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Leeswijzer
Burgerparticipatie heeft heel wat voordelen. Maar hoe organiseert u die participatietrajecten concreet en 
hoe ver gaat u? Mobiel 21 tekende in opdracht van de Vlaamse overheid een beslissingsboom uit die  
organisatoren van een participatietraject ondersteunt. 

Dit draaiboek is in de eerste plaats bedoeld voor ambtenaren van lokale overheden die participatie wensen 
te organiseren rond de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, een herinrichtingsproject op een 
gewestweg of een mobiliteitsproject op wijkniveau. 

In negen stappen leidt het draaiboek u door de essentie van participatie bij mobiliteitsbeleid in de praktijk. 
In een ideale wereld volgt elk participatietraject het beschreven traject. In de praktijk kan het echter nodig 
zijn om langer stil te staan bij een bepaalde stap of een vorige te hernemen. Om er zeker van te zijn dat uw 
participatietraject rijp is voor de volgende stap, vindt u na elke stap een aantal vragen ter controle. 

Dit draaiboek werd geschreven vanuit de ervaringen die Mobiel 21 opdeed in zeven demonstratieprojecten 
die liepen van 2010 tot 2013. Bij elke stap in het document wordt hiernaar verwezen in verduidelijkende 
voorbeelden waarbij een onderdeel van het project dat relevant is voor de desbetreffende stap, wordt be-
schreven. Een omschrijving van de zeven demonstratieprojecten vindt u achteraan in Bijlage 1. 

Vanuit de demonstratieprojecten werd ook een beslissingsondersteunend schema uitgewerkt. Het schema 
geeft de negen stappen weer in een logisch kader. 
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STAP	1 Wat is het voorwerp van participatie?

1  Waarover gaat het?

Gemeentelijk mobiliteitsplan Herinrichtingsproject gewestweg Mobiliteitsproject op wijkniveau

2  Waarover wil ik de mening van de burgers vragen?

STAP	2 Wat is de participatiecontext?

1  Wat zijn de planningsinstrumenten en hun timing?
2  Is er een participatietraditie in de gemeente?
3  Is er kennis in huis? Is er budget beschikbaar?
4  Wie is de regisseur van het participatietraject?

STAP	3 Wie is de doelgroep?

1  Voor wie is het project bedoeld?
2  Andere belanghebbenden

STAP	4 Binnen welke beleidsfase(n) participatie organiseren?

Fase 1 
Probleem- 

stelling

Fase 2 
Voorstellen  
genereren

Fase 3 
Keuze van opties

Fase 4 
Formele  

beslissing

Fase 5 
Implementatie

Fase 6 
Opvolging en  

evaluatie

STAP	5 Wat zijn de ambities?

Informeren Consulteren Adviseren Coproduceren Meebeslissen Zelfbeheer

STAP	6 Welke participatie-initiatieven kiezen?

Ambitieniveau
Burger- 

betrokkenheid
Direct of  
indirect

Structureel of  
incidenteel

Interactie of  
geen interactie 

Beleidsfase

STAP	7 Hoe ziet het participatietraject eruit?

STAP	8 Hoe de participatie-initiatieven uitvoeren?

STAP	9 Evalueren? Leren uit fouten, doorgaan op successen.

Figuur	1:	Beslissingsboom	participatietraject

Beslissingsboom participatietraject
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Verklarende	woordenlijst
Participatietraject: een traject is een coherent geheel van zorgvuldig gekozen participatie-initiatieven 
ge-richt naar concrete doelgroepen die elkaar logisch opvolgen binnen een afgebakend tijdskader. 

Participatie-initiatief: onderdeel van een participatietraject, ook wel participatie-event of participatieactie 
genoemd, vaak afgebakend tot bepaalde doelgroepen. Ook verschillend naargelang de doelstelling, het 
onderwerp, de fase, het beschikbare budget, … 

Participatiewerkvormen: technieken of methodes die binnen participatie-initiatieven kunnen gebruikt 
worden om een dynamiek op gang te brengen in een groepsgesprek, om conflicterende standpunten 
te ontmijnen of te voorkomen, om tot consensus te komen binnen een groep, om bepaalde opties tegen 
elkaar af te wegen, … Vaak gaat het om technieken die gebruikt worden ter ondersteuning van interactieve 
participatie-initiatieven.

Participatiebegeleider: persoon die het participatietraject mee vorm geeft en uitvoert vanuit zijn expertise 
en onafhankelijke positie ten aanzien van beleid en deelnemers. De participatiebegeleider heeft meestal 
een faciliterende rol. 

Participatieregisseur: orgaan of persoon die de inhoudelijke leiding van het participatietraject in handen 
neemt en beslist. De participatieregisseur is verantwoordelijk voor het in overeenstemming brengen van alle 
initiatieven om tot een kwaliteitsvol eindresultaat te komen. 

Representativiteit: de mate waarin een groep mensen (steekproef of deelverzameling) een juiste af-
spiegeling vormt van het geheel, de gehele populatie.

IGBC: interGemeentelijke BegeleidingsCommissie, wordt in het leven geroepen bij grensoverschrijdende 
samenwerking tussen naburige gemeenten. De IGBC is verplicht een huishoudelijk reglement goed te 
keuren en een voorzitter aan te duiden. 
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Waarom	participatie	organiseren?	
In de memorie van toelichting bij het Gemeentedecreet legde de wetgever de nadruk op het belang van 
participatie bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie ervan. 

