vanuit of in opdracht van de gemeente hulp bieden op het 

gebied van jeugd, welzijn, werk of zorg aan huis. Deze ervaringen zijn onmisbaar: ze geven inzicht in hoe 

het beleid in het dagelijks leven van mensen uitpakt. Daarbij zijn de ervaringen van een brede en diverse 

groep cliënten cruciaal. Mensen die bijvoorbeeld verschillen wat betreft levensfase, seksuele oriëntatie, 

religie, etniciteit en sociaal economische situatie4 moeten de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op 

beleid. Vandaar dat we ook spreken van inclusieve client- en inwonerparticipatie. 

 

De erkenning van ervaringskennis als eigenstandige en waardevolle kennisbron is hierbij belangrijk5, naast 

kennis van professionals (uitvoering en beleid) en wetenschappers. Inwoners hebben ervaring met het leven 

in wijken en buurt. Zij hebben er contacten met de buren, weten of ze zich prettig voelen in hun wijk, hun 

kinderen er goed kunnen spelen en of ze zich al dan niet veilig voelen. Kortom: zij hebben kennis van het 

gewone leven. Problemen van individuen of gezinnen zijn altijd op een bepaalde manier verbonden met het 

sociale netwerk tussen mensen, met de contacten in de wijk of samenleving. Of zoals Pelt en Repetur6 

omschrijven: ‘De oorzaak en oplossing van ‘nood’ ligt in de samenhang tussen persoon en samenleving’. En: 

‘Investeren in de sociale basis is nodig omdat we niet alles op individueel niveau kunnen oplossen. Om de 

sociale kwaliteit van individuen en de samenleving als geheel te bevorderen moeten we meer preventief en 

collectief gaan werken’. 

 

We hebben dus inwoners, specifiek cliënten, nodig om beleid en dienstverlening optimaal te laten aansluiten 

op de praktijk en sociale vraagstukken optimaal aan te pakken. 

1.2 WAAROM VERNIEUWING? 

Huidige inrichting voldoet niet altijd meer 

Van oudsher beschikken gemeenten over vaste structuren en organen om inspraak van cliënten en 

inwoners te organiseren, zoals een adviesraad, platform of cliëntenraad. Het zijn formele vormen, doorgaans 

met een vaste vergaderstructuur en ingebed in de beleidscyclus van gemeenten. Het vereist vaak 

beleidskennis om in deze structuren te participeren: inzicht in de manier waarop een gemeente werkt, hoe 

het ambtelijk en bestuurlijke proces verloopt, beleidstukken tot stand komen en het kunnen spreken van 

ambtelijke taal. Via deze vormen is vaak maar een beperkte groep inwoners betrokken. 

 

De transformatie heeft de verhouding tussen lokale overheid en burger fundamenteel veranderd. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugdzorg en de (maatschappelijke) ondersteuning 

van mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en onvoldoende kunnen participeren. Om dit veelomvattende 

takenpakket goed te kunnen invullen, is de betrokkenheid van een brede en diverse groep inwoners nodig. 

De taaie vraagstukken – participatie, sociale uitsluiting, dakloosheid – waar gemeenten voor staan, vereisen 

een samenspel tussen inwoners, professionals en gemeenten. Dat vraagt onder meer bredere interactie en 

samenwerking van gemeenten met een brede en diverse groep inwoners, die hun ervaringen en inzichten 

                                                      
4 De Inclusiediamant onderscheidt de volgende diversiteitsfactoren: sekse & gender, religie & levensbeschouwing, etniciteit, seksuele 

oriëntatie, levensfase, beperking, armoede, (arbeids)participatie. 
5 Kooij, van der, A., Keuzenkamp, S. (2018). Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein: wie zijn dat en wat doen ze? Startnotitie. 

Movisie: Utrecht. 
6 Van Pelt, M., Repetur, L. (2018). De sociale basis: terug van weggeweest. Startnotitie. Movisie: Utrecht. 
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met de gemeente delen, en teruggeven hoe beleid en dienstverlening in hun dagelijks leven uitpakt. Het 

wordt dus belangrijker om bij het verhaal van mensen zelf te komen. 

 

Dit samenspel tussen inwoners en gemeente is het uitgangspunt van het Lemniscaat Ervaringskennis in 

beleid (zie afbeelding). Het lemniscaat maakt de verschillende stappen en uitdagingen in deze 

samenwerking inzichtelijk. Het gaat er niet alleen om ervaringen van inwoners te verzamelen, maar de 

uitdaging is ook om als inwoners en gemeente in de rest van het traject samen op te trekken. In de vertaling 

van de opgehaalde ervaringen, in de aanpassing van beleid en dienstverlening én in de terugkoppeling 

richting cliënten en inwoners. 

 

 

Afbeelding: Lemniscaat Ervaringskennis in Beleid, Movisie (2018) 

 

Dit samenspel brengt vragen met zich mee. Zoals: hoe komen we in contact met mensen die in armoede 

leven of laaggeletterd zijn en verzamelen we hun ervaringen zo optimaal mogelijk? Hoe betrek je deze 

inwoners bij de vertaling van hun individuele verhalen naar een herkenbaar collectief verhaal? Welke rol 

willen en kunnen deze inwoners spelen in de aanpassing of ontwikkeling van beleid, maar ook in de 

terugkoppeling van de resultaten? En wat betekent dit voor de rol en houding van de gemeente? 

 

Fundamentele verandering in structuur, cultuur en werkwijze 

Op veel plekken in het land zoeken gemeenten en inwoners naar een andere invulling van cliënt- en 

inwonerparticipatie om deze vragen te beantwoorden. Er wordt nagedacht over het doel, de vorm en rollen. 

Er spelen vragen als: kunnen we de huidige adviesraad anders inrichten met andere rollen en verhoudingen, 

of moeten we een nieuwe vorm en invulling met elkaar ontwikkelen? Movisie schreef hierover eerder de 

publicatie Partners in Participatie: een handreiking voor de samenwerking adviesraden en gemeenten, met 

daarin vier nieuwe rollen voor adviesraden. Dat zijn: 1) Signaleren en monitoren, 2) Meedenken aan de 

voorkant, 3) Bewaken van inwonerparticipatie en 4) Agenderen en ongevraagd adviseren. 

 

Het samenspel tussen inwoners en gemeente zo vormgeven dat hun ervaringen leidraad zijn voor 

verbeteringen in beleid en uitvoering betekent een grote verandering. Zowel voor gemeenten als inwoners 

en maatschappelijke organisaties. Het gaat niet alleen om andere rollen; het vereist een fundamentele 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/ervaringskennis-in-beleid%20%5BMOV-13878957-1.0%5D%281%29.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/ervaringskennis-in-beleid%20%5BMOV-13878957-1.0%5D%281%29.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Partners%20in%20participatie.pdf
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omslag in de structuur, cultuur en werkwijze7. Elk van deze drie aspecten biedt andere aanknopingspunten 

voor verandering (Drift, 2014): 

• Cultuur – gedeelde opvattingen, waarden en paradigma’s – kunnen we beïnvloeden via visievorming en 

dialoog. 

• Structuur – budgetten, organogrammen, regels, infrastructuur – kunnen we beïnvloeden door wijziging 

van regels, andere organisatievormen of contracten. 

• Werkwijzen – typerende handelingen en routines – kunnen we beïnvloeden door vernieuwingen in de 

praktijk te brengen. 

In deze publicatie onderzoeken we vijf praktijken die elk een andere vorm, aanpak en structuur gekozen 

hebben om de vernieuwing vorm te geven. Dit zijn de drie IJmondgemeenten – Beverwijk, Heemskerk en 

Velsen – Someren en Zaanstad. Ook kijken we naar de veranderingen in werkwijze en cultuur in deze 

praktijken. 

1.3 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

We beschrijven in deze paragraaf het doel en de opzet van het onderzoek. 

 

Doel 

Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in: 

1 Hoe invulling wordt gegeven aan vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie; 

2 Wat kenmerkend is voor de nieuwe manier van werken; 

3 Waar dit toe leidt. 

 

Opzet 

Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: 

• Documentenanalyse rond de inrichting van cliënt- en inwonerparticipatie in de vijf praktijken. 

• Een digitale enquête onder betrokkenen vanuit gemeente en inwoners over de beoogde effecten van de 

werkwijze. Deze is in overleg met de praktijken, uitgezet in drie van de vijf praktijken8. 

• Twee bijeenkomsten per praktijk: voorjaar en najaar 2019. 

• Aanvullende documentatie vanuit de praktijken rond de behaalde resultaten. 

• Analyse en rapportage. 

• Slotbijeenkomst, waarin de conceptrapportage met de deelnemers aan het onderzoek is besproken. De 

overkoepelende conclusies zijn op deze manier getoetst en aangescherpt. 

 

In de eerste bijeenkomst is middels de Effectenarena methodiek9 door de betrokken gemeenteambtenaren 

en inwoners in kaart gebracht met wie ze samenwerken, welke activiteiten ze verrichten en tot welke 

effecten dat leidt. Vervolgens zijn deze gerealiseerde effecten vergeleken met de beoogde effecten. Wat 

beoogden de praktijken oorspronkelijk met hun nieuwe invulling van client- en inwonerparticipatie, wat was 

hun ‘bedoeling’? Door deze vergelijking te maken, komt duidelijk naar voren hoe ver de praktijken zijn in het 

realiseren van hun beoogde effecten en welke activiteiten daaraan bijdragen. 

 

Vervolgens zijn de ondernomen activiteiten geanalyseerd en geclusterd. Uit deze analyse kwamen een 

aantal overeenkomsten in de verschillende werkwijzen naar voren, namelijk samen, flexibel, proactief, 

vroegtijdig en dichtbij. De praktijken zetten allen in meer of mindere mate in op deze elementen, omdat het 

                                                      
7 Raak, van R., Pous, de M., (2014) Fundamentele veranderingen in het sociale domein. Een kijkje in de keuken van 

transitiemanagement. Den Haag. 
8 In Someren, Heemskerk, Beverwijk is een digitale enquête uitgezet. In Velsen en Zaanstad niet. 
9 http://instrumentwijzer.nl/pages/52/instrument/5/Effectenarena.html  

http://instrumentwijzer.nl/pages/52/instrument/5/Effectenarena.html
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bijdraagt aan meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie (zie bijlage 1 voor een overzicht van deze vijf 

elementen). In de tweede bijeenkomst in het najaar zijn deze elementen in de deelnemende praktijken 

getoetst. Van elke praktijk is een effectenkaart (zie bijlage 2 voor een fictieve effectenkaart) gemaakt, waarin 

de ondernomen en gewenste activiteiten zijn geordend onder de vijf elementen. Op basis hiervan hebben de 

betrokkenen ingeschat in welke mate het lukt om de vijf elementen samen, flexibel, proactief, dichtbij en 

vroegtijdig nu vorm te geven, en op welke elementen ruimte voor ontwikkeling is. In de tweede bijeenkomst 

is ook besproken in hoeverre het lukt om met die nieuwe werkwijze de uiteindelijke doelstellingen van de 

vernieuwing te realiseren, namelijk: 1) inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie en 2) beleid en 

dienstverlening die aansluiten bij vragen en behoeften van inwoners. 

