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Aanleiding
Gegeven de intelligente lockdown als gevolg van het coronavirus, hebben wij de vraag gesteld of 
inwonersparticipatie onder de huidige omstandigheden tot vertraging leidt voor onderwerpen die op de 
raadsplanning staan? In deze raadsinformatiebrief gaan wij hierop nader in. In het verlengde hiervan 
geven wij inzicht in de wijze waarop inwonersparticipatie onder de huidige omstandigheden en in de 
toekomst vormgegeven kan worden.

Informatie

Crisis vraagt om improviseren en biedt basis voor innoveren
De coronacrisis doet een beroep op onze creativiteit. Onze huidige woon- en werksituatie is wennen 
en vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Onzekerheid lijkt de komende periode de enige zekerheid. 
Gelijktijdig vormen de huidige crisis en maatregelen waarmee we rekening moeten houden een 
vruchtbare bodem voor vernieuwing, innovatie en daadkracht. Was tot voor de crisis de overtuiging (of 
gewoonte) dat we elkaar bij voorkeur live moeten ontmoeten om zaken te kunnen bespreken, sinds 
een paar maanden zien we de (primair door noodzaak gedreven) beweging dat meer en meer zaken 
digitaal worden opgepakt en worden besproken. Dit lijkt in veel gevallen succesvol te verlopen. 
Gelijktijdig constateren we dat niet iedereen wordt bereikt door gebruik te maken van digitale 
(hulp)middelen. Ondanks de tijdbesparing werkt het niet vanzelfsprekend resultaatgericht en gaat een 
deel van de groepsdynamiek verloren. De centrale vraag is natuurlijk wat het doel van participatie is? 
Zoveel mogelijk mensen bereiken, ontwikkelen van draagvlak, ideeën ophalen of inwoners in de 
positie brengen om een initiatief te verwezenlijken? Wat het antwoord ook is, het blijft altijd maatwerk.

Hier en nu tijdens de coronatijd

Participatiethermometer
Hoe zijn onze ervaringen met inwonersparticipatie tijdens de coronatijd (waar we overigens nog 
steeds middenin zitten) en waar lopen we tegenaan? In het hier en nu gaat dat onder meer om een 
aantal initiatieven, projecten en thema’s (niet limitatief) die zijn opgenomen in de bijlage 
‘Participatiethermometer’. 

Conclusies en aandachtspunten
Op basis van onder meer de ervaringen uit de participatiethermometer kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken en aandachtspunten voor de komende periode worden meegegeven. 

 Tot nu toe hebben de intelligente lockdown en het gebrek aan fysieke 
participatiemogelijkheden nauwelijks geleid tot grote vertragingen in de planning ondanks de 
wat langere doorlooptijd. Wel heeft het voorstel over huisvesting arbeidsmigranten vertraging 
opgelopen en gaat het mogelijk wat schuren bij het GVVP en het bestemmingsplan 
Tuinbouwweg. Ook het project ‘Natuur in de wijk’ dat de gemeente en de natuur- en 



milieuvereniging gezamenlijk zouden uitrollen, is uitgesteld vanwege de benodigde interactie 
met bewoners. Overigens wordt het ontbreken van fysiek contact bij participatie in zijn 
algemeenheid als een gemis ervaren.

 De noodzaak om participatie tijdens coronatijd nadrukkelijker in te richten, wordt urgenter 
waarbij verschillende organisaties in onze gemeente verwachtingsvol naar de overheid kijken.

 Waarschijnlijk zit er op korte termijn geen scherp einde aan de crisis. Wel gaat de 
samenleving gecoördineerd en stukje bij beetje van het slot. De kans op moeten 
‘terugschakelen’ blijft continu aanwezig. Dit bemoeilijkt het plannen van participatietrajecten. 
De wereld verandert razendsnel. Meer dan ooit wordt daarom van iedereen flexibiliteit en 
wendbaarheid verwacht.

 In onze eigen planningen gaan we er voorlopig vanuit dat er een moment komt dat het weer 
mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Toch moeten we nadenken over de mogelijkheid dat 
dit op korte termijn niet kan.

 Met digitale participatievormen bereiken we ook andere mensen terwijl we sommige mensen 
langs deze weg niet bereiken. Participatie biedt mensen een mogelijkheid om mee te doen. 
Langs welke weg(en) de participatie ook wordt ingericht, slechts een deel van de samenleving 
wordt bereikt en dat was voor de crisis niet anders.