“De gemeenteraad dient initiatieven te nemen om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van 
de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienst-
verlening en bij de evaluatie ervan”. 

Organiseren we dan enkel participatie omdat het moet? Neen. Participatie organiseert u omdat het wat 
oplevert. Het leidt tot gedragen beleidskeuzes, efficiëntere acties en een transparanter beleidsproces. We 
vatten enkele voordelen van participatie samen in zes stellingen. 

1 Participatie leidt tot meer democratie. Een grotere afspiegeling van de bevolking kan meewerken 
aan het beleid. Representatieve participatie leidt tot meer democratie, maar vervangt ze niet. Politieke 
keuzes worden gemaakt door verkozen politici. 

2 Participatie zorgt voor breed eigenaarschap van de beslissing. Eigenaarschap zorgt voor draagvlak. 
Via participatie kan u aan een breed draagvlak werken. Wees niet teleurgesteld bij een lage opkomst. Bur-
gers zijn niet in alles geïnteresseerd en vinden uw thema misschien wat ver van hun bed. 

3 Participatie leidt tot beter geformuleerde beleidskeuzes en efficiënte inzet van middelen. Dat ver-
hoogt de effectiviteit en de slaagkans. Beleidsbeslissingen zijn vaak complex. De beoogde doelgroep 
bezit niet noodzakelijk de nodige kennis of vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan een participa-
tietraject. Differentiëren naar de doelgroep of kort trainen kan aangewezen zijn. Tijdens het participatie-
traject is blijvend aandacht nodig voor het tempo van de doelgroep. Onbegrip leidt vaak tot frustratie. 
Daarnaast kan participatie inspelen op mogelijke ongenoegens of controverses en op die manier oppositie 
en vertraging in de besluitvorming voorkomen.

4 Participatie verhoogt de kans dat de doelgroepen die moeten bereikt worden, ook daadwerkelijk 
worden bereikt. Beleid heeft vaak een bepaalde doelgroep voor ogen. Via participatie kan u niet alleen 
nagaan of u die doelgroep bereikt, u kan hen eigenaar maken van dat beleid. Toch moet u opletten voor 
de zogenaamde participatiekloof: d.w.z. enkel diegenen die al veel participeren worden bereikt en nemen 
deel aan het participatieproces (Mattheüs-effect). Ten slotte kan bij de doelgroep ook participatiemoeheid 
optreden. Kies momenten dus met zorg uit.

5 Participatieprocessen verkleinen de kloof tussen burger en politiek. Door samen aan tafel te zitten 
verkleint u de kloof met de burger. Maar wees duidelijk over de verwachtingen ten aanzien van het partici-
patietraject. De kloof kan aanzienlijk verbreden en verdiepen als er verwarring is over de impact van het 
participatietraject. 

6 Participatie verhoogt de transparantie van het beleidsproces. Een transparant beleidsproces voor-
komt heel wat problemen en klachten. Transparantie vooronderstelt echter wel dat bepaalde documenten, 
vergaderingen en vergaderruimtes toegankelijk zijn voor geïnteresseerden. Bovendien kan te technisch of 
te complex taalgebruik een goed begrip van het beleidsproces erg moeilijk maken. 
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STAP	1		Wat	is	het	voorwerp	van	participatie?

Waarover wilt u de mening van de burgers consulteren? Dat is de essentie van de eerste stap in een 
participatietraject. Het is belangrijk dat u het voorwerp van participatie goed definieert en afbakent. 

1  Waarover gaat het?    

De eerste vraag die u zichzelf het best stelt is: Gaat het om een gemeentelijk mobiliteitsplan, een herinrich-
tingsproject van een gewestweg of een mobiliteitsproject op wijkniveau? Elk van de drie heeft een eigen 
proces en aanpak. Binnen een mobiliteitsplanproces kunnen we verder onderverdelen naar de drie verschil-
lende sporen, afhankelijk van het resultaat van de sneltoets. Het gekozen spoor bepaalt in belangrijke mate 
het voorwerp van participatie en de mate van participatie. 

Sporen	gemeentelijk	mobiliteitsplan Focus	van	de	participatie

Spoor 1: Vernieuwen Participatie bij oriëntatienota, synthesenota en beleidsplan

Spoor 2: Verbreden - verdiepen Participatie bij verkenningsnota, uitwerkingsnota en beleidsplan

Spoor 3: Bevestigen - actualiseren
Volgens huidige regelgeving geen participatie vereist,  
maar wel mogelijk bij beleidsuitvoering – en evaluatie

Opmaak	van	een	intergemeentelijk	mobiliteitsplan	voor	Overpelt	en	Neerpelt

In Noord-Limburg zijn de gemeenten Overpelt en Neerpelt ruimtelijk gedefinieerd als een kleinstedelijk gebied en bi-
pool, PELT genaamd. De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan gebeurt dan ook gedeeltelijk samen. In het bestek voor 
de studieopdracht rond het nieuwe intergemeentelijke mobiliteitsplan wordt de noodzaak van een participatietraject 
met de bewoners ingeschreven. 

Herinrichting	van	de	N47,	inclusief	fietspaden	op	grondgebied	Dendermonde	en	Zele

De N47 is een drukke gewestweg en wordt door fietsers als onveilig ervaren. Een tragisch ongeval, een actualisering van 
een streefbeeldstudie en geplande rioleringswerken gaven aanleiding tot de herinrichting van en de verbetering van de 
fietsvoorzieningen langs de N47 op het grondgebied van de stad Dendermonde en de gemeente Zele. 