 

Beperking onderzoek 

De ervaren effecten in dit onderzoek zijn voornamelijk gebaseerd op de ervaringen van de mensen die direct 

betrokken zijn bij de nieuwe invulling van cliënt- en inwonerparticipatie. Bij de bijeenkomsten waren met 

name betrokken gemeenteambtenaren en inwoners aanwezig. Desalniettemin waren per bijeenkomst ook 

een aantal samenwerkingspartners of andere inwoners aanwezig – ofwel mensen die zelf geen onderdeel uit 

maken van of een actieve rol hebben in de nieuwe inrichting van cliënt- en inwonerparticipatie, maar wel iets 

van de effecten zouden kunnen merken. Ook zijn in de digitale enquête inwoners of partners bevraagd die 

zelf geen onderdeel uitmaken van de nieuwe inrichting. 

Hoewel kwalitatieve ervaringen dus centraal stonden, hebben we ook meer objectieve gegevens verzameld 

over de bereikte effecten. Zoals het aantal georganiseerde momenten van raadpleging en de grootte en de 

kwaliteit van het bereik (zie bijlage 3). Verder is ook de conceptversie van dit rapport besproken in een 

slotbijeenkomst met afgevaardigden vanuit elke praktijk. Hierin zijn de bevindingen getoetst en aangescherpt 

op basis van de ervaringen van de vijf praktijken. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we de vijf onderzochte praktijken. Deze gemeenten zijn in dit onderzoek 

betrokken omdat ze allen experimenteren met een nieuwe invulling van cliënt- en inwonerparticipatie én een 

verschillende inrichting kiezen. Bovendien verschillen de gemeenten waarin deze praktijken vorm krijgen qua 

inwoneraantal. Hiermee is er diversiteit wat betreft de betrokken gemeenten in dit onderzoek: van kleine tot 

middelgrote naar een grote gemeente. 

 

 Inwoneraantal per 1-2-202010 

Velsen 68.698 

Heemskerk 39.183 

Beverwijk 41.488 

Totaal IJmondgemeenten 149.369 

  

Someren 19.408 

  

Zaanstad 156.812 

 

Per praktijk beschrijven we de aanleiding tot verandering, de inrichting die gekozen is en hoe gemeente en 

inwoners hierin samenwerken. De werking ervan in de praktijk komt aan de orde in hoofdstuk 3. 

2.1 IJMONDGEMEENTEN – GEMEENTE BEVERWIJK, HEEMSKERK 
EN VELSEN 

De IJmondgemeenten bestaan uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Eind 2017 hebben de drie gemeenten 

in samenspraak met bestaande adviesraden een nieuwe werkwijze vastgesteld voor (cliënten-)participatie in 

het sociaal domein. In het nieuwe model staat ‘verbreden’ centraal. De uitdrukkelijke wens was om meer 

inwoners vroeger te betrekken in de beleidscyclus. Het vormen van nieuwe raden die binnen het bestaande 

systeem (van aan de gemeente adviserende adviesraden) zouden opereren, ging niet ver genoeg. Er was 

meer maatwerk nodig, door gemeenten en inwoners samen uitgewerkt. Gevolg van die keuze was dat de 

bestaande Wmo-raden en Cliëntenraden in de IJmond zichzelf hebben opgeheven. En dat een 

wervingscampagne is gestart voor de vorming van lokale participatieraden. Daarnaast was er nog de 

uitdaging om participatie vorm te geven op regionaal niveau, omdat de IJmondgemeenten veel 

samenwerken binnen het sociaal domein. Niet alleen de gemeenten, maar ook de participatieraden werken 

daarom samen in de IJmond. 

  

                                                      
10 Bron: CBS 1-2-2020 

2 DE PRAKTIJKEN IN BEELD 
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Procesrol 

Kenmerkend voor het IJmondiale model is dat de participatieraden een procesrol vervullen. Deze raden 

adviseren de gemeente op het proces, niet op de inhoud. Ze denken mee hoe de gemeente bepaalde 

groepen cliënten en geïnteresseerde inwoners eerder en breder kan activeren rondom specifieke 

vraagstukken. Zo zorgen zij ervoor dat de mensen met ervaringskennis aan tafel zitten en inhoudelijke 

inbreng en adviezen geven in plaats van de participatieraad zelf. 

 

Leden van de participatieraad, inwoners met ervaringskennis en betrokken ambtenaren vormen samen een 

focusgroep rond een specifiek thema, zoals mantelzorg. De focusgroep bespreekt met elkaar wat het 

vraagstuk behelst, wat ze willen weten van inwoners, welke inwoners(groepen) belangrijk zijn en op welke 

manier ervaringen van deze inwoners(groepen) opgehaald dient te worden. Geprobeerd wordt zoveel 

mogelijk inwoners te activeren bij het vraagstuk door de netwerken van gemeente en participatieraad te 

combineren. Veel cliënten en inwoners zijn bekend bij de gemeente en/of maatschappelijke organisaties. De 

participatieraad geeft aan welke groep(en) de gemeente nog mist en welke netwerken of sleutelfiguren 

belangrijk zijn. De participatieraad bewaakt vervolgens het participatieproces en ziet toe op de 

terugkoppeling door de gemeente. Terugkoppeling naar de inwoners gebeurt via e-mail of in vergaderingen 

van de dorpsraad. Ambtenaren hebben op hun beurt kennis van wetgeving, uitvoering en politieke wensen 

en organiseren samen met de participatieraad participatiemomenten om de inbreng van inwoners op te 

halen. De opgehaalde input vanuit cliënten en inwoners wordt gebundeld in een rapport of soms een advies. 

Het rapport of advies voor het college van B&W wordt samengesteld in overleg met de focusgroep. Er wordt 

gestreefd naar een gezamenlijk advies van ambtenaren en focusgroep. In die fase is belangrijk dat de 

inbreng van inwoners goed wordt meegenomen en gewogen in het advies aan het college.  

 

Experimenteren 

De IJmondgemeenten hebben er twee jaar voor uitgetrokken om te experimenteren. Zo hebben de raden 

verschillende participatievormen uitgeprobeerd. Van spiegelgesprekken en flitspeilingen tot een opiniebus en 

een wijkwandeling. En bovendien op tal van vraagstukken: van toegankelijkheid van openbare voorzieningen 

en minimabeleid tot mantelzorg en huishoudelijke hulp. Iedere keer werd gekeken welke vorm het meest 

geschikt is voor welke groep inwoners en welk maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast worden er ook door 

gemeenten en de lokale participatieraden gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Beiden zijn zich 

bewust van hun positie in de samenleving, waardoor ze beiden andere netwerken hebben. Door gezamenlijk 

bijeenkomsten te organiseren, bereiken ze een grotere groep inwoners. 

 

 Voorbeeld: rondom het vraagstuk minimavoorzieningen stelde de gemeente zich de vraag waarom 

veel voorzieningen voor minima niet gebruikt worden. De leden van de participatieraad gingen onder 

andere naar de voedselbank om met inwoners te spreken. Ook werd een informatiebijeenkomst 

georganiseerd waar inwoners gevraagd werd naar hun ervaringen en konden inwoners direct samen 

met gemeenteambtenaren voorzieningen aanvragen. 

 

 

Naar inwoners toe 

In de drie lokale participatieraden zijn deels vertrouwde leden uit de voormalige Wmo- en Cliëntenraden 

ingestroomd, maar ook nieuwe leden. Zo kent Velsen een geheel nieuwe participatieraad. De leden van de 

raden typeren zichzelf als doeners en netwerkers met een brede blik. Ze zoeken inwoners op op plekken 

waar ze sowieso al samenkomen, zoals een schilderclub, een vergadering van buurtzorgmedewerkers, 

repetities van koren, sport- en jongerenactiviteiten. Participatieraad Velsen heeft gesprekken aangeknoopt 

met bezoekers van de voedselbank. Participatieraad Heemskerk heeft met inwoners een schouw gehouden 
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om de toegankelijkheid van gebouwen te testen. Gemeenten en participatieraden zijn het er over eens dat 

sleutelfiguren onmisbaar zijn. Ze willen dicht bij de inwoner staan. Participatie houdt niet op bij het geven van 

advies. Zo waren leden van de participatieraad Beverwijk in 2019 betrokken bij de oprichting van een 

wijkwinkel naar aanleiding van een participatieproces. Zo kan het dus zijn dat een participatieproces geen, of 

niet alleen, een advies of rapport oplevert, maar (ook) een heel ander resultaat. En dat inwoners betrokken 

blijven bij de uitwerking of uitvoering van plannen. 

 

 

Afbeelding: IJmondiaal model 

Bron: Vernieuwing (cliënten-)participatie in de IJmond. Beleidsnotitie over het verbreden van de 

betrokkenheid van inwoners bij sociale vraagstukken. (2017) Beverwijk, Heemskerk, Velsen. 

2.2 SOMEREN 

De gemeente Someren wilde meer en verschillende inwoners in een vroeg stadium betrekken in het 

beleidsproces en ervaringskennis beter benutten. Het liefst met alternatieve vormen, tijdelijk en flexibel. In 

een tijdspanne van ongeveer een half jaar ontwikkelde de gemeente samen met betrokken inwoners het 

Samen voor Someren model. Sinds begin 2018 werkt Someren vanuit dit model11. 

 

Breed signaleren 

Het model is gestart met een werkgroep, waarin diverse inwoners en twee gemeenteambtenaren zitting 

hebben. Inmiddels is er een stichting opgericht, zodat Samen voor Someren echt iets van inwoners zelf is en 

er meer vrijheid tot handelen is. De inwoners hebben voelsprieten in de Somerense samenleving, vanuit hun 

eigen ervaring of vanuit andere functies, zoals voorzitter van de participatiecommissie Werk en Inkomen, 

functionaris van de bibliotheek en sociaal ondernemer. De werkgroep haalt actief vraagstukken op bij 

inwoners. Dit gebeurde in 2018 voor het eerst via een bestaand burgerpanel. De 200 reacties leverde een 

                                                      
11 Voor meer informatie: https://www.movisie.nl/artikel/samen-someren-model en https://samenvoorsomeren.nl/ 

https://www.movisie.nl/artikel/samen-someren-model
https://samenvoorsomeren.nl/
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top 5 aan maatschappelijke thema’s op. Daarnaast verzamelt de werkgroep ook signalen via andere 

kanalen, bijvoorbeeld (vrijwilligers)organisaties, inwoners en dorpsondersteuners. De werkgroep probeert 

daarbij aan te sluiten bij de kracht en thema’s van inwoners. 

 

 Aansluiten bij de energie van inwoners 

In 2018 is bijvoorbeeld samen met jongeren een digitaal platform ontwikkeld, waar inwoners hun 

ideeën kwijt kunnen en van waaruit zij initiatieven kunnen ondernemen (samenvoorsomeren.nl). Door 

samen op te trekken, kunnen gemeenteambtenaren beter aansluiten bij de belevingswereld van 

jongeren. 

Een ander voorbeeld is ontstaan vanuit de wens van jongeren om jong en oud te verbinden. Het 

resultaat waren workshops, verzorgd door de jongeren zelf, zoals nagels lakken en kaarten met 

ouderen. Samen voor Someren neemt hier een ondersteunende rol in. 

 

 

Middels deze acties gaat Samen voor Someren met inwoners in gesprek over talenten, behoeften en 

vraagstukken. Deze signalen komen – samen met de thema’s waarop de gemeente nieuw beleid wil maken 

– op de Samen voor Someren agenda. Het is een dynamische agenda die gaandeweg het jaar invulling 

krijgt. 