 Alle participatietrajecten vragen om maatwerk; duurzaam, wat niet betekent één aanvliegroute 
met vaste (digitale) tools.

 Het streefbeeld voor de toekomst is niet om alleen digitale participatiemogelijkheden te 
bieden. Er moet ruimte blijven voor uiting van kritische geluiden die sommigen juist niet 
digitaal af willen geven. Dit geven inwoners ook zelf aan. Daarnaast blijkt de traditionele 
papieren vragenlijst nog steeds op een hoge respons te kunnen rekenen. Naar de toekomst 
toe werken we aan uitbouw van participatiemomenten (fysiek) naar participatieperiode (fysiek 
en digitaal) waarbij betrokkenen offline en online met elkaar worden verbonden en elkaar 
versterken.

 Coördinatie van participatietrajecten wordt soms gemist waardoor inwoners het overzicht kwijt 
raken. Hoewel goed bedoeld, worden trajecten vanuit de inhoud ingestoken. Inwoners kunnen 
daardoor langs verschillende, niet met elkaar verbonden wegen worden benaderd, waardoor 
het overzicht ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan de combi van trajecten rondom het GVVP, 
mitigerende maatregelen en herinrichting Vijfhoevenlaan. Ook koppelt de overheid participatie 
vaak aan ‘eigen’ procedures zoals inspraak. Naar buiten toe levert dit wel eens onduidelijkheid 
op. We moeten hier alert op blijven.

 We blijven inzetten op jongerenparticipatie via ContourdeTwern, scholen en sportclubs.
 We gaan de ervaringen rondom de Omgevingswet, GVVP en initiatieventafel gebruiken bij 

andere participatietrajecten. 
 Het is zinvol om per project een communicatie/participatieparagraaf op te stellen. Succesvolle 

participatie valt of staat met goede communicatie vóór en tijdens participatietrajecten. Dit 
vraagt om een goede uitleg over welke rol participatie speelt in een project, waarom voor een 
bepaalde vorm is gekozen en hoe we op een zorgvuldige manier omgaan met de mening van 
onze inwoners.

Langere termijn na de coronatijd
De ervaring die we nu deels improviserend opdoen, komt ons op de langere termijn goed van pas. 
Juist de diversiteit aan mogelijkheden (ook digitaal) moeten we omarmen en die stelt ons beter in staat 
om maatwerk te leveren. Zoals hiervoor al aangegeven, biedt de digitale wereld kansen voor uitbouw 
van participatiemomenten (fysiek) naar participatieperiode (fysiek en digitaal). Het stelt ons in staat om 
offline en online met elkaar te verbinden en te versterken. Wat voor de toekomst verder aandacht 
vergt, is de coördinatie van participatietrajecten met een toegankelijk overzicht in trajecten die lopen. 
Hoe mooi zou het zijn als participatie nog meer aan de voorkant komt te staan? Vraagstukken juist uit 
de participatie halen in plaats van de participatie niet voornamelijk inzetten op onze eigen 
vraagstukken en naar onze planning. Dit biedt gelijktijdig kansen om in contact te komen met nieuwe 



groepen. Bovendien kunnen we beschikbare data en innovatie veel meer inzetten in 
participatietrajecten. Meer vanuit de feiten insteken in plaats van participeren op het sentiment. 

Online tools 
Zowel vóór, tijdens als na de coronatijd maken we gebruik van diverse online tools. De inzet van 
sommige tools is niet meer dan normaal omdat die al langer worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan 
WhatsApp en projectenwebsites. In aanvulling hierop kunnen we vaker voorlichtingsfilmpjes online 
zetten waarop belangstellenden vervolgens kunnen reageren. Bovendien vergroten live chatsessies 
op een vrij eenvoudige wijze de participatiemogelijkheden.
Ook zetten we sinds een aantal jaar het Inwonerspanel in om onze inwoners heel gericht te bevragen 
over uiteenlopende onderwerpen die de samenleving nadrukkelijk bezig houden of als input voor 
beleid dat we als gemeente gaan opstellen. Zo wordt het Inwonerspanel momenteel bevraagd over de 
gevolgen van de coronacrisis en ideeën voor de toekomst. Na de zomervakantie gaan we via het 
Inwonerspanel een uitvraag doen naar hun ideeën rondom inwonersparticipatie.
Met andere tools doen we sinds kort ervaring op. Tools zoals Zoom, Skype en Teams. Dat is 
improviseren en tegelijk voorkomt de urgentie mogelijke koudwatervrees waardoor we gelijk in het 
diepe springen. Naar de toekomst toe zullen we ook nieuwe tools gaan inzetten. Zo wordt 
Maptionnaire vanwege de inzet van kaartmateriaal al gebruikt voor het GVVP. Mogelijke instrumenten 
voor de toekomst vragen om een nadere verkenning zoals de digitale platforms Citizenlab, Argu, 
THiNK!, METT en OpenStad. Met name de ontwikkelingen rond THINK! en OpenStad hebben het 
voordeel dat ze gebaseerd zijn op ‘open source’ en de onderlinge uitwisseling tussen deelnemende 
gemeenten van kennis en ervaring.  