Verkeersvraagstukken	bij	de	dorpskernherwaardering	van	Binkom,		
deelgemeente	van	Lubbeek

Wanneer directie en ouders gesprekken aangaan over een nieuw dorpsschooltje in Binkom worden al vlug andere pro-
blemen duidelijk, niet in het minst op vlak van verkeer en mobiliteit. Dat bleek eerder al bij de opmaak van een school-
routekaart. Het bestuur van de gemeente Lubbeek schaart zich achter een totaalaanpak van dorpskernherwaardering 
met inbegrip van aspecten zoals trage wegen, verkeersveiligheid, doortocht aanpak, parkeerreorganisatie, vernieuwing 
van de jeugdlokalen en betrokkenheid van de buurt en stakeholders. Door het mislopen van Europese subsidies voor 
plattelandsprojecten wordt het project noodgedwongen gefaseerd en krijgt de nieuwe school prioriteit. Het masterplan 
en het ontwerp van de school houden echter rekening met het integrale dorpskernherwaarderingsplaatje.
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2  Waarover wil ik de mening van de burgers vragen?    

De tweede vraag is: Waarover wil ik de mening van de burgers vragen? Een mobiliteitsplan of een her-
inrichtingsproject is vaak te complex of abstract als het in zijn geheel wordt voorgesteld. Het is uiteraard 
noodzakelijk het volledige beeld voor ogen te houden, maar u kan het plan of project ook indelen in over-
zichtelijke stappen of thema’s. In principe is elke indeling mogelijk, als het maar leidt tot concrete vragen.

Voorbeeld: Een van de acties binnen ‘het spoor verbreden en verdiepen’ is het netwerk langzaam verkeer in 
de gemeente. U kan samen met burgers het netwerk bespreken en opstellen. Op die manier evolueert de 
vraagstelling van het abstracte: “Wat vindt u ervan dat we in het nieuwe mobiliteitsplan ervoor kiezen om het 
netwerk langzaam verkeer te verbeteren” naar het veel concretere: “Als we het netwerk langzaam verkeer 
gaan verbeteren, waar zitten dan nu de leemten?”

In deze stap denkt u het best ook al na over wat de gemeente met de antwoorden gaat doen. Is het de 
bedoeling om de antwoorden direct in acties om te zetten? Zal er een publiek verslag van gemaakt worden? 
Zullen de antwoorden in de GBC besproken worden? Zijn de antwoorden beslissend of eerder richting-
gevend? Over deze vraag denken we in detail na in Stap 5. 

Verbreden	en	verdiepen	van	het	mobiliteitsplan	Eeklo:	nood	aan	duidelijke	afbakening

In het kader van de herziening van het mobiliteitsplan Eeklo wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan verbreed en verdiept 
(Spoor 2). Vanuit de sneltoets worden de verdiepingsthema’s bepaald. Maar op de eerste werkgroep daarna blijkt er nog 
onduidelijkheid te zijn over de verdiepingsthema’s. Twee extra vergaderingen zijn nodig om duidelijkheid te scheppen 
over de verdiepingsthema’s en de aanpak van de herziening van het mobiliteitsplan. Uiteindelijk worden als verdiepings-
thema’s openbaar vervoer, parkeren, netwerk langzaam verkeer, categorisering wegen en zwaar vervoer afgebakend. De 
mobiliteitsambtenaar werkt zelf de verkenningsnota, de uitwerkingsnota en het aangepast mobiliteitsplan uit. Ze wordt 
hierbij ondersteund door de mobiliteitsbegeleider van MOW.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	projectomschrijving	geeft	voorwerp	aan

Het herinrichtingsgebied ligt op het 
snijpunt van de gewestweg N50 Hille 
en de gewestweg N370 Wingenesteen-
weg in Zwevezele (deelgemeente van 
Wingene). Zowel de doortocht N50 als 
de centrumzone Wingenesteenweg 
N370 worden heraangelegd. In een 
beperkt gedeelte van de N50 is structu-
reel onderhoud voorzien. In het gehele 
projectgebied worden ook werken aan 
nutsvoorzieningen en rioleringswerken 
gepland. Het gaat om een ingrijpend 
project dat in één aanbesteding wordt 
gegoten en in fasen zal worden uitge-
voerd. Er wordt zowel een studiebureau 
voor het stedenbouwkundig ontwerp als 
een studiebureau voor wegenis en riole-
ring aangesteld.

De handelskern ligt voornamelijk langs  
de doortocht Hille. In de zone langs de Wingenesteenweg liggen een basisschool, de kerk, een overstappunt van  
De Lijn en nog enkele handelszaken. Het bestuur vindt het van het allergrootste belang dat de leefbaarheid en de  
commerciële aantrekkelijkheid van het projectgebied verhoogd worden. Daarom wordt er eerst een stedenbouwkun-
dige conceptstudie gemaakt, voorafgaand aan het voorontwerp. Het participatietraject start vanaf de conceptstudie. Het 
voorbeeld van deze projectomschrijving (Bijlage 2.5), onderschreven door het College van Burgemeester en Schepenen, 
werd uitgedeeld aan alle aanwezigen op de eerst infovergadering en aan de pers.
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Figuur	2:	Ruimtelijke	afbakening	herinrichtingsproject	Zwevezele
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Dendermonde-Zele:	voorbeeld	van	intergemeentelijke	context

Ondanks het feit dat het herinrichtingstraject aan de N47 slechts 3,5 km betreft, doorkruist de secundaire weg type I het 
grondgebied van twee gemeenten. Bovendien is de ruimtelijke en verkeerskundige context verschillend. Het studiege-
bied wordt ingedeeld in 3 deelzones. Zele beslaat slechts één deelzone met vooral agrarische activiteiten en het gebied 
van de Scheldevallei. Dendermonde heeft wel woningen en handels- en bedrijvenactiviteiten langs de weg. Oplossings-
concepten variëren dan ook naargelang de problematiek in de deelzone (Bijlage 2.14).