 

In gesprek aan stamtafels 

De signalen worden besproken tijdens stamtafels. De werkgroep organiseert samen met andere 

betrokkenen – het liefst een mix van ervaringsdeskundigen en professionals – eens in de drie maanden een 

stamtafel. De stamtafel Veiligheid is bijvoorbeeld voorbereid met politie en ambtenaren van openbare orde. 

Ook hebben stamtafels over eenzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen, armoede en cliëntondersteuning 

plaatsgevonden. Voor de stamtafel worden geïnteresseerde en betrokken inwoners, cliënten en 

professionals uitgenodigd. De stamtafels worden steeds op andere plekken in Someren georganiseerd. Op 

deze manier wordt geprobeerd specifieke groepen te bereiken en aan tafel te krijgen. De besproken signalen 

krijgen waar mogelijk opvolging met een concrete actie, een aanpassing in de dienstverlening of met een 

tijdelijke thematafel. 

 

Flexibel met thematafels 

De bedoeling is dat aan deze thematafels specifieke en concrete onderwerpen verder worden uitgediept en 

dat de gesprekspartners met een advies, idee, actieplan of oplossing komen, gericht aan de gemeente of de 

uitvoeringsorganisatie. Uit de stamtafel over armoede (onder de noemer betaalbaarheid) zijn bijvoorbeeld 

twee concrete ideeën voortgekomen: een kledingbank en een lotgenotencontactgroep. Beide ideeën worden 

nu verder uitgewerkt, samen met inwoners. Een thematafel wordt bemenst door inwoners die belang hebben 

bij het onderwerp, ervaringsdeskundigen en beleidsambtenaren. Iedereen is echter welkom. Het gaat er in 

de nieuwe situatie om zoveel mogelijk met inwoners zelf aan tafel te zitten, dat inwoners zichzelf vanuit hun 

eigen betrokkenheid en ervaringskennis kunnen laten horen, in plaats van via vertegenwoordigers die in een 

raad of platform zitten. De vorm van de thematafels kan variëren afhankelijk van het thema en de 

profijtgroep: van een panel, focusgroep of themacafé tot een pizzameeting, wijkwandeling of flitspeiling. De 

werkgroep Samen voor Someren gaat na welke vorm het beste aansluit bij welke groep. Door als inwoners 

en gemeenteambtenaren aan de voorkant met elkaar op te trekken, is de kans groter dat je tot een 

gezamenlijk advies, plan of oplossing komt. 
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Afbeelding: Het Samen voor Someren model 

Bron: Samen voor Someren. Eindrapport Toekomst burgerbetrokkenheid. Intern beschikbaar. 
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2.3 ZAANSTAD 

Zaanstad geeft sinds 2017 op een nieuwe manier vorm aan cliënten- en inwonerparticipatie12. De wens van 

de gemeente is om meer direct in contact te zijn met mensen die gebruikmaken van hulp en ondersteuning. 

Kenmerkend voor het Zaanse model is dat verschillende partijen, gemeente, adviescommissie, 

burgerplatform, ervaringsdeskundigen en onafhankelijk cliëntondersteuners, meedenkgroepen, 

belangenorganisaties en losse meedenkers, met elkaar samenwerken (zie de afbeelding op de volgende 

bladzijde). 

 

 

Afbeelding: Betrokken partijen Zaans model 

Bron: documentatie gemeente Zaanstad. 

 

Diversiteit aan meedenkers 

In het Zaanse model zijn verschillende groepen, die in contact staan met inwoners en signalen ontvangen: 

het burgerplatform, ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners, structurele of incidentele 

meedenkgroepen en losse meedenkers. In het burgerplatform13 zijn diverse (vrijwillige) belangenorganisaties 

verenigd en het platform heeft dan ook een breed netwerk van waaruit signalering plaatsvindt. Het 

burgerplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke vraagstukken aan de 

gemeente. De adviescommissie bewaakt het participatieproces en adviseert de gemeente per vraagstuk 

over welke inwoners nog missen en hoe ze bereikt kunnen worden. Onafhankelijke cliëntondersteuners en 

ervaringsdeskundigen14 komen bij mensen thuis, ondersteunen, gaan mee naar gesprekken bij sociaal 

                                                      
12 https://samenoverzorg.zaanstad.nl/home 
13 http://burgerplatformzaanstad.nl/ 
14 https://meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners 

https://samenoverzorg.zaanstad.nl/home
http://burgerplatformzaanstad.nl/
https://meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners
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professionals of gemeente en verbinden mensen. Alle andere (35) Zaanse belangenorganisaties en cliënten 

en patiëntenraden hebben aangegeven op relevante onderwerpen mee te willen denken. Het 

burgerplatform, de onafhankelijke cliëntondersteuners, leden van cliëntenraden en ervaringsdeskundigen 

zijn op deze manier in een vroeg stadium op de hoogte van knelpunten en signalen die leven onder 

inwoners. Ze kunnen goed nagaan of signalen door meerdere inwoners ervaren worden. De signalen die zij 

opvangen, brengen ze bij de gemeente of de uitvoeringsorganisatie in. 

 

Relatiemanager cliëntenparticipatie 

Zaanstad werkt vanuit het uitgangspunt dat het betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering een 

gedeelde verantwoordelijkheid is voor de gemeente en actieve inwoners. Zo heeft de gemeente een 

‘relatiemanager participatie’ aangesteld, die een verbindingsofficier is tussen gemeente en inwoners en een 

coördinerende rol vervult. Deze functionaris onderhoudt en faciliteert het uitgebreide netwerk van circa 60 

verschillende ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en structurele of incidentele meedenkers. Ze 

organiseert bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, waar signalen vanuit diverse groepen uitgewisseld en 

opgehaald worden. Rond concrete thema’s zoals het persoonsgebonden budget (pgb) of leerlingenvervoer 

nodigt de relatiemanager inwoners en/of belangenorganisaties uit om mee te denken. 

 

Flexibel in gesprek 

Inwoners kunnen het hele jaar door met de gemeente in gesprek over een maatschappelijk thema. Dit 

gebeurt op een manier die passend is voor inwoners zelf, variërend van individueel, digitaal, spontaan of 

georganiseerd. De gemeente treedt ook zelf actief in gesprek met inwoners. Ze organiseert regelmatig 

bijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken. Inwoners, cliënten, ervaringsdeskundigen, sociaal 

professionals, gemeenteambtenaren, leden van belangenorganisaties en het burgerplatform kunnen hierbij 

aanwezig zijn. De relatiemanager cliëntenparticipatie brengt al naar gelang het maatschappelijk thema de 

relevante partijen bij elkaar. Zij faciliteert de losse meedenkers ook, zodat zij mee kunnen blijven denken. 

Indien relevante partijen missen, zoals de moskee, scholen of buurthuizen, tracht de relatiemanager het 

netwerk te vergroten met deze partijen. Het doel van de gesprekken is om zoveel mogelijk informatie 

omtrent een maatschappelijk vraagstuk, zoals armoede onder werkenden, mantelzorgers, op te halen en te 

delen met elkaar. Ook is de gemeente regelmatig in gesprek met inwoners via het panel Werk en Inkomen, 

maar ook via individuele gesprekken met inwoners en door enquêtes of peilingen te doen. 

 

Uitkomst van het participatieproces 

Het participatieproces kan resulteren in een advies, een opdracht of een voorstel aan de gemeente om een 

besluit te nemen. Aangezien over het algemeen veel beleid al gemaakt is, vragen de signalen vaak geen 

nieuw beleid of aanpassingen in beleid. Het gaat steeds vaker over de uitvoering van het beleid, de 

aanbieders van zorg en welzijn. De desbetreffende ambtenaren moeten deze informatie dan in hun dagelijks 

werk en contacten met uitvoeringsorganisaties laten landen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een (nieuwe) 

opdracht of bij voortgangsgesprekken met aanbieders. De relatiemanager cliëntenparticipatie coördineert het 

proces van cliëntenparticipatie en zorgt dat er een terugkoppeling komt richting meedenkers over wat er met 

hun input is gebeurd. De gemeente kiest er expliciet voor de terugkoppeling nu via bijeenkomsten te doen, 

naast een terugkoppeling via de e-mail. Naast inzichten voor beleid en dienstverlening levert meedenken 

ook inzichten op waar inwoners zelf mee aan de slag kunnen. Ook worden er nieuwe netwerken gevormd, 

omdat mensen elkaar leren kennen. 
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De hiervoor beschreven praktijken zijn qua inrichting divers, maar hebben alle drie hetzelfde doel: 

inclusievere cliënt- en inwonerparticipatie. In dit hoofdstuk beschrijven we de elementen die bijdragen aan 

meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie. Dit betreffen vijf kenmerken: samen, flexibel, proactief, dichtbij 

en vroegtijdig. Per kenmerk beschrijven we wat we eronder verstaan, hoe het kenmerk in de praktijk vorm 

krijgt en welke dilemma’s dat met zich mee brengt. We sluiten per element af met een korte conclusie. 

3.1 SAMEN 

Onder het kenmerk samen verstaan we: 

de gemeente en betrokken inwoners pakken samen – in partnerschap – de participatie van 

inwoners bij beleid en uitvoering op. Gemeente en inwoners gaan bijvoorbeeld samen aan de 

slag met participatievormen om inwoners bij een specifiek thema of vraagstuk te betrekken. 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

In de onderzochte praktijken werken de ambtenaren en de bij het model betrokken inwoners vanuit het 

uitgangspunt dat het betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering een gedeelde verantwoordelijkheid is. 

Actieve inwoners zetten zich vrijwillig in voor anderen, nemen initiatieven en delen hun ervaringen. De 

betrokken ambtenaren zien dat naast de inzet en inbreng van inwoners, hun eigen houding en inzet van 

groot belang is. Ze willen zelf momenten organiseren om het gesprek met inwoners aan te gaan, actieve 

inwoners faciliteren en betrouwbaar en transparant handelen. Dit zijn ontwikkelingen in de lijn naar een meer 

responsieve overheid. Gemeenteambtenaren en betrokken inwoners organiseren gezamenlijk 

participatiemomenten om signalen van inwoners op te halen omtrent een bepaald vraagstuk. Zo zijn er 

bijvoorbeeld in gezamenlijkheid spiegelgesprekken georganiseerd met jongeren en sociaal professionals 

rondom minimabeleid in de IJmondgemeenten. 

 

Wethouders en gemeenteraad betrekken bij het proces van inwonerparticipatie is in de onderzochte 

praktijken een andere succesfactor. Wethouders of gemeenteraadsleden lopen mee met 

participatiemomenten, zoals een wijkschouw rondom de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Op deze 

manier ervaren ze direct de meerwaarde van de ervaringskennis van inwoners. 

 

Duidelijke taak- en rolverdeling 

Gemeenten en de betrokken inwoners voeren het gesprek over hoe ze elkaar kunnen versterken (1+1=3) en 

een duidelijke taak- en rolverdeling tussen gemeenteambtenaren en de betrokken inwoners. De 

IJmondgemeenten hebben de eerste maanden voornamelijk geïnvesteerd in een duidelijke rolverdeling en 

werkwijze van de gemeenteambtenaren en participatieraden, vooral omdat de procesrol van de 

participatieraden nieuw was. Door deze investeringen zijn gemeenteambtenaren en participatieraadsleden 

dichter bij elkaar gekomen en weet ieder zijn rol en taken, hoewel dit een voortdurend aandachtspunt blijft en 

je wederzijdse verwachtingen moet blijven afstemmen. Ook in Someren is dat het geval, waarin zowel 

inwoners als gemeente samenwerken in de werkgroep: wat is precies de inbreng van inwoners en die van 

3 VIJF KENMERKEN VAN DE NIEUWE 

WERKWIJZE 
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de gemeente? Met het oprichten van een stichting Samen voor Someren wordt het formeel nog meer van de 

inwoners zelf. 

