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Verslag 
 
Bespreking Verslag Workshop participatie/eigenaarschap, 

o.l.v. Janneke Elberse (RIVM) en Hiska Ubels 
(Hanzehogeschool Groningen) 

Vergaderdatum en -tijd nvt 
 
Vergaderplaats Online 
Deelnemers evt invullen 
Afwezig evt invullen indien relevant 
 
 
Dit document is een bijlage bij het GO! werkboek en bevat specifieke 
informatie over een deel van het project GO! Noord Nederland. Meer 
informatie over GO! Noord Nederland en het volledige werkboek is te 
vinden op www.rivm.nl/gonoordnederland. 
 
Burgerparticipatie: een container vol begrippen, mogelijkheden, 
ideeën en uitdagingen 
Participatie is een containerbegrip. Wordt voor van alles en nog wat 
gebruikt. Dit maakt het lastig om vast te stellen waar je het over hebt. Zo 
wordt het online aanvragen van je paspoort als participatie aangemerkt, 
maar ook als inwoners zeggenschap hebben, of zelf initiatieven nemen. 
Dit zijn allemaal verschillende uitgangspunten van participatie. Het is 
belangrijk om te kijken, wanneer je het gesprek aan gaat en waar heb je 
het nou met z’n allen over? Hierbij moet je kritische vragen stellen: wat 
wil je ermee bereiken? Is het een middel of is het een doel? En is meer 
beter, en waarom dan? Deze discussie kun je eindeloos voeren. In dit 
geval gaat het om GO! en concrete dingen in de directe leefomgeving. 
Vanuit dit oogpunt wordt de presentatie gegeven. 
 
Geen verplichting 
Een van de belangrijkste dingen is dat participatie geen verplichting is. 
Het is nu heel mooi beschreven in de omgevingswet, maar dat betekent 
niet dat je bewoners en omwonenden kan verplichten dat ze mee moeten 
doen. De ervaring is dat mensen wel bereid zijn om mee te doen: als het 
hen raakt, als het meerwaarde voor hen heeft of als zij denken dat het 
voor hen relevant is. Een van de moeilijke kanten daarbij is dat 
participatietrajecten vanuit overheidsorganisaties het al helemaal hebben 
dicht getimmerd. De doelstellingen en kaders staan dan vaak al vast.  
 
We zijn ook niet altijd in staat om deze mensen te herkennen. Mensen 
staan vaak niet zomaar op de stoep om mee te doen. Dus je moet ook 
iets doen aan proactieve inclusie. Dit betekent dat je van tevoren goed 
moet nadenken over de mogelijk barrières die er zijn en hoe je deze al 
kunt wegnemen. Dit kan heel simpel zijn. Als mensen overdag werken 
dan moet je bijeenkomsten ‘s avonds plannen. Informatie moet ook 
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laagdrempelig beschikbaar zijn. Je kunt een aantal dingen doen zodat de 
mensen makkelijker de stap nemen om te participeren in jouw traject. 
 
We kunnen ook niet zo goed herkennen of mensen interesse hebben in 
het onderwerp. Mensen die klagen die vinden we vaak vervelend, maar 
dat zijn vaak  juist de mensen die interesse hebben om in te stappen. 
 
Participatie = vrijwilligerswerk 
Als eerste is het belangrijk om je te realiseren dat participatie over 
vrijwilligers gaat. Het is altijd een vorm van vrijwilligerswerk. Over het 
algemeen zijn vrijwilligers die meedoen in participatietrajecten ook vaak 
al actief op andere terreinen. De vijver waarin de vrijwilligers zitten is niet 
oneindig groot en er wordt door meerdere partijen tegelijk in gevist. Dit is 
goed om te beseffen, omdat deze vrijwilligers beperkte tijd hebben maar 
mogelijk wel de competenties hebben die handig kunnen zijn.  
 
Best veel mensen willen wel eens wat doen. Maar dan moet dat een klus 
zijn met een duidelijke kop en staart, afgebakend in de tijd en het moet 
ook weer stoppen. Dus projectmatig.  
Daarnaast is het belangrijk om te kijken wie doen er mee en waar komen 
ze mee? En wie zijn er ook niet betrokken? Dit zijn ook dingen waar je 
over na moet denken.  
 
Gemeente toegankelijk voor burgers 
Als je het over participatie hebt, dan heb je het niet alleen over bewoners, 
ook over gemeente kan participeren. Kortom, er is sprake van interactie. 
Over het algemeen werkt het beter als inwoners te maken krijgen met 
open minded ambtenaren. En het werkt ook beter als het over sectoren 
heen gaat en niet binnen de organisatiekolommen blijft hangen. Dit vergt 
soms ook dat je je kwetsbaar op moet stellen, waarbij fouten gemaakt 
kunnen en mogen worden. Bij complexere zaken is het handig dat er 
tussen inwoners en gemeenten een soort oliemannetje of olievrouwtje zit. 
Dat is iemand die zowel de kant van de inwoners goed kent als de weg 
naar de gemeente goed kan vinden. Dat kan prima iemand van de 
gemeente zijn, of een externe.  
  
Eigenaarschap 
Wat is nou eigenaarschap en wie moet nou eigenaar zijn van wat? Als je 
kijkt naar een proces waar gemeenten met inwoners samenwerken dan 
heb je eigenlijk grofweg 3 fasen. Enerzijds de besluitvorming (de keuze), 
daarnaast heb je wie de keuze gaat uitvoeren, en op de lange termijn wie 
is er dan verantwoordelijk voor die keuze? Kunnen en willen vrijwilligers 
dit op langere termijn, en als ze afhaken wie vangt dat dan op? Of is het 
toch beter dat die verantwoordelijkheid bij de gemeente blijft? 
Eigenaarschap is iets wat je van binnenuit ervaart. En in hoeverre is dat 
maakbaar en in hoeverre is dat iets wat je in een mal kan maken en 
burgers kan opleggen? Bij deze vragen is het belangrijk je af te vragen 
hoe ver je hierin gaat en waar dan de grens ligt.  
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