Binkom:	voorbeeld	van	ruimere	thematische	context

De aanleiding van de gesprekken – een verkeersanalyse in de schoolomgeving n.a.v. de opmaak van een schoolroute- 
kaart – boog om naar het bekijken van de dorpssituatie van verschillende kanten. Een brede en open bespreking met 
diverse betrokken partijen (AWV, Chiro, buurtbewoners, ouders en directie van de school) bracht druppelsgewijs nieuwe 
informatie en visies aan. Ze werden een toegevoegde waarde voor het beleid, het subsidiedossier en de uitwerking van 
het masterplan en ontwerp voor de nieuwe school.

Voor u Verder gaat: Wat is het VoorWerp Van participatie?

 Het gaat over een gemeentelijk mobiliteitsplan, een herinrichtingsproject van een gewestweg of een 
mobiliteitsproject op wijkniveau.

 Het voorwerp waarrond u participatie wenst te organiseren is ruimtelijk en thematisch voldoende 
afgebakend.

 U slaagt erin om in relatief eenvoudige bewoordingen het voorwerp voor participatie naar een breed 
publiek te communiceren.
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STAP	2		Wat	is	de	participatiecontext?
Een participatietraject vindt niet plaats in het luchtledige. U plant, ontwerpt en implementeert altijd 
in een bepaalde context: het wetgevend kader en de planningsinstrumenten binnen mobiliteit en 
andere beleidsdomeinen, bestaande tradities rond participatie, budgettaire en organisatorische con-
text. Die context zal in grote mate bepalen welke acties er gekozen worden, wie erover beslist en 
wanneer dat gebeurt. We kunnen ons maar beter bewust zijn van die context zodat we er op kunnen 
inspelen. 

1  Wat zijn de planningsinstrumenten en hun timing? 

planningsinstrumenten MoW

Een mobiliteitsplan of herinrichtingsproject heeft een eigen proces met eigen planningsinstrumenten, of-
ficiële besprekingen en formele beslissingsmomenten. Dit proces wordt het best in kaart gebracht en op 
een tijdslijn gezet zodat het participatietraject op dezelfde leest kan geschoeid worden. Dit heeft een aantal 
voordelen:

 - Parallelle besluitvorming wordt vermeden
 - Plannen van participatie-initiatieven wordt eenvoudiger
 - Communiceren over het participatietraject kan met een tijdslijn

Daarnaast is het belangrijk om het participatietraject goed af te stemmen op de werking van de Gemeente-
lijke Begeleidingscommissie (GBC) en de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). 

officiële planningsinstrumenten gemeentelijk mobiliteitsplan 

Figuur	3:	Stroomschema	stapsgewijze	aanpak	mobiliteitsplan1

Bovenstaand stroomschema van het mobiliteitsplan (Figuur 3) stelt de stapsgewijze aanpak voor die moet 
gevolgd worden bij het opmaken of vernieuwen (Spoor 1), verbreden en verdiepen (Spoor 2) en het beves-
tigen van een mobiliteitsplan (Spoor 3).
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1  http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/mobiliteitsbrief.php?nav=10&id=142
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Voor de opmaak of herziening van het mobiliteitsplan dient er bij elke stap een nieuwe nota opgesteld te 
worden. De ervaring leert dat dit al snel zes tot negen maanden per nota in beslag kan nemen. Een totale 
duur van anderhalf tot twee jaar volstaat meestal. Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan neemt 
meestal één jaar in beslag.

Elke fase wordt aan de GBC of IGBC ter bespreking tot consensus voorgelegd. Het resultaat van elke 
fase kan ook apart worden voorgelegd aan de RMC waarbij de kwaliteitsadviseur na de bespreking een 
advies formuleert. Het ontwerp van een gemeentelijk mobiliteitsplan wordt altijd, en zeker na afloop van 
het openbaar onderzoek of andere vormen van participatie, ter bespreking voorgelegd aan de RMC. Na 
de bespreking in de RMC verleent de kwaliteitsadviseur een advies op het ontwerp van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan (Figuur 4).

Figuur	4:	Beslissings-	en	adviesprocedure	bij	een	mobiliteitsplan

officieel planningsinstrument infrastructureel 
herinrichtingsproject aan een gewestweg 

Om in aanmerking te komen voor het afsluiten van een  
Samenwerkingsovereenkomst of een projectsubsidie moet 
een welomschreven gefaseerde aanpak gevolgd wor- 
den (Figuur 5). Zo moet in de ontwerpfase een start- en 
projectnota (of unieke verantwoordingsnota) worden op-
gemaakt die voor goedkeuring aan de (I)GBC worden 
voorgelegd en van advies voorzien worden door de kwali-
teitsadviseur. Soms gebeurt voorafgaand een bespreking 
van de nota binnen de RMC. 