 

Gezamenlijke agenda ontwikkelen 

In alle vijf praktijken komen betrokken gemeenteambtenaren en inwoners van het model regelmatig bij 

elkaar om samen te bepalen welke maatschappelijke vraagstukken ze oppakken. Er wordt gewerkt aan een 

meer gezamenlijke agenda, waarin voor het gehele jaar staat welke maatschappelijke vraagstukken om 

inbreng van het inwonersperspectief vragen. Idealiter brengen betrokken ambtenaren en inwoners het 

vraagstuk in kaart, bespreken eerste aandachtspunten en stippelen het proces van inwonersbetrokkenheid 

uit. In de praktijken komt naar voren dat het belangrijk is om focus aan te brengen in de agendering. In de 

IJmondgemeenten gaat dit als volgt. De gemeente werkt vanuit een politieke agenda en de participatieraden 

kunnen inhoudelijk thema’s toevoegen, waardoor een gezamenlijke agenda ontstaat. De participatieraden 

denken vroegtijdig mee over de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk, doordat ze al aan de voorkant 

van het beleidsproces betrokken worden. Op deze manier ontstaat er ruimte voor de gemeente en de 

participatieraden om samen te onderzoeken wat de kern van het maatschappelijk vraagstuk inhoudt. 

 

Dilemma: inwonersperspectief en beleidsperspectief 

Samen optrekken en intensiever samenwerken brengt gemeente en inwoners in de vijf praktijken dichter bij 

elkaar. Er is meer begrip en vertrouwen tussen inwoners en gemeente. Ze gaan meer elkaars taal spreken. 

Tegelijkertijd willen betrokken inwoners geen verlengde zijn van de gemeente. Zij zijn er voor het 

inwonersperspectief. Dat herkenbaar moet zijn en blijven voor de cliënten en inwoners die ervaring hebben 

met bepaalde vraagstukken in hun dagelijks leven. Dat is een perspectief dat anders kan zijn dan het 

beleidsperspectief en vaak ook anders verwoord is. Het bestaan van en omgaan met deze perspectieven is 

een vraagstuk in de intensievere samenwerking. Belangrijk is dat inwoners en gemeenten zich bewust zijn 

van deze perspectieven. Voor beide perspectieven moet ruimte zijn en dat vraagt om ook een open houding 

van gemeenten. 

 

Conclusie 

Op het element samen zijn in de vijf praktijken duidelijke stappen gezet: actieve inwoners en 

gemeenteambtenaren hebben de wens samen te werken en staan in nauw contact met elkaar. Ze werken 

vanuit een duidelijke rol- en taakverdeling of werken hiernaar toe. En ze halen gezamenlijk signalen op bij 

inwoners. Op deze manier zien ze elkaar vaak, stemmen regelmatig af en leren elkaars werelden steeds 

beter kennen, wat leidt tot onderling vertrouwen en begrip. Het element samen lijkt het fundament van het 

ontwikkelen van een nieuwe werkwijze die meer flexibel, proactief, dichtbij en vroegtijdig is. Hiervoor is het 

cruciaal dat de gemeente de waarde van cliënt- en inwonerparticipatie inziet, namelijk voor beleid en 

dienstverlening die aansluit bij wat inwoners nodig hebben. 

3.2 FLEXIBEL 

Een flexibele werkwijze betekent: 

de gemeente en betrokken inwoners zijn laagdrempelig, weten te variëren in werkwijze en 

procedures, zijn niet bureaucratisch en daarmee wendbaar. Gemeente en inwoners werken 

bijvoorbeeld met een diversiteit aan participatievormen, die tijdelijk worden ingezet om op een 

specifiek thema of vraagstuk inwoners te betrekken. 
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Model stimuleert flexibiliteit 

De structuur van de onderzochte participatiemodellen kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit. In 

de IJmondgemeenten worden focusgroepen geformeerd op basis van een maatschappelijk vraagstuk. 

Afhankelijk van het vraagstuk en de betrokkenen worden participatievormen ingezet. Die staan niet vast en 

variëren per keer. In Someren werkt men met flexibele en tijdelijke thematafels en een dynamische agenda. 

Hetzelfde geldt voor Zaanstad, waar de relatiemanager cliëntenparticipatie het netwerk samenbrengt, 

onderhoudt en uitbouwt. Al naar gelang het thema of vraagstuk worden op verschillende momenten in het 

beleidsproces de meest relevante inwoners benaderd. De nieuw ontwikkelde modellen vormen de 

randvoorwaarden om op een meer flexibele manier signalen onder inwoners op te halen. 

 

Participatievormen uitproberen en aanpassen 

Het organiseren van diverse participatievormen is een andere belangrijke activiteit die de flexibele werkwijze 

van de onderzochte participatiemodellen kenmerkt. Alle vijf praktijken experimenteren met diverse 

participatievormen om te achterhalen welke vorm het beste bij een bepaalde groep inwoners past. Op deze 

manier is in Someren ingezet op een digitaal platform en in Beverwijk op flitspeilingen op facebook om de 

inbreng van jongeren op te halen. En vinden er in Heemskerk wijkwandelingen plaats om de 

toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mindervaliden te testen. Ook variëren de 

participatiemomenten. Sommige vormen worden periodiek herhaald, zoals flitspeilingen, andere vormen 

worden eenmalig georganiseerd. (Groeps)interviews, enquêtes, spiegelgesprekken met sociaal 

professionals en gemeenteambtenaren, speeddaten met ambtenaren, signalen ophalen uit buurtapps, 

buurtfeesten organiseren, het zijn allemaal voorbeelden van participatievormen die door betrokken inwoners 

en/of gemeenteambtenaren (in gezamenlijkheid) georganiseerd worden. 

 

Dilemma: afstemming gemeentebrede burgerparticipatie 

In de onderzochte praktijken zien we dat binnen de gemeente vaak ook andere burgerparticipatie trajecten 

lopen buiten het participatiemodel om, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening, maar ook in het sociaal domein. 

Afstemming van cliënt- en inwonerparticipatie binnen het sociaal domein en over andere gemeentelijke 

domeinen heen is van belang voor het overzicht, om elkaars kennis uit deze trajecten te benutten en om 

inwoners niet overmatig te belasten met participatiemomenten. Hier ligt een belangrijke opgave voor 

gemeenten. 

 

Conclusie 

Het element flexibel is vervat in de wijze waarop de vijf onderzochte praktijken zijn ingericht. Zowel in de 

IJmondgemeenten, als in Zaanstad en Someren werkt men met een model dat de deelnemers van het 

model stimuleert om flexibel te werken. Bijvoorbeeld door per thema een focusgroep in het leven te roepen 

en daarbij relevante inwoners te verzamelen, of door per thema te kijken welke groep inwoners (al dan niet 

georganiseerd) hier input op kan leveren. In alle vijf praktijken wordt geëxperimenteerd met 

participatievormen om de inbreng van (moeilijk te bereiken) inwoners op te halen. 

3.3 PROACTIEF 

Onder proactief verstaan we: 

de gemeente en betrokken inwoners zijn naar de samenleving gericht, continu in contact met 

groepen in de samenleving, zodat ze weten wat er leeft en kunnen signaleren. Er is ruimte voor 

inwoners om ongevraagd actie te ondernemen. 
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Opbouwen en onderhouden breed netwerk 

Een proactieve werkwijze komt tot uiting in het actief opbouwen en onderhouden van een breed netwerk. 

Gemeenteambtenaren en betrokken inwoners hebben ieder hun netwerk. Ze spreken met 

belangenorganisaties, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals om te weten wat er in de 

samenleving speelt. De onderzochte praktijken zijn zich er steeds meer van bewust dat ambtenaren en 

betrokken inwoners vaak andere partijen rondom een maatschappelijk vraagstuk bereiken. Samen ontstaat 

een breed netwerk, breder dan voorheen. Onderling afstemmen welke groepen wie in beeld heeft en waar 

de blinde vlekken nog liggen, is hierbij een aandachtspunt. Verschillende groepen, zoals mensen met een 

psychische of verstandelijke beperking, jongeren en migranten, blijven moeilijk om mee in contact te komen. 

 

Ervaringskennis 

Om een proactieve werkwijze gestalte te geven, is het van belang continu in contact te zijn met de 

samenleving en te weten wat er speelt. Inwoners die ervaring hebben met sociale problematiek zijn cruciaal 

om een vraagstuk uit te diepen. Zaanstad bijvoorbeeld heeft een netwerk met diverse onafhankelijke 

cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen, die mensen ondersteunen bij de problemen in hun dagelijks 

leven. Daardoor hebben ze een groot netwerk van cliënten en veel zicht op hoe beleid in de praktijk uitpakt 

en wat ervaringen van cliënten zijn. Daarmee kunnen zij mensen verbinden, problemen van mensen in een 

kwetsbare positie agenderen bij de gemeente of uitvoeringsorganisaties, of voorlichtingen geven. 

 

Initiatief om zaken te agenderen 

Een andere belangrijke activiteit is het agenderen van vraagstukken bij de gemeente. Dat zien we op 

verschillende manieren terug. In Someren benut de werkgroep een digitale gemeentelijke peiling voor het 

bepalen van welke thema’s inwoners relevant vinden. Op die thema’s organiseert de werkgroep vervolgens 

stamtafels om de thema’s verder uit te diepen. In de IJmond pakken de leden van de participatieraad 

plannen op die de gemeente had laten liggen en vullen ze aan met het inwonersperspectief. In Zaanstad 

heeft het burgerplatform nauwe contacten met de gemeenten en kaart ze zaken – waar nodig – ongevraagd 

aan bij de gemeente. 

 

Dilemma: netwerk continu onderhouden 

Om proactief te kunnen zijn, te weten wat er leeft in de samenleving is een breed netwerk nodig met een 

divers palet aan inwoners- en cliëntgroepen en maatschappelijke organisaties. Contacten moeten continu 

worden onderhouden. Tegelijkertijd is de realisatie hiervan een uitdaging, zeker voor betrokken inwoners die 

zich op vrijwillige basis hiervoor inzetten. Het is een voortdurende investering, die tijd en inzet vraagt en 

waarvoor bijvoorbeeld. Zaanstad een relatiemanager heeft aangesteld. Sommige praktijken vragen zich af of 

je een netwerk ook situationeel op kunt starten, dus per thema of vraagstuk. Dit zou haalbaarder zijn, maar 

het risico is dat je hiermee onvoldoende feeling houdt met wat er in de samenleving leeft en wat je vanuit 

inwoners kunt agenderen. 

