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Dit is basis 
ondergrond dia

Werken vanuit de Democratische Waarden  

• Inclusie: Hebben alle betrokkenen een stem in het proces? Is deze 
vorm  toegankelijk? In hoeverre is er ruimte voor minderheidsbelang? 
• Transparantie: Is het transparant wie, wanneer, waar en hoe over 
spreekt  en besluit? Zijn de werkwijze en begroting inzichtelijk? 
• Efficiency: Hoeveel geld, tijd en energie vraagt het? Weegt de 
investering  op tegen de opbrengst (voor inwoners, stakeholders)? 
• Deliberatie: Vindt er een open en toegankelijk gesprek plaats? Is de 
wijze  van dialoog, discussie en besluitvorming zuiver? 
• Democratische vaardigheden: Is iedereen voldoende toegerust om 
mee te  doen en verantwoordelijkheid te dragen? 
• Zeggenschap: Hoe is macht en tegenmacht, checks & balances,  
georganiseerd? Hoe gaat verantwoordelijkheid samen met 
zeggenschap?  Wie zet de agenda?









1. Bepalen van het proces en speelveld in kaderstellende fase 
2. Vraag aan GS om procesvoorstellen:

• Waarom doen wij dit? Welke gewenste opbrengst/impact?
• Bepalen waaraan het proces moet voldoen: waarden & kenmerken.
• Wie zijn de actoren, wat zijn de belangen, welke fase? 
• Nb.: Keuze voor vormen en momenten door de professionals

3. Participatieleidraad als hulpmiddel voor ontwerp zorgvuldig democratisch proces 
4. Bestuurlijke Meetlat voor toets proces op democratische kwaliteit (inclusie, 

transparantie, efficiency, deliberatie, democratische vaardigheden, 
zeggenschap)

5. Belangrijk = ‘the whole system in the room’: gemengde gesprekstafels, met 
verschillende spelers en belangen (GS, PS, bewoners, stakeholders, ambtenaren 
etc.)

6. Zoveel mogelijk mensen die het aangaat er ook bij betrekken, representatie 
alleen als het echt nodig is, zoveel mogelijk van het minderheidsstandpunt 
meenemen in het meerderheidsstandpunt

7. Stel de goede vragen en accepteer ‘gedoe’ 

Hoe bouw je dit als statenlid in in je dagelijks 
werk? Sturen op de kwaliteit van het proces 



https://deruimtemaker.nl/2018/11/30/laten-we-participatie-begraven/


● Investeren in participatieve cultuur: als GS en PS uitdragen. In 
samenhang met inrichting organisatie, methoden, processen, 
begroting e.d.

● Zichtbaarheid als Provincie: ProvinZie. 
● Gereedschap om afspraken vorm en inhoud te geven (leidraad, 

meetlat, verordening): moet maatwerk en flexibiliteit mogelijk 
maken.

● Gereedschap om goede vormen per fase te kiezen (=ambtelijk 
vakmanschap), bijv. online participatieplatform waarmee je meer 
dan de ‘usual suspects’ bereikt.

● Resultaten boeken, laten ervaren dat participatie zin heeft, bouwen 
aan vertrouwen.

● Nabij en benaderbaar zijn (ambtenaren, PS, GS): permanent 
netwerk, verbinding met gemeenschap.

● Duiden van de onderstroom (bijv. Toukomst) en je daartoe 
verhouden.

Wat werkt?



● Voorkomen ‘participatiemoeheid’: processen niet verkokerd vanuit 
beleidsdomeinen. ‘loslaten’ in de provincie: sturen op samenhang, 
bredere agenda i.s.m. gemeenten.

● Investeren in afspraken over het samenspel en ieders rol daarin (en: Wil 
je werkelijk macht delen? Wie bepaalt per vraagstuk hoeveel invloed 
inwoners hebben?).

● Bepaal het juiste schaalniveau: provincie(s), regio, gemeente, wijk, 
buurt, dorp.

● Als provincie dus samen met gemeenten e.d. investeren in netwerken: 
aansluiten bij bestaande structuren, verbanden en momenten. Samen 
optrekken als overheden o.b.v. opgaven, inhoudelijke agenda's. 

● Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 'bouwen aan vertrouwen' 
binnen de provincie.

● Provincie faciliterend vanuit rol t.a.v. Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Wat werkt?



Vragen?
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