Figuur	 5:	 Stapsgewijze	 aanpak	 herinrichtingsproject	 gelegen	
aan	een	gewestweg2

2  Bron: http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=1409
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Het kader voor elk project is het mobiliteitsplan. De startnota en projectnota (of beiden gecombineerd tot 
een unieke verantwoordingsnota) van een project worden net als vroeger besproken op de GBC. Er wordt 
verwacht dat de GBC aanbevelingen formuleert in consensus. Bij consensus kan een schriftelijk advies van 
de kwaliteitsadviseur (ter vervanging van de vroegere auditor) worden gevraagd, ofwel volgt een bespreking 
in de RMC. De RMC is een nieuw overlegorgaan dat de vroegere PAC en OVC vervangt. De RMC bespreekt 
sowieso de projecten waarover in de GBC geen consensus is gevonden. Indien de kwaliteitsadviseur een 
gunstig advies geeft, kan naar de volgende projectfase overgegaan worden. Bij een ongunstig advies  moet 
de nota opnieuw in de GBC voorgelegd worden nadat deze werd aangepast (Figuur 6).

Figuur	6:	Beslissingsprocedure	herinrichtingsproject	gelegen	aan	een	gewestweg3

Een mobiliteitsplan is vaak niet het enige plan waarop een gemeentelijke administratie haar werk afstemt. 
Steden en gemeenten zijn vaak met meerdere herinrichtingsprojecten tegelijkertijd bezig. Hoewel een verre-
gaande integratie niet vereist is, is het wel goed om vooraf te checken wat er in andere beleidsdomeinen 
op stapel staat. Ook zij hebben een bepaalde timing die uw zorgvuldig geplande proces wel eens in de 
war kan sturen. 

Het is belangrijk na te gaan wat de ruimere context is waarin het mobiliteitsplan of het herinrichtingsproject 
zich bevindt. Er zijn thema’s waarover een gemeente of stad niet alleen beslist, maar waar de mening van 
externen doorslaggevend kan zijn of waarbij alleszins moet rekening gehouden worden met allerlei regel-
geving, externe financiers of partners. Zo moet er bij de aanleg van een fietspad in een duingebied rekening 
gehouden worden met een aantal dwingende richtlijnen vanuit de milieucontext. 

Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	Participatie	bij	het	opstellen	van	de		
verkenningsnota,	de	uitwerkingsnota	en	het	beleidsplan

Het participatietraject wordt ingeschoven in het officieel verloop van het ‘Verbreden en verdiepen van het mobiliteits-
plan’. Concreet betekent dit dat de participatie georganiseerd wordt bij het opstellen van de verkenningsnota, de uit-
werkingsnota en het mobiliteitsplan. Het gevolgde participatietraject met alle concrete participatie-initiatieven wordt 
beschreven in de officiële verkennings- en uitwerkingsnota’s. De resultaten van de participatie worden onmiddellijk 
geïntegreerd binnen de opgestelde nota’s voor de GBC. De door de GBC niet weerhouden voorstellen worden op de  
volgende verkeersraad toegelicht.

Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	participatie	na	het	opstellen	van	start-	en		
projectnota

Participatie rond de herinrichting van de N47 verloopt via een klankbordgroep samengesteld uit een beperkte, maar 
representatieve groep van de belangrijkste belanghebbenden. De klankbordgroep geeft haar mening over start- en  
projectnota nadat de beide nota’s eerst  binnen de GBC worden goedgekeurd. Het verslag van de klankbordgroep wordt 
vervolgens als afzonderlijk document bij de nota’s gevoegd voor bespreking binnen de PAC (Bijlage 2.15). 

3  Bron: http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?nav=11&id=1374
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2  is er een participatietraditie in de gemeente?

Er zou een onderzoek gewijd kunnen worden aan de verschillende participatietradities in Vlaamse steden 
en gemeenten. Alleszins gebeurt het overal anders, op maat van bestuurders en burgers en hoort er vaak 
een eigen woordenschat bij. 

Tradities zijn volgens Van Dale “oude gewoonten van een (grote) groep mensen”. Is er in uw gemeente of 
stad sprake van een participatietraditie? In sommige steden en gemeenten is het bijvoorbeeld de gewoonte 
om participatie te organiseren via adviesraden, te werken met klankbordgroepen, hoorzittingen te organi-
seren, … Bestaat er ook zulke traditie bij u? Zijn de burgers er tevreden over? Welke resultaten leverde dat 
op in het verleden? Kunnen er lessen geleerd worden? Is het bestuur gemakkelijk aanspreekbaar en heerst 
er een cultuur van openheid? Is het de gewoonte om via de gemeentekrant of de website te communi-
ceren? Er valt vaak heel wat te vertellen over de participatietraditie. 

De belangrijkste vragen voor u zijn echter:

 - Kan u bouwen op bestaande participatiestructuren of -kanalen?
 - Is er vertrouwdheid met participatie in het algemeen en rond concrete mobiliteitsprojecten in het bij-

zonder?
 - Is er in een vroegere fase al participatie gebeurd rond dit voorwerp? Hoe verliep dat en kan hierop verder 

gewerkt worden?

Het mag duidelijk zijn dat het hebben van een traditie niet noodzakelijk betekent dat u het best alles bij het 
oude laat. In Stap 6 bepalen we welke participatie-initiatieven er het best passen bij de ambities, de doel-
groepen en de beleidsfasen. Het hebben van een participatietraditie betekent in veel gevallen wel dat u niet 
van 0 hoeft te beginnen.

Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	voorbeeld	van	heractivering	van	bestaande	
participatiestructuur

Eeklo had een verkeersraad die voornamelijk advies gaf bij concrete (her)inrichtingsprojecten. Deze verkeersraad was niet 
meer zo actief en had geen ervaring met participatie op het abstractere niveau van een mobiliteitsplan. De start van het 
verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan werd gezien als een opportuniteit om de verkeersraad te heractiveren en 
een duidelijke rol in het participatietraject te geven. Via een brief (Bijlage 2.2) aan de leden van de verkeersraad werd hun 
engagement gevraagd om actief en adviserend te participeren aan het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. 
De oproep had succes en er ontstond een nieuwe dynamiek in de verkeersraad.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	voortbouwen	op	succesvolle	participatie	uit	het	verleden

Het gemeentebestuur is vertrouwd met participatie in andere projecten en is er van overtuigd dat kwaliteit en overleg  
samengaan. Midden in de jaren negentig was er in dit projectgebied Hille, naar aanleiding van een mogelijke vesti- 
ging van een winkelvoedingsketen, in samenwerking met Unizo een vormings- en denkreeks over Handel en Wandel. 
In 2008-2009 nam Hille ook deel aan de handelaars- en klantenbevraging in het kader van een provinciale actie inzake 
centrumbeheer. Nu de herinrichting van de doortochten op de agenda staat, is er al een inhoudelijke onderbouw en een 
vertrouwensbasis tussen handelaars en bestuur.

Participatietraject	duurzaam	mobiel	op	wijkniveau	in	Gooik:	aansluitend	op	een	participa-
tief	leefbaarheidsonderzoek

Het participatietraject kon in belangrijke mate verder bouwen op de dorpsbrede bevraging die RISO Pajottenland  
organiseerde in het kader van Dorp Inzicht. In dat traject werden ook al waardevolle contacten gelegd met sleutelfiguren 
in Gooik en werd een open relatie gesmeed met het gemeentebestuur. Het participatietraject kon hier maximaal op 
aansluiten. Daarnaast bestond in de gemeente al een participatietraditie in de vorm van diverse adviesraden en eerder 
incidentele buurtbabbels. Burgers waren, met andere woorden, niet verbaasd dat hun mening werd gevraagd en hadden 
een vrij goed beeld van de verwachtingen. 
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3  is er kennis in huis? is er budget beschikbaar?

Een participatietraject opzetten, begeleiden en succesvol afronden is geen kernfysica, maar vereist wel wat 
expertise en ervaring. Hebt u die ervaring in huis, maak er dan gebruik van. Hebt u die niet, zoek dan hulp. 
Die hulp kan komen vanuit de eigen diensten - een ander beleidsdomein, een communicatiedienst - of via 
een externe partner of consultant. 

Participatie hoeft niet duur te zijn, maar vereist wel een budget en voldoende tijd. Afhankelijk van de omvang 
van het participatietraject moet u budget voorzien voor:

 - inhoudelijke uitwerking participatietraject (intern in personeelsuren of ereloon voor hulp van een externe 
consultant)

 - drukwerk (flyer, affiche, verslag, … )
 - promotie (adverteerruimte in krant, webpagina, … ) 
 - logistiek (huur van geschikte zalen, catering, huur technische installatie, … )

Meer creatieve of innovatieve participatie-initiatieven vragen soms om de productie van allerhande produc-
ten zoals een fototentoonstelling, een maquette, tentoonstellingspanelen, webapplicaties, … Dergelijke 
hulpmiddelen hebben vaak een enthousiasmerend effect en kunnen een traject meer glans geven. Het 
budget dat hiervoor moet voorzien worden, is moeilijk in te schatten. In uw argumentatie moet u vooral 
kijken naar de meerwaarde die het hulpmiddel kan opleveren voor het participatietraject. 

Het is onmogelijk om een inschatting te geven van een gemiddeld budget voor een participatietraject. 
Vele variabelen bepalen de prijs: ruimtelijke omvang van het voorwerp van participatie, omvang van de 
beoogde doelgroep(en), keuze van de werkvorm, noodzaak externe expertise, … ). Bovendien verloopt 
een planningsproces soms niet zoals gehoopt: vertragingen, extra kosten, verkeerde afspraken, werkdruk, 
administratieve rompslomp, nieuwe onverwachte evoluties, hebben ook hun effect op een uitgestippeld 
participatietraject. Het is een goed idee om wat buffertijd te voorzien. 

Het is in elk geval een goed idee om de extra inzet die een participatietraject vraagt, te begroten of te laten 
begroten door het studiebureau. In het laatste geval is het aan te raden om het participatietraject expliciet 
als opdracht op te nemen in het bestek. 

Participatietraject	expliciet	vermeld	in	bestek	voor	opmaak	mobiliteitsplan	Overpelt-	
Neerpelt	

De noodzaak van een participatietraject voor het nieuwe intergemeentelijke mobiliteitsplan werd in het bestek voor de 
kandiderende studiebureaus geïntegreerd. Van bij de aanstelling van het bureau werden zij ook betrokken in de concrete 
uitwerking van het participatietraject en werd een rolverdeling afgesproken.

Uit bestek art. 8. Participatietraject

“…De participatiebegeleider geeft input aan de ontwikkeling van het participatietraject; adviseert in de keuze van de 
participatiemethodieken; kan ingeschakeld worden voor deeltaken in het participatietraject en assisteert in de opvolging, 
monitoring en evaluatie van het participatietraject. De inschrijver dient rekening te houden met de opvolging van deel-
nemers in de werkgroepen en de stuurgroepen ….”