 

Conclusie 

De betrokken gemeenteambtenaren en inwoners hebben samen een groot netwerk, bestaande uit 

belangenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerkers, ouderen, etc., waar ze op proactieve wijze 

contact mee onderhouden. In alle vijf praktijken zijn ze echter ook zoekende in hoe ze hun netwerk kunnen 

uitbreiden en onderhouden op zo’n manier dat het haalbaar is qua tijdsinvestering. Groepen die nu nog vaak 

missen, zijn mensen met een psychische of verstandelijke beperking, jongeren, migranten, laaggeletterden 

en mensen die zich eenzaam voelen of in armoede leven. 
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3.4 DICHTBIJ 

Onder dichtbij verstaan we: 

de gemeente en betrokken inwoners sluiten aan bij vragen, ervaringskennis en interesse van 

inwoners en bij de plekken waar groepen inwoners zich bewegen (vindplekken). Dit vertaalt zich 

in concrete thema's en vragen, die de inwoner bezighoudt en in participatievormen die ook 

fysiek dichtbij worden aangeboden/ingezet. Aansluiting in plaats, thematiek en taal. 

 

Plaats 

Dit wil zeggen dat inwoners op een plek die voor hen prettig en veilig voelt, op tijden dat het hen uitkomt, hun 

inbreng over een vraagstuk kunnen geven. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een digitale peiling: 

die kunnen inwoners invullen op tijden en plaatsen wanneer en waar het hen uitkomt. Verder zien we in de 

onderzochte praktijken dat naar inwoners toe gaan vaak meer respons oplevert dan inwoners uitnodigen 

voor inspraakmomenten. In Velsen zijn studenten de straat op gegaan om inwoners korte vragen te stellen 

over wijkvoorzieningen en in Beverwijk reden leden van de participatiecommissie met een ‘opiniebus’ door 

het dorp Wijk aan Zee om diverse wijkbewoners te spreken. Regelmatig contact met sleutelfiguren in een 

wijk is ook belangrijk. Dit zijn personen die de wijk en wijkbewoners goed kennen. Ze kunnen aangeven 

waar inwoners tegenaan lopen en weten waar bepaalde groepen bij elkaar komen. Someren onderhoudt 

contact met sleutelfiguren die dicht bij de inwoners staan, denk aan docenten, pastoor en opbouwwerkers. 

Via deze figuren is Someren bijvoorbeeld gaan samenwerken met de middelbare school en gaan leerlingen 

workshops geven aan ouderen. Daarnaast komt Samen voor Someren vaak bij elkaar in de bibliotheek. 

Hierdoor zijn ze zichtbaar voor inwoners en kunnen inwoners direct hun vraagstukken of ideeën delen. Ook 

de IJmond bereikt vindplaatsen door contacten met sleutelfiguren. Zo zijn bezoeken gebracht aan de 

voedselbank, een moskee, koffieochtenden, repetities van koren, een vergadering van 

buurtzorgmedewerkers etc. Participatieraadleden noemen de gemeente soms bewust niet, want dat 

weerhoudt mensen soms om hun ervaringen te delen.   

 

Thematiek 

Aansluiten bij de leefwereld van inwoners betekent ook die maatschappelijk vraagstukken bespreken die 

inwoners aan het hart gaan, zoals hulp bij het huishouden of eenzaamheid. De werkgroep Samen voor 

Someren zet de thema’s van de inwoner centraal. Thematafels ontstaan vanuit signalen van inwoners en 

komen niet voort uit beleidsmatige vraagstukken. Wanneer participatiemomenten te algemeen worden 

ingestoken, voelen inwoners zich niet aangesproken en zijn ze minder geneigd te participeren. 

 

Taal 

Om inwoners echt aan te spreken, passen de betrokken inwoners en ambtenaren vaak de gemeentelijke 

terminologie aan. Dit doen ze wanneer ze participatiemomenten organiseren om ervaringen van inwoners op 

te halen. Denk bijvoorbeeld aan de term schuldhulpverlening. Niet alle inwoners die moeilijkheden met geld 

ervaren, kennen of maken gebruik van deze regeling. Samen voor Someren heeft dan ook voor de term 

‘betaalbaarheid’ gekozen voor een van hun stamtafels. Zo voelen mensen zich sneller aangesproken en 

worden meer inwoners bereikt. In de IJmondgemeenten nemen de participatieleden ook een rol in het 

vertalen van beleid naar inwoners. In Beverwijk hebben gemeente en participatieraad een bijeenkomst over 

armoede georganiseerd waar ze de minimaregelingen hebben uitgelegd en inwoners konden ter plekke een 

aanvraag indienen. Ook zetten de participatieleden stukken van de gemeente om naar meer toegankelijke 

taal. 
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Dilemma: talige insteek participatie 

In de IJmond realiseerde men zich na een evaluatie de vaak ‘talige’ insteek van de participatiemomenten. 

Taal voert nog vaak de boventoon in de participatiemomenten. Inwoners worden gevraagd korte enquêtes in 

te vullen, hun mening te verwoorden in focusgroepen of worden door de participatieraad geïnterviewd. 

Inwoners die minder talig zijn, kunnen moeilijker hun ervaringen delen, zoals mensen die de Nederlandse 

taal niet beheersen of een licht verstandelijke beperking hebben. Inwoners die minder van het meedenken 

en meepraten zijn, maar meer van het meedoen worden ook minder bediend. In de komende periode wil 

men in de IJmond zoeken naar participatievormen die ook minder- of anderstaligen aanspreken.  

 

Conclusie 

Het element dichtbij is vervat in de wijze waarop de vijf onderzochte praktijken zijn ingericht. Zowel in de 

IJmond, als in Zaanstad en Someren werkt men met een model dat de deelnemers stimuleert aan te sluiten 

bij de vragen van inwoners en de plekken waar zij zich bevinden. We hebben gezien dat dit gebeurt op het 

niveau van plaats, thematiek en taal. Daarnaast is het element dichtbij verbonden met de houding en 

werkwijze van de inwoners die bij het model betrokken zijn. We zien dat betrokken inwoners en ambtenaren 

gemotiveerd zijn om te werken vanuit een houding die aansluit bij mensen en hen in staat stelt hun 

ervaringskennis te delen. Ze werken vanuit de wens dichter bij inwoners te staan. Betrokken inwoners 

bekwamen zich in manieren om het contact met andere inwoners verder uit te breiden en benutten 

ervaringen vanuit andere werkzaamheden – zoals als dorpsondersteuners, ervaringsdeskundigen en 

cliëntondersteuners. Gemeenten laten zich bijvoorbeeld door inwoners adviseren over manieren van 

participatie die geschikt zijn om dicht bij de ervaringen van mensen zelf te komen. 

3.5 VROEGTIJDIG 

Vroegtijdig is het laatste kenmerk van de werkwijze van de onderzochte praktijken. Onder vroegtijdig 

verstaan we: 

de gemeente en betrokken inwoners zijn in een vroeg stadium op de hoogte van signalen en 

knelpunten die leven onder inwoners. Tevens zijn inwoners aan de voorkant van het 

beleidsproces betrokken, wanneer beleid nog ontwikkeld wordt. Hiervoor is ruimte in de 

gemeentelijke beleidsagenda. 

 

Het opstellen van een gezamenlijke agenda, zoals in paragraaf 3.1 besproken, is in de onderzochte 

praktijken een manier om als ambtenaar en inwoner op de hoogte te zijn van welke maatschappelijke 

vraagstukken gedurende een jaar behandeld gaan worden. 

 

Problemen vroeg signaleren 

Vroegtijdig gaat aan de ene kant over vraagstukken van inwoners in een vroeg stadium signaleren. Hiervoor 

is het nodig proactief te zijn. In paragraaf 3.3 beschrijven we hoe de vijf praktijken dit element vormgeven en 

continu het initiatief nemen contacten te leggen en hun netwerk te verbreden en te onderhouden. Een 

voorbeeld zijn de ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners die bij mensen thuis komen, hen 

ondersteunen en de ogen en oren zijn voor wat er speelt in de levens van mensen die hulp en ondersteuning 

nodig hebben. Deze signalen brengen zij vervolgens via het Zaanse model bij de gemeente in ter 

verbetering van beleid en dienstverlening. De relatiemanager cliëntenparticipatie zorgt ervoor dat deze 

signalen op de juiste plek binnen de gemeente terecht komen, zodat de gemeente ze richting de uitvoering 

kan meenemen. 
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Aan de voorkant van het beleidsproces 

Aan de andere kant gaat vroegtijdig over de betrokkenheid van inwoners aan de voorkant van het 

beleidsproces, voordat ambtenaren zelf het vraagstuk in kaart hebben gebracht en beleid ontwikkelen. 

Wanneer een bepaald vraagstuk inbreng van inwoners vraagt, formuleren gemeenteambtenaren en 

betrokken inwoners samen het maatschappelijk vraagstuk en stellen een plan op om de ervaringen van 

inwoners op te halen. De betrokken inwoners brengen signalen en vragen vroegtijdig in het beleidsproces in 

en denken vanuit het inwonersperspectief mee met beleidsthema’s. Dit in plaats van adviseren op nota’s en 

verordeningen achteraf, waar de ruimte om veranderingen aan te brengen beperkt is. 

 

Gemeentebrede bekendheid inwonerparticipatie 

Om het element vroegtijdig te kunnen realiseren, is het cruciaal dat cliënt- en inwonerparticipatie 

gemeentebreed gedragen en uitgevoerd wordt – van jeugd tot werk en inkomen, wonen en ruimtelijke 

ordening. Het is geen zaak van alleen de contactambtenaar voor cliënt- en inwonerparticipatie. Alle 

gemeenteambtenaren werken idealiter vanuit de overtuiging dat de ervaringen van inwoners cruciaal zijn 

voor het opzetten, ontwikkelen en monitoren van beleid. Het is dan ook van belang dat zij weten op welke 

manier ze het model van cliënt- en inwonerparticipatie kunnen inzetten en ze elkaar kunnen versterken. In 

de praktijken zetten de contactambtenaren in op het vergroten van de bekendheid van de manier waarop 

cliënt- en inwonerparticipatie georganiseerd is en het belang ervan binnen de gemeentelijke organisatie. 

 

Dilemma: vertaling naar beleid 

Bij formele cliënt- en inwonerparticipatie aan de achterkant van het beleidsproces vragen gemeenten 

adviesraden een advies te geven op een beleidsstuk. Dit advies sluit qua taal vaak aan bij de beleidstaal van 

gemeenten. Bij cliënt- en inwonerparticipatie aan de voorkant van het beleidsproces is dat veel minder het 

geval. Signalen en ervaringen worden verwoord zoals inwoners het beleven in hun dagelijks leven. Het is 

een complexe opgave om die input te vertalen naar beleid. Soms valt het niet onder een specifiek 

beleidsterrein of is het geen onderwerp waar de gemeente op dat moment mee bezig is. We zien dat daar in 

de praktijken naar gezocht wordt. Daar komt bij dat ervaringen van inwoners vaak niet om aanpassingen 

vragen van beleid, maar om aanpassingen in de uitvoering. Er spelen vragen als: bij wie ligt de 

verantwoordelijkheid hiervoor, hoe borgen we dat aanpassingen gedaan worden in de uitvoering en 

inwoners een terugkoppeling krijgen? 

 

Conclusie 

Het element vroegtijdig is complex om in de praktijk te brengen. Elkaar vroeg in het beleidsproces opzoeken, 

noodzaakt de gemeente – in plaats van een formele adviesaanvraag – een ander soort vraag te formuleren 

en hierover een open gesprek te voeren. Dat vereist draagvlak binnen de gehele gemeentelijke organisatie. 