Slotoverweging
Dit inzicht in de wijze waarop inwonersparticipatie nu en in de toekomst vormgegeven kan worden is 
een momentopname, geplaatst binnen de huidige context. Zeker onder de actuele omstandigheden 
zijn wij ons er nog meer van bewust dat het hier gaat om een dynamisch proces.

Bijlage(n):
Participatiethermometer



Bijlage: Participatiethermometer
Hoe zijn onze ervaringen met inwonersparticipatie tijdens de coronatijd (waar we overigens nog 
steeds middenin zitten) en waar lopen we tegenaan? In het hier en nu gaat dat onder meer om 
de volgende initiatieven, projecten en thema’s (niet limitatief); de participatiethermometer. 

 Bestemmingsplannen
Rondom bestemmingsplanprocedures hebben zich in de afgelopen periode geen 
knelpunten voorgedaan omdat er ook geen bijeenkomsten waren gepland of binnenkort 
in de pijplijn zitten. Bovendien is het gebruikelijk dat zienswijzen schriftelijk worden 
ingediend en die mogelijkheid werd niet belemmerd. Wanneer er gevoeligheden worden 
verwacht, is het gebruikelijk om vooraf inspraakbijeenkomsten te organiseren. Bij plan 
Steenenburg bijvoorbeeld hebben dergelijke bijeenkomsten voorafgaand aan de 
coronatijd plaatsgevonden.

 Buurt Bestuurt (BB)
Bij het begin van de coronacrisis hebben de BB’s vrijwel alle initiatieven ‘on hold’ gezet. 
Gelijktijdig zijn in die periode spontane initiatieven gestart in het licht van de crisis. 
Inmiddels worden initiatieven weer opnieuw bekeken en beraden BB’s zich. Hierbij wordt 
ook vragend naar de gemeentelijke klantcoördinatoren gekeken bij de beantwoording 
van vragen als wat willen we en wat mogen we? BB Geerpark is ook tijdens de crisis 
actief geweest. Ze vergaderen via Hangouts terwijl de andere BB’s doorgaans Facebook 
als intern communicatiemiddel inzetten. Nu de samenleving in veel opzichten verder van 
het slot gaat, stellen BB’s de vraag in hoeverre de gemeente hierin mee kan en wil 
gaan?

 Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP)
Voor de participatie rondom het GVVP wordt gebruik gemaakt van de digitale tool 
Maptionnaire. Het voordeel hiervan is dat binnen deze tool kaartmateriaal wordt 
gebruikt. Toch vormt het benaderen van bepaalde doelgroepen nog een uitdaging. Ook 
wordt stilgestaan bij de vraag hoe je mensen bereikt (gegeven de huidige maatregelen) 
die niet online zijn? 

 Infrastructurele projecten/herinrichtingen
Voor de participatie bij een herinrichtingsproject aan de Schubertlaan is onlangs 
vanwege de coronamaatregelen voor een traditionele aanpak gekozen. Er zijn huis aan 
huis brieven met vragenlijsten verspreid. Dit leverde een respons van 70% op. Voor een 
nog te starten herinrichtingsproject aan de Admiraalsweg wordt gedacht aan het 
opzetten van een projectwebsite. Via deze website kunnen inwoners online hun mening 
geven over hetgeen wordt voorgelegd.

 Initiatieventafel
Om initiatieven en ideeën uit de samenleving (waaronder die van Buurt Bestuurt-
comités) een integraal (breed) podium te bieden in onze organisatie en hierop adequater 
en sneller te kunnen reageren, is de initiatieventafel bedacht. Initiatieven en ideeën 
kunnen op allerlei onderwerpen betrekking hebben. Ze hoeven zich dus niet te beperken 
tot het fysieke domein.