Potentieelonderzoek	Openbaar	Vervoer	in	
Overpelt-Neerpelt

In de onderzoeksfase wordt een potentieelonderzoek 
met inbreng van de verkeersgenererende belanghebben-
den uitgevoerd. Dit potentieelonderzoek is een vorm van  
co-productie. Het onderbouwt de gesprekken rond een 
nieuwe reguliere verbinding voor het deelgebied.    

Figuur	7:	Potentieelonderzoek	nieuwe	busverbinding
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4  Wie is de regisseur van het participatietraject? 

Goede afspraken maken goede vrienden. Ook in participatietrajecten moet vooraf duidelijk zijn wie wat 
doet, wie de inhoudelijke en/of praktische leiding neemt en wie de beslissingen neemt. Volgende beslis-
singen zijn essentieel:

 - bepalen van onderwerp(en) van participatie en ambitieniveau
 - verkennen participatiecontext
 - bepalen van de doelgroep en ambities
 - beslissen over het traject en de initiatieven
 - overgaan naar een volgende stap
 - timing en inhoud van externe communicatie
 - aanstellen van interne of externe (deel)verantwoordelijken
 - samenstellen van eventuele ad hoc werkgroepen 
 - verslaggeving naar beslissingsnemers

Het is een goed idee om iemand aan te duiden die het participatietraject begeleidt. Hij/zij heeft de volgende 
taken:

 - doet aanzet voor participatietraject
 - waakt over timing en voorbereiding van de participatie-initiatieven
 - maakt met de betrokkene van het studiebureau afspraken over hun gewenste inbreng
 - maakt met de gemeente afspraken over rolverdeling voor, tijdens en na 
 - begeleidt bepaalde participatiewerkvormen desgewenst zelf
 - noteert de belangrijkste inbreng van deelnemers aan de participatie-initiatieven
 - verifieert het verslag van het participatie-initiatieven
 - bemiddelt bij patstellingen, conflicten of onverwachte wendingen
 - waakt over de openheid en kwaliteit van het participatietraject
 - evalueert het participatietraject 

“Achterkamerpolitiek!”, “Politiek gekonkel!”, “Alles is toch al beslist!”. U kent dit soort uitspraken ongetwij-
feld. Hoewel ze bijna niet uit te roeien zijn, kan u ze wel ontmijnen door zo transparant mogelijk te zijn over 
de beslissingsstructuur binnen het participatietraject. Communiceer zo open mogelijk over de rol en de 
macht van een eventuele werkgroep, de GBC, het schepencollege en de gemeenteraad.

Herinrichtingsproject	Zwevezele

Participatie is van bij de start een vast agendapunt van elk stuurgroepoverleg. De regie van het participatietraject en 
de bijhorende beslissingen worden door de stuurgroep genomen. De gemeentesecretaris superviseert het trajectver-
loop. Intern krijgt een ambtenaar de praktische uitvoering van de participatie-initiatieven toegewezen (uitnodigingen, 
logistiek, …). Deze ambtenaar wordt ook de contactpersoon voor de bewoners en de leden van de klankbordgroep. 
De externe participatiebegeleider bereidt het participatietraject voor en realiseert het mee in nauw overleg met de  
betrokkenen. Hij of zij modereert ook de bewonersvergaderingen en de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Herinrichtingsproject	in	Dendermonde	en	Zele:	een	duidelijk	uitgetekend	besluitvormings-
proces

Een intergemeentelijke GBC buigt zich over de mijlpalen (startnota, projectnota…) in het project, inclusief het partici-
patietraject en opvolging en feedback ervan. Werkgroepvergaderingen verlopen soms apart per gemeente. De verant-
woordelijke schepenen hebben door hun aanwezigheid in IGBC én in de werkgroepvergaderingen een actieve rol in 
het besluitvormingsproces. Schepenen en ambtenaren zitten ook op dezelfde lijn en delen het belang en de werkwijze 
van het participatietraject. Tijdens de klankbordgroepen zijn ze (vooral) luisterend aanwezig en brengen enkel wanneer 
wenselijk hun deskundigheid in het debat. In de afspraken rond het participatietraject werd beslist dat iedere gemeente, 
in overleg met de participatiebegeleider, verantwoordelijk is voor het selecteren, contacteren, informeren en uitnodigen 
van de deelnemers aan de klankbordgroep en een ruimer open infomoment in de planfase. Wel werd telkens een ge- 
zamenlijke modelbrief voorzien (Bijlage 2.13). De participatiebegeleider neemt met adviserende stem deel aan alle IGBC 
vergaderingen en waakt over de integratie van het participatietraject in de officiële verslaggeving. 
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Voor u Verder gaat: Wat is de participatiecontext?

 U heeft voldoende zicht op het globale planningsproces met bijhorende timing en beslissings-
structuren.

 U heeft de bestaande lokale participatietradities en structuren gescreend op hun kwaliteit en bruik-
baarheid voor dit voorwerp.

 U heeft een ruwe inschatting van benodigde middelen (tijd en budget) en mankracht (intern en extern) 
om een participatietraject op te zetten.

 U heeft een goed idee over hoe u de regie van de participatie best vorm geeft en wie u er het best bij 
betrekt. 
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STAP	3		Wie	is	de	doelgroep?
Wiens mening vragen we? Bij wie wilt u een beleidskeuze eerst aftoetsen? Dat is in deze stap de 
belangrijkste vraag. 