Inwoners krijgen ook vaak een andere rol – op open wijze meedenken aan de voorkant – in plaats van 

formeel beleidsadvies aan de achterkant geven. Het resultaat en het proces kunnen elke keer weer anders 

zijn, hetgeen vertrouwen vraagt. We zien dat gemeenten en inwoners samen deze vroegtijdige 

betrokkenheid vorm proberen te geven. Hierbij krijgen zij met diverse vraagstukken te maken. Belangrijk is 

dat er in verschillende prakijken veel ruimte is om de vroegtijdige betrokkenheid in het beleidsproces verder 

vorm te geven en daarin ook te leren. 
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Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in: 

1 Hoe invulling wordt gegeven aan vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie; 

2 Wat kenmerkend is voor de nieuwe manier van werken; 

3 Waar dit toe leidt. 

 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn de eerste twee doelstellingen van het onderzoek beantwoord: hoe wordt invulling 

gegeven aan vernieuwing in client- en inwonerparticipatie in de vijf praktijken? In hoofdstuk 3 hebben we de 

vijf elementen beschreven die als een rode draad door de aanpakken in de vijf praktijken heen lopen en wat 

dus kenmerkend is. 

 

In dit hoofdstuk trekken we allereerst conclusies over waar inzet op de vijf elementen toe leidt (doelstelling 

3): draagt het bij aan de vooraf gestelde doelen? Vervolgens reflecteren we op de inzichten die het 

onderzoek heeft opgeleverd rond vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie. 

4.1 WAAR LEIDT DE VERNIEUWING TOE? 

In het voorgaande hoofdstuk beschreven we hoe de nieuwe manier van werken in de vijf praktijken vorm 

krijgt op basis van de principes samen, flexibel, proactief, dichtbij en vroegtijdig. In deze paragraaf bekijken 

we in hoeverre deze nieuwe werkwijze bijdraagt aan wat het resultaat van deze vernieuwing zou moeten 

zijn. 

 

De vijf praktijken beogen met de nieuwe invulling van cliënt- en inwonerparticipatie: 

1 De stem van een brede en diverse groep inwoners wordt gehoord en benut als input voor verbetering van 

beleid en dienstverlening: inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie. 

2 Beleid en dienstverlening die aansluiten bij vragen en behoeften van inwoners. 

 

Het eerste doel is een voorwaarde voor het tweede doel. Om ervoor te zorgen dat beleid en dienstverlening 

daadwerkelijk passen bij de behoeften van inwoners (doel 2), is het nodig om de ervaringen van een brede 

en diverse groep inwoners – met ervaringskennis – op te halen en te benutten (doel 1). We beschrijven hier 

in hoeverre deze doelen terugkomen in de onderzochte praktijken. 

 

Fundamentele omslag in manier van werken 

Voordat we beschrijven hoe we bovengenoemde twee beoogde resultaten terugzien in de praktijken, 

benadrukken we hier eerst dat de verandering van de manier waarop inwoners en gemeenten met elkaar 

samenwerken, een cruciale stap op zichzelf is. Van een vooral formele manier van werken, waarin een vaak 

beperkte groep inwoners vooral aan de achterkant konden meedenken, naar manieren waarin de 

ervaringskennis van een brede groep inwoners zo optimaal mogelijk wordt benut. De zoektocht om dit 

mogelijk te maken, is niet eenvoudig: het betekent een grote verandering voor gemeenten, inwoners en 

maatschappelijke organisaties. Het gaat niet alleen om andere rollen, het vereist een fundamentele omslag 

in de structuur, cultuur en werkwijze. De onderzochte praktijken maken echt meters in deze fundamentele 

omslag – door meer vanuit partnerschap te werken, vroegtijdig met elkaar samen te werken en flexibel en 
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proactief te zijn in houding, rol en aanpak met participatievormen waarmee ze dicht bij de leefwereld van 

inwoners komen (zie hoofdstuk 3). 

 

Diverse betrokken inwoners benoemen expliciet dat het partnerschap waarmee gemeente en inwoners 

samen de participatie van inwoners bij beleid en uitvoering oppakken, een belangrijk resultaat is. Sommigen 

benoemen dit zelfs als hét belangrijkste resultaat. Ook komt een aantal keren naar voren dat de nieuwe 

invulling van inwonerparticipatie aansluit bij de intrinsieke motivatie van betrokken inwoners, het geeft hen 

plezier om op deze manier samen te werken. 

Dit raakt aan de intrinsieke waarde van cliënt- en inwonerparticipatie: samenwerking met en het betrekken 

van diverse inwoners is waardevol in zichzelf – los van de vraag of dit direct leidt tot aanpassingen in beleid 

en dienstverlening. Betrokken inwoners verwoorden in het onderzoek het belang van de vroegtijdige en 

vernieuwde samenwerking met de gemeente. Het is een basisbehoefte van mensen om gehoord en gezien 

te worden15, door andere mensen, maar zeker ook door de overheid. Het is voor mensen belangrijk dat de 

overheid hen serieus neemt – ook zonder dat deze inbreng direct in de praktijk zichtbaar is. Dit zien we in de 

vijf onderzochte praktijken en ook in andere trajecten op het gebied van cliënt- en inwonerparticipatie terug. 

 

Doel 1: eerste stappen bereiken brede en diverse groep inwoners 

Wat betreft het eerste doel: de vijf praktijken zetten met hun nieuwe manier van werken stappen richting het 

bereiken van een bredere en meer diverse groep inwoners en het ophalen van ervaringskennis. Hoewel we 

verschillen zien tussen de praktijken, bewegen ze zich allemaal naar dit doel toe en zien we duidelijke 

opbrengsten op het vlak van meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie. Zo komt men door de inzet van 

laagdrempelige en flexibele participatievormen in contact met inwoners die eerder niet gehoord werden of in 

beeld waren. Ook wordt bijvoorbeeld via digitale peilingen, zoals in Someren, een grotere groep inwoners 

bereikt dan voorheen. In vergelijking met de situatie vóór de vernieuwing, wordt er meer ervaringskennis 

opgehaald. Er is dus meer contact met inwoners die gebruik maken van gemeentelijke ondersteuning of in 

een kwetsbare positie dreigen te komen: zoals mensen die in armoede leven, de Nederlandse taal niet goed 

machtig zijn of mantelzorgers. Dit is een belangrijke opbrengst van de nieuwe werkwijze: in plaats van 

aandacht voor beleidskennis, wordt er ruimte gemaakt voor ervaringskennis van inwoners en lukt het ook in 

contact te komen met mensen die zelf ervaring hebben met hulp en ondersteuning. Zoals in Zaanstad waar 

de gemeente, ervaringsdeskundigen, meedenkers en onafhankelijke cliëntondersteuners met elkaar 

samenwerken en meedenken. 

 

Het zijn echter eerste stappen: de betrokkenen benoemen tegelijkertijd dat het uitbreiden van hun netwerk 

een punt van aandacht blijft. Het bereik onder inwoners is – hetzij in verschillende mate – in alle praktijken 

een belangrijk aandachtspunt. Misschien nog wel meer dan voorheen, omdat het benutten van 

ervaringskennis centraler is komen te staan. In de praktijken leeft de wens het bereik of hun netwerk verder 

uit te bouwen naar meer en andere groepen. Veelgenoemde groepen die beter bereikt kunnen worden, zijn 

mensen met een psychische of verstandelijke beperking, jongeren, migranten en mensen die zich eenzaam 

voelen of in armoede leven. 

 

Doel 2: aanpassing beleid en dienstverlening nog beperkt 

Wat betreft het tweede doel: er zijn voorbeelden waarin de opgehaalde input daadwerkelijk leidt tot 

aanpassing van beleid en dienstverlening, maar dat is nog beperkt. Dit heeft verschillende oorzaken. 

Allereerst ligt de nadruk op het vormgeven van de nieuwe manier van werken, hetgeen een grote omslag 

betekent, zoals we hiervoor beschreven. Je kunt niet alles tegelijk doen en veel aandacht gaat uit naar het 

nieuwe samenspel tussen inwoners en gemeente. Verder geldt dat het – gezien de recent ontwikkelde 

                                                      
15 https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/verlangen-naar-erkenning/ 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/verlangen-naar-erkenning/
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nieuwe werkwijzen – vaak nog te vroeg is om te zien of dit tot meetbare of merkbare veranderingen van 

beleid of dienstverlening leidt. Ook speelt mee dat veel beleid al gemaakt is en er in deel van de 

onderzochte praktijken weinig nieuw beleid ontwikkeld wordt. Dit betekent dat de signalen niet vertaald 

worden naar een beleidsstuk, maar direct worden meegenomen naar de uitvoering. Zoals in IJmond, waar 

leden van de participatieraad via de voedselbank de ervaringen van inwoners met regelingen hebben 

uitgevraagd. Op basis daarvan is ingezet op het eenvoudiger aanvragen van regelingen en is de informatie 

hierover ook verduidelijkt – bijvoorbeeld door een filmpje met informatie te verspreiden. De activiteiten op het 

gebied van cliënt- en inwonerparticipatie leiden dus tot concrete acties van betrokken ambtenaren en 

inwoners, richting de uitvoeringsorganisatie en in de samenleving, en niet meer alleen tot een beleidsadvies. 

4.2 VIJF INZICHTEN OVER VERNIEUWING IN CLIËNT- EN 
INWONERPARTICIPATIE 

Dit onderzoek levert vijf inzichten op als het gaat om de inbreng van inwoners bij beleid en dienstverlening: 

 

1 Beweging van formele naar meer informele participatievormen 

2 Verticale en horizontale participatie vermengen: meedoen komt naar voren 

3 Maatschappelijke organisaties nadrukkelijker speler in cliënt- en inwonerparticipatie 

4 Ervaringskennis als startpunt 

5 Het belang van cultuur 

 

We lichten deze inzichten hieronder toe. 

 

1 Beweging van formele naar meer informele participatievormen 

De vijf onderzochte praktijken kenmerken zich allen door een beweging van formele naar meer informele 

participatievormen. In de vijf praktijken is er een nieuwe manier van werken ontstaan met meer informele 

vormen van participatie: door flexibel en proactief te zijn in houding, rol en aanpak met participatievormen 

waarmee ze dicht bij de leefwereld van inwoners komen. Hoofdstuk 2 en 3 geeft deze vernieuwing in de 

werkwijze uitgebreid weer. 

Zaanstad heeft ook een aantal vaste groepen inwoners – zoals het burgerplatform en de adviescommissie – 

maar kent verder veel flexibiliteit in het model en de manier van werken. Er wordt al naar gelang het 

vraagstuk de best passende participatievorm, werkproces en type meedenkers georganiseerd. Kenmerkend 

is dat verschillende partijen actief op het gebied van client- en inwonerparticipatie met elkaar samenwerken. 

De IJmondgemeenten werken met een vaste participatieraad met een omschreven werkwijze en rol, maar 

zetten in op een variatie aan acties en participatievormen om hun netwerk uit te breiden en de doelgroep te 

bereiken en te betrekken. Someren kent een vaste werkgroep, maar de werkwijze is – met uitzondering van 

de stamtafels – niet nader vastgelegd en kent veel ruimte voor het aansluiten bij dat wat men gaandeweg 

tegenkomt. Ook de tijdelijke thematafels kunnen iedere vorm aannemen die past bij het onderwerp en de 

doelgroep. 