 Jongeren
Voor de coronacrisis werden, met een groep jongeren als ambassadeurs via 
schoolklassen, inspiratiebijeenkomsten voorbereid. Dit met als onderwerp ‘alcohol & 
drugs’ omdat jongeren zelf aangaven dat dit grote impact op ‘de groep’ heeft. Dit alles in 
hoog tempo om de aandacht vast te houden. Door de crisis is dit oorspronkelijke thema 



geparkeerd en is de focus op de coronacrisis zelf gelegd. Door omstandigheden digitaal 
aangevlogen, samen met het regionale innovatienetwerk en ContourdeTwern. Omdat 
niet kan worden ingehaakt op de spontaniteit in de klas en dus de groepsdynamiek mist, 
wordt de digitale benadering door iedereen als een verarming ervaren. Het werkt wel 
maar voelt gelijktijdig als behelpen. In onderling contact is Instagram doorgaans het 
medium dat wordt gebruikt. Vanuit de behoefte wordt parallel een groot jongerenevent 
onder leiding van Stichting de Schroef uitgewerkt. Via WhatsApp is een enquête uitgezet 
en er is een brainstorm gehouden. Per onderwerp worden vervolgsessies gehouden.

 Mitigerende maatregelen GOL in centrum Vlijmen
De participatie rondom de mitigerende maatregelen in het centrum van Vlijmen wordt 
opgestart met behulp van de digitale tool Maptionnaire. Met deze tool kunnen ideeën via 
een webformulier aangereikt en op een plattegrond worden ingetekend. Alle inkomende 
ideeën worden beoordeeld en verwerkt in drie à vier scenario’s die vervolgens aan de 
indieners worden voorgelegd. De gedachte is om dit in een fysieke bijeenkomst te doen 
waarin de motivering voor de scenario’s wordt toegelicht. Daarna wordt de keuze 
gemaakt.

 Omgevingswet en omgevingsvisie
De participatie rondom de omgevingsvisie en de andere instrumenten van de 
Omgevingswet is nog in een brainstormende fase. Hierbij willen we leren van, en 
voortbouwen op de ervaringen die andere gemeenten opdoen met het gebruik van 
nieuwe instrumenten. Een voorbeeld hiervan is de aanpak volgens de ‘open stad’ (of 
open source) zoals Amsterdam en Den Haag die gebruiken. Dit is een 
samenwerkingsproject waarbij alle gemeenten kunnen aansluiten. De open source biedt 
gemeenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de instrumenten die al ontwikkeld 
zijn en deze eventueel aan te passen aan de eigen behoeftes en voorkeuren. Ook de 
Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten (VPNG) is druk doende om 
het beschikbare palet aan participatiemogelijkheden te vergroten en heeft hiervoor de 
Think-Toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bestaat nu al uit 52 participatie-instrumenten; 
zowel digitale tools als fysieke werkvormen. Voor het ontvangen van complexe 
aanvragen (in de toekomst) wordt momenteel het idee van een omgevingstafel 
uitgewerkt (in nauwe samenwerking met de eerder beschreven initiatieventafel). Dit is 
een dialoogmodel dat de VNG samen met de gemeente Zaanstad heeft ontwikkeld. Aan 
de tafel komen (in één of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle (ambtelijk) 
betrokkenen bij elkaar. Het initiatief wordt vervolgens besproken, met de intentie om het 
mogelijk te maken. Rekening houdend met het zo verkregen integraal advies, kan de 
vergunningaanvraag worden opgesteld.

 Sociaal domein
Binnen het sociaal domein merk je dat er sinds de coronacrisis veel inwonersinitiatieven 
zijn ontstaan op zowel gemeente- als kern/wijkniveau. Ze zijn vooral gericht op 
alternatieve ondersteuning (als compensatie voor het wegvallen van fysieke 
ondersteuning) van kwetsbare doelgroepen zoals inwoners die eenzaam zijn, 
mantelzorgers en senioren. Deze inwonersinitiatieven worden veelal ondersteund door 
samenwerkende partners uit de kerngroep/coalitie eenzaamheid, waarin naast 
professionele instellingen ook vrijwilligersverenigingen sterk vertegenwoordigd zijn. 
Verder is in een overleg met de gemeente Waalwijk de mogelijkheid van 
inwonerspanels, dialoogtafels en labs besproken. Hierbij is de suggestie gedaan om niet 



enkel mensen zelf te laten reageren maar aan de voorkant als gemeente gericht op 
zoek te gaan naar deelnemers. Voor sommige mensen is het gebruik van digitale tools 
anoniemer en dus laagdrempelig. De GGD heeft verder de ervaring dat via digitale 
participatie ook andere mensen aansluiten buiten de ‘usual suspects’.