De nieuwe manier van werken – met name het informele karakter – brengt in de onderzochte praktijken 

logischerwijs ook nieuwe vragen met zich mee ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en 

verantwoording. Bijvoorbeeld: wie is verantwoordelijk voor het participatieproces en de organisatie van 

participatievormen? Hoe zorgen we ervoor dat de input ook landt in beleid en uitvoering, nu dat proces 

minder formeel is ingebed? Hoe formeel moet een nieuw model worden vastgelegd en tot in welk detail? En 

hoe verantwoorden we richting politiek over de opbrengsten van deze nieuwe, minder vastomlijnde manier 

van werken? 
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Welke balans tussen formele en informele kenmerken passend is, verschilt per praktijk. Iedere gemeente 

kent een eigen startpunt, volgt haar eigen route en maakt eigen keuzes om te komen tot een manier van 

werken. Natuurlijk zijn er processtappen en voorbeelden uit andere gemeenten, die hierbij als inspiratie 

kunnen dienen, zie bijvoorbeeld de Routekaart Vernieuwing Cliëntenparticipatie. 

 

2 Verticale en horizontale participatie vermengen: meedoen komt naar voren 

In de inleiding benoemden we twee vormen van participatie: 

1 Horizontaal: iets doen voor een ander of haar directe omgeving 

2 Verticaal: invloed uitoefenen op beleid 

 

De nieuwe invulling van Someren, de IJmondgemeenten en Zaanstad heeft als doel inwoners in de 

gelegenheid te stellen invloed uit te oefenen op beleid, dus om verticale participatie mogelijk te maken. Door 

proactief, laagdrempelig in de wijk inwoners te benaderen en zelf actief bijeenkomsten te organiseren wordt 

in de onderzochte praktijken een bepaalde energie aangeboord waardoor inwoners in de ‘doe-stand’ komen. 

We zien dat betrokken inwoners zelf een actieve rol innemen in het verbeteren van knelpunten richting 

uitvoeringsorganisaties of beleid, en niet meer alleen verbeteringen voor beleid of uitvoering aanreiken. De 

betrokken inwoners voeren zélf die verbeteringen door. Zo konden deelnemers bij een bijeenkomst over 

minimaregelingen in de IJmond direct een aanvraag voor een minimaregeling doen. De participatieraad 

Beverwijk is betrokken geweest bij de oprichting van een wijkwinkel als ontmoetingsplek voor inwoners, 

organisaties en gemeente. En Someren heeft samen met jongeren workshops voor ouderen georganiseerd 

en een digitaal platform ontwikkeld, waar inwoners hun ideeën kwijt kunnen en samen initiatieven kunnen 

opzetten. Daarnaast komt het ook voor dat betrokken inwoners tijdens meedenkmomenten – focusgroepen, 

stamtafels, netwerkbijeenkomsten – tips, ideeën en acties uitwisselen om elkaar te helpen. Zo ontstaan er 

soms tijdens de meedenkmomenten, nieuwe contacten tussen inwoners en kunnen ze van elkaar leren. 

Soms ontstaan er ook meer structurele contacten tussen inwoners, die elkaar leren kennen tijdens 

participatiemomenten. 

Hoewel de nieuwe invulling van client- en inwonerparticipatie in de vijf praktijken eigenlijk bedoeld waren 

voor verticale participatie – invloed op beleid uitoefenen – komt horizontale participatie ook naar voren. 

Betrokken inwoners pakken vraagstukken samen met elkaar op, ze komen in de ‘doe-stand’. Verticale en 

horizontale participatie vermengen, waardoor in sommige praktijken horizontale participatie veel aandacht 

krijgt en participatie in beleid onbedoeld wat meer naar de zijlijn verschuift. 

 

In de literatuur zien we deze verschuiving of ontwikkeling van formeel naar informeel (inzicht 1) en van 

(mee)denken naar (mee)doen (inzicht 2) ook terug in de drie generaties van burgerparticipatie (Lenos, Sturm 

en Vis (2006)16.  

 

1 De eerste generatie is die van inspraak in formele besluitvormingsprocedures. Dit werd in de jaren 

’70 van de vorige eeuw afgedwongen door mondige burgers en is vervolgens een wettelijk vastgelegd 

recht geworden. Kern is inspraak en zeggenschap van burgers rond beleid dat door de overheid gemaakt 

wordt. 

2 De tweede generatie is die van interactieve beleidsvorming. Hierin hebben burgers juist in eerdere, 

vroege fasen van het beleidsproces via informele vormen de gelegenheid om beleid mede vorm te geven. 

Deze generatie is in de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstaan. Zowel bij de eerste als de tweede 

generatie is het overheid die bepaalt bij welke onderwerpen burgers betrokken zijn, of dat nu aan het eind 

(inspraak) of in het begin van het beleidsproces is (interactieve beleidsvorming).  

                                                      
16 Lenos, Sturm en Vis (2006), in: Wijdeven, T. van de, L. de Graaf en F. Hendriks (2013). Actief burgerschap. Lijnen in de literatuur. 

Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Routekaart-vernieuwing-clientenparticipatie%20%5BMOV-12995222-1.0%5D.pdf
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3 De derde generatie van het burgerinitiatief draait die verhouding tussen inwoners en overheid om: de 

civil society initieert, de overheid participeert in deze door burger geïnitieerde projecten. In deze generatie 

die sinds begin van deze eeuw opkomt, bepalen burgers zelf waarvoor zij zich willeninzetten en zouden 

daarmee inhoudelijk leidend zijn waar doorgaans de overheid de lijnen uitzet. 

 

Deze drie generaties zijn geen benaderingen die elkaar vervangen, maar een uitbouw of doorontwikkeling 

van burgerparticipatie. De generaties blijven naast elkaar bestaan (Wijdeven e.a., 2013). Ook hebben zij elk 

hun sterke en zwakke kanten. Zoals Engbersen en Daamen (2017)17 laten zien kan participeren in formele 

besluitvormingsprocessen bewoners afschrikken die zich liever richten op praktische zaken, terwijl 

informalisering – zoals dat binnen de tweede en derde generatie projecten bewonersparticipatie vorm kan 

krijgen - kan leiden tot uitsluiting onder inwoners.  

 

De hiervoor geschetste twee inzichten – de verschuiving van formeel naar informeel (inzicht 1) en van 

(mee)denken naar (mee)doen (inzicht 2) - illustreren dat in de onderzochte praktijken elementen aanwezig 

zijn van alle drie de generaties. Zo is er een duidelijke ontwikkeling van eerste naar tweede generatie 

burgerparticipatie zichtbaar. Daarnaast komen er – in iets mindere mate – ook elementen van derde 

generatie burgerparticipatie terug, waarbij de overheid participeert in de initiatieven van inwoners. De 

betrokken gemeenten proberen deze burgerinitiatieven te ondersteunen en de inzichten die hieruit 

voortkomen ook te benutten in het beleid. 

 

3 Maatschappelijke organisaties nadrukkelijker speler in cliënt- en inwonerparticipatie 

Participatie in beleid was van oudsher vooral het domein van gemeente en inwoner en vond plaats in 

interactie tussen beiden. De uitvoering was geen expliciete speler. Zo mocht je als professionals of 

anderszins gelieerd aan een maatschappelijke organisatie, vaak geen zitting hebben in een adviesraad. In 

de vijf praktijken hebben maatschappelijke uitvoeringsorganisaties – zoals welzijn en de wijkteams – steeds 

meer een plek in cliënt- en inwonerparticipatie. Dit heeft enkele redenen: 

 

• Om verbeterslagen te maken, ligt het accent steeds meer op de uitvoering van beleid en hoe beleid 

uitpakt in het dagelijks leven van mensen. Dit komt o.a. doordat veel beleid de afgelopen jaren gemaakt 

is en er in deel van de praktijken weinig nieuw beleid wordt gemaakt. Een voorbeeld van aandacht voor 

de uitvoering is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Gemeenten hebben de opdracht om dit uit te 

voeren, maar ze zijn vrij in hoe ze dat doen. Wordt OCO uitgevoerd door ervaringsdeskundigen of door 

formele professionals? Hoe positioneren OCO’ers en toegangsmedewerkers zich en wat zijn ieders 

taken? Dit zijn vragen over de uitvoering en deze krijgen invulling in het samenspel tussen 

toegangsmedewerkers, inwoners, ervaringsdeskundigen en beleidsambtenaren. 

• Voor inwoners ligt het meest directe belang bij de uitvoering. Dit is wat zij in hun dagelijks leven merken, 

beleid staat daar verder van af. 

• Maatschappelijke organisaties vervullen verschillende functies, die maken dat zij een logische partner zijn 

in client- en inwonerparticipatie: 

• Maatschappelijke organisaties zijn belangrijke plekken waar mensen bij elkaar komen en daarmee 

dienen als vindplek voor ervaringskennis. Denk aan jongerencentra in beheer van 

welzijnsorganisaties, ontmoetingsactiviteiten georganiseerd door opbouwwerkers, 

empowermenttrainingen gegeven door buurtteams, verzorgingstehuizen etc. 

• Sociaal professionals bewegen zich tevens veelvuldig door wijken en buurten. Ze komen bij mensen 

thuis om ondersteuning te bieden, hebben inloopspreekuren in de wijk, geven weerbaarheidstraining, 

                                                      
17 Engbersen, R., Daamen, S. (2017). Van groenbeheerder tot buurtcoach. Naar beleidsontwikkeling voor inzet in de buitenruimte. 

Platform31: Den Haag. 
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ondersteunen inwoners bij het opzetten van een initiatief etc. Ze weten als geen ander wat er speelt 

bij mensen thuis en tussen inwoners onderling. Zij kunnen deze signalen bundelen. Hierdoor zijn 

sociaal professionals een belangrijke informant in het verbeteren van beleid en dienstverlening. 

• Sociaal professionals hebben ook een eigenstandige actieve rol om ervoor te zorgen dat de 

ervaringen van inwoners een plek krijgen in beleid en uitvoering. Inspraak en participatie van inwoners 

zijn belangrijke onderdelen van het sociaal werk. Zo is sociaal werk niet alleen gericht op individuele 

problematiek, maar ook op maatschappelijke kwesties en structurele oorzaken die sociale 

problematiek in stand houden18. Margot Scholte beschrijft dat sociaal werkers dit enerzijds doen door 

te werken aan de gevolgen van structurele problematiek (invoegen) en anderzijds door te werken aan 

beleidsverandering en maatschappijhervorming (structuraliseren). Bij invoegen helpt de sociaal werker 

individuen of gemeenschappen zich te verhouden tot het systeem. Bij structuraliseren tilt de sociaal 

werker de problematiek juist boven het individuele niveau uit en streeft naar maatschappelijke of 

beleidsaanpassingen. 

 

Deze verschuiving in het speelveld stelt gemeente en inwoners voor nieuwe vraagstukken. Centrale vraag 

is: hoe zorg je ervoor dat signalen over hoe beleid uitpakt in de praktijk daadwerkelijk tot verbeteringen in de 

uitvoering leidt? Er zijn meerdere routes waarop signalen bij de uitvoering kunnen komen. Zo staan 

betrokken inwoners steeds meer zelf in contact met uitvoerende organisaties en hun professionals, 

waardoor signalen rechtstreeks bij de uitvoeringsorganisatie terecht komen. Een andere route is via client- 

en inwonerparticipatie, via de gemeenteambtenaar die zelf wegen moet zoeken om aan de hand van die 

signalen de uitvoering te verbeteren – de input is immers veelal niet direct gekoppeld aan een concreet 

beleidsstuk. De ambtenaar kan de input bijvoorbeeld meenemen in programma’s van eisen of 

opdrachtformuleringen en periodieke voortgangsgesprekken met aanbieders. Het moet een plek krijgen in 

de kwaliteitscyclus tussen gemeente en aanbieder. Dit is een nieuw proces dat nog vorm moet krijgen en 

daarbij ook complex te volgen is. Wie houdt immers in de gaten of de signalen zijn meegenomen? En hoe 

doe je dat als ze niet direct aan een beleidsstuk of formele procedure gekoppeld zijn? 

 

4 Ervaringskennis als startpunt 

Een van de redenen om cliënt- en inwonerparticipatie op een vernieuwende manier in te richten, is de positie 

die inwoners voorheen hadden in het participatieproces. Dit betrof een vrij formele positie: inwoners kunnen 

achteraf reageren op beleidsvragen, die veelal zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de gemeente. Bij 

de nieuwe invullingen van cliënt- en inwonerparticipatie is het startpunt niet een beleidsvraagstuk, maar de 

behoeften van inwoners. In de nieuwe werkwijze formuleert de gemeente de vraag dus anders én eerder. In 

plaats van ‘we moeten het mantelzorgbeleid evalueren, wat vindt u van dit beleid?’, wordt nu vroegtijdig de 

vraag gesteld: ‘Wat heb jij als mantelzorger nodig?’. Dit maakt dat in de onderzochte praktijken 

beleidsadvisering aan de achterkant vaak niet meer nodig is, aangezien aan de voorkant vragen vanuit het 

perspectief van de inwoner worden gesteld en inwoner en ambtenaar daarin samen optrekken. 

 

Omdat deze nieuwe manier van werken veel minder is ingebed in het gemeentelijk beleidsproces dan 

formele beleidsadvisering aan de achterkant, leidt dit tot nieuwe uitdagingen voor gemeenten. Met name wat 

betreft het vertalen van ervaringskennis en het op basis hiervan aanpassen van beleid en dienstverlening 

(zie het lemniscaat Ervaringskennis in beleid in hoofdstuk 1). We zien dat in de onderzochte praktijken 

vragen spelen als: hoe vertaal je de opgehaalde ervaringskennis op zo’n manier dat het herkenbaar blijft 

voor de doelgroep? Hoe zorg je ervoor dat het ook landt in beleid of aanpassing van dienstverlening? En 

hoe werk je hierin als inwoner en gemeente samen, wie heeft hierin welke rol? 

 

                                                      
18  https://www.socialevraagstukken.nl/het-sociaal-werk-op-de-barricaden/ 

https://www.socialevraagstukken.nl/het-sociaal-werk-op-de-barricaden/
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We zien dat een aantal dingen hierin helpend kunnen zijn: 

• Een gezamenlijke agenda maakt dat gemeente en actieve inwoners gezamenlijk keuzes maken welke 

maatschappelijke vraagstukken opgepakt worden. Dit geeft richting voor gemeenteambtenaren om ruimte 

te creëren in die cyclus en de ervaringskennis daar meer leidend in te laten zijn. 

• Inwoners en gemeenten werken vanaf de start met elkaar samen, bijvoorbeeld door allebei zitting te 

hebben in een werkgroep of participatieraad. Op deze manier blijf je continu op de hoogte van 

ontwikkelingen in de samenleving en binnen de gemeente en is de verwachting dat de opgehaalde 

signalen van inwoners makkelijker hun plek in beleid of uitvoering vinden. 

 

5 Het belang van cultuur 

In de inleiding verwezen we naar het onderscheid dat Drift (2014) maakt tussen: 

• Cultuur – gedeelde opvattingen, waarden en paradigma’s – kunnen we beïnvloeden via visievorming en 

dialoog. 

• Structuur – budgetten, organogrammen, regels, infrastructuur – kunnen we beïnvloeden door wijziging 

van regels, andere organisatievormen of contracten. 

• Werkwijzen – typerende handelingen en routines – kunnen we beïnvloeden door vernieuwingen in de 

praktijk te brengen. 

 

In dit onderzoek hebben we vijf praktijken belicht met elk een andere structuur waarmee zij invulling geven 

aan vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie. We hebben ontdekt dat er vijf overeenkomstige kenmerken 

in hun werkwijze zijn, die bijdragen aan meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie. Echter, om een 

nieuwe structuur in de praktijk te brengen, is nieuw samenspel tussen inwoners en gemeente noodzakelijk. 

Om de vijf elementen – samen, flexibel, proactief, dichtbij en vroegtijdig – in de praktijk te brengen, is een 

omslag nodig bij zowel gemeente als inwoners. 

 

Gemeenten werken vanuit vaste beleidskaders en systemen. Als gemeenten het inwonersperspectief 

centraal willen stellen en daadwerkelijk met inwoners samen willen werken aan maatschappelijke 

vraagstukken, dan is het nodig flexibel met de kaders om te gaan en samen te werken vanuit openheid en 

gelijkwaardigheid. Van beleidsambtenaren wordt een faciliterende rol gevraagd richting actieve inwoners. Dit 

kan bijvoorbeeld gestalte krijgen in de vorm van een relatiemanager cliëntenparticipatie, zoals in Zaanstad. 

Wanneer inwoners een kwestie agenderen, haakt de gemeente daarop aan, ze faciliteert losse meedenkers, 

organiseert netwerkbijeenkomsten en koppelt inwoner en beleidsambtenaar aan elkaar. Daarnaast vraagt 

het van beleidsambtenaren een actieve houding in het zelf ophalen van signalen en vragen en de 

samenwerking steeds te zoeken met inwoners, participatieleden en gemeenteraadsleden. Het nieuwe 

samenspel – waarin inwoners, ambtenaren, wethouders vroegtijdig met elkaar samenwerken – vraagt ook 

om vertrouwen vanuit het bestuur. Immers, de wethouder heeft niet altijd overzicht en inzicht in wat er 

gebeurt in het participatieproces, zoals bij formele beleidsadvisering meer het geval is. Dit vraagt om loslaten 

van controle en om vertrouwen. In het onderzoek komt naar voren dat het bijvoorbeeld helpend is om 

wethouders en gemeenteraadsleden actief te betrekken bij het proces van inwonerparticipatie. Bijvoorbeeld 

door mee te lopen met een wijkschouw waar de toegankelijkheid van openbare voorzieningen wordt getest 

door minder valide inwoners of aan te schuiven bij een thematafel over armoede. Op deze manier ervaren 

ze direct de meerwaarde van ervaringskennis van inwoners. 

 

Ook van betrokken inwoners wordt een grote omslag gevraagd, zeker van hen die in de oude situatie ook 

betrokken waren: van formele beleidsadvisering naar het bewaken van het participatieproces, netwerken en 

signaleren van vragen en ervaringen van inwoners. Maar denk ook aan: het aan de voorkant samen met de 

gemeente meedenken over het vraagstuk, flexibele, tijdelijke participatiemomenten organiseren, kennis 
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hebben van de plekken waar inwoners komen en de vraagstukken die voor hen relevant zijn. Dit vraagt 

bepaalde vaardigheden, interesse en houding van de betrokken inwoners: midden in een gemeenschap 

staan, een proactieve houding hebben, goed contacten kunnen leggen, samenwerken en flexibel zijn. 

Daarom is het belangrijk om met elkaar te bekijken of die interesse en vaardigheden voldoende aanwezig 

zijn bij de huidige betrokken inwoners. Soms leidt zo’n omslag in werken ook tot afscheid van bepaalde 

betrokken inwoners. Tegelijkertijd trekken deze andere werkwijze en vaardigheden ook weer nieuwe 

betrokken inwoners aan, die eerder niet betrokken waren. 

 

Het gaat dus om een nieuw samenspel tussen inwoners en gemeenten, waarin gewerkt wordt vanuit een 

cultuur van openheid en vertrouwen en het regelmatig afstemmen van wederzijdse verwachtingen, rollen en 

taken. Belangrijk is de gemeenschappelijke drijfveer om dit nieuwe samenspel vorm te geven – namelijk de 

overtuiging dat voor een effectieve aanpak van sociale vraagstukken de betrokkenheid en ervaringen van 

een brede en diverse groep inwoners onmisbaar is. 
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Element Omschrijving 

 

Samen 

 

De gemeente en betrokken inwoners pakken samen – in partnerschap 

– de participatie van inwoners bij beleid en uitvoering op. Gemeente 

en inwoners gaan bijvoorbeeld samen aan de slag met 

participatievormen om inwoners bij een specifiek thema of vraagstuk 

te betrekken. 

 

 

Flexibel 

 

De gemeente en betrokken inwoners zijn laagdrempelig, weten te 

variëren in werkwijze en procedures, zijn niet bureaucratisch en 

daarmee wendbaar. Gemeente en inwoners werken bijvoorbeeld met 

een diversiteit aan participatievormen, die tijdelijk worden ingezet om 

op een specifiek thema of vraagstuk inwoners te betrekken. 

 

 

Proactief 

 

De gemeente en betrokken inwoners zijn naar de samenleving gericht, 

continu in contact met groepen in de samenleving, zodat ze weten wat 

er leeft en kunnen signaleren. Er is ruimte voor inwoners om 

ongevraagd actie te ondernemen. 

 

 

Dichtbij 

 

De gemeente en betrokken inwoners sluiten aan bij vragen, 

ervaringskennis en interesse van inwoners en bij de plekken waar 

groepen inwoners zich bewegen (vindplekken). Dit vertaalt zich in 

concrete thema's en vragen die de inwoner bezighoudt en in 

participatievormen die ook fysiek dichtbij worden aangeboden/ingezet. 

Aansluiting in plaats, thematiek en taal. 

 

 

Vroegtijdig 

 

De gemeente en betrokken inwoners zijn in een vroeg stadium op de 

hoogte van signalen en knelpunten die leven onder inwoners. Tevens 

zijn inwoners aan de voorkant van het beleidsproces betrokken, 

wanneer beleid nog ontwikkeld wordt. Hiervoor is ruimte in de 

gemeentelijke beleidsagenda. 

 

BIJLAGE 1 OVERZICHT ELEMENTEN 

VERNIEUWING 
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BIJLAGE 2 VOORBEELD EFFECTENKAART 
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1 Hoeveel participatietrajecten hebben we uitgevoerd? Op welke onderwerpen/vraagstukken? 

2 Hoeveel en welke participatievormen hebben we uitgeprobeerd? 

3 Wat is de gebleken meerwaarde van bepaalde vormen? 

4 Hoeveel inwoners zijn structureel betrokken bij het model van cliënt- en inwonerparticipatie? 

5 Hoeveel inwoners hebben we in totaal weten te bereiken en hebben we geraadpleegd gericht op het 

verzamelen van signalen voor verbetering in beleid en dienstverlening? 

6 Zijn die plannen/beleid daar daadwerkelijk door beïnvloed? 

7 Welke doelgroepen hebben we weten te bereiken (en welke niet)? 

 

 

BIJLAGE 3 VRAGEN RESULTATEN NIEUWE 

INVULLING CLIËNT- EN 

INWONERPARTICIPATIE 