1  Voor wie is het project bedoeld? 

Een goede manier om de doelgroep te bepalen is vragen stellen: 

 - Wie zijn de gebruikers van het projectresultaat?
 - Wie deelt er in de lasten en de lusten of m.a.w. wie ondervindt negatieve of positieve gevolgen van de 

uitvoering en/of de resultaten van het project?

Vervolgens moet u zich verder informeren rond deze doelgroep(en): 

 - Wat weet de doelgroep al over het voorwerp van participatie? 
 - Heeft de doelgroep ervaring met dit soort van projecten en hun beslissingsprocessen? 
 - Hoe staat de doelgroep tegenover het project (positief/negatief)?
 - Heeft de doelgroep vertegenwoordigers?
 - Wat is de deskundigheid van de doelgroep (communicatievaardigheden, scholingsniveau, ...)? 

Op basis van deze analyse, kan u beslissen waar u de focus van uw inspanningen het best op richt.

In de onderstaande tabel worden de doelgroepen ingedeeld volgens het belang dat ze hebben bij het plan 
of het project en de invloed die ze er zelf op kunnen uitoefenen. Zo heeft een bewoner een groot belang bij 
de herinrichting van zijn straat, maar heeft hij er relatief weinig invloed op.

Weinig	invloed Veel	invloed

Klein	belang Laagste prioriteit
Vooral te gebruiken voor 
opinievorming, ambassadeurs, 
promotie of steun

Groot	belang
Belangrijke groep die extra 
zorg nodig heeft

belangrijkste doelgroep

Figuur	8:	Doelgroepenmatrix4	

De groep(en) met een klein belang en weinig invloed verliest u best niet uit het oog, maar vereist niet de 
eerste aandacht. Het is belangrijk om vooral de groep(en) met een groot belang en/of veel invloed te 
betrekken bij het participatietraject. Een groep bewoners die onteigend wordt, kan bijvoorbeeld ook een 
doelgroep zijn die extra zorg nodig heeft.

Bij onteigeningen of andere geladen beslissingen speelt een emotioneel belang mee. Het is goed om vooraf 
de emotionele draagwijdte van zulke beslissingen in ogenschouw te nemen en eventueel gepaste acties te 
ondernemen. Vermijd bijvoorbeeld dat de betrokken doelgroep het nieuws verneemt als een donderslag bij 
heldere hemel, maar breng hen vooraf op de hoogte, eventueel in een voorbereidend bilateraal gesprek. Bij 
onteigeningen zijn huisbezoeken aangewezen. 
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2  andere belanghebbenden

Een aantal belanghebbenden (financiers, uitvoerders, overheden en administraties, vervoersaanbie-
ders), soms indirecte doelgroepen genoemd, wordt sowieso betrokken omdat het planningsproces het 
zo voorschrijft. In een GBC zetelen bijvoorbeeld vaste leden: de gemeente, het departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, De Lijn, de initiatiefnemer en de betrokken wegbeheerder(s). Daarnaast zijn er variabele 
leden die verplicht uitgenodigd kunnen worden zoals de provincie, het departement Ruimte Vlaanderen het 
departement LNE, de NMBS en adviserende overheden in het kader van verdere vergunningsprocedures 
(bv. in functie van het Bosdecreet, Ankerplaatsen, … ). 

Tenslotte laat de wetgeving ook adviserende leden toe tot de GBC: dat zijn lokale vertegenwoordigers die 
een belangrijke rol kunnen hebben in de draagvlakverwerving tijdens de besprekingen in de GBC. Met 
betrekking tot een bepaald dossier kunnen nog bijkomende adviserende leden, die eventueel ook niet-
lokale actoren vertegenwoordigen of vanwege hun expertise, worden uitgenodigd. Binnen het kader van 
het project moet zeker bekeken worden of deze actoren een doelgroep vormen en in welke mate ze van 
betekenis zijn binnen het participatietraject (bv. als opinievormer, ambassadeur, ...). De adviserende leden 
hebben geen stemrecht. De gemeente kan in het kader van de participatie ook beslissen om de GBC-
vergaderingen open te stellen voor de bevolking of voor bepaalde focusgroepen.

Representativiteit hoeft niet in elke fase van een participatietraject. Indien de formele beslissing in de ge-
meenteraad genomen wordt, dan mogen we er redelijkerwijs van uitgaan dat die representatief is en dat de 
meerderheid akkoord is. Een gebalanceerde benadering is zeker zo belangrijk als het absoluut nastreven 
van representativiteit. Ga daarom grondig na of u alle doelgroepen die u wilt bereiken ook effectief bereikt. 
Dit doet u het best na elk participatie-initiatief. Zie verder onder Stap 9 Evaluatie.

Aanpak	PELT:	iedere	doelgroep	vaardigt	af

In de gemeenten Overpelt en Neerpelt wordt op basis van een bestaande, goede participatietraditie gekozen om struc-
tureel te werken met een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholdersgroepen. Door 
middel van een doordachte stakeholdersanalyse worden 11 groepen geselecteerd. Deze worden gevraagd om één vaste 
en één plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de klankbordgroep aan te duiden. De klankbordgroep krijgt de toe-
passelijke naam P11, verwijzend naar de 11 belangrijke PELTenaars die bij alle mijlpalen in het planproces rond het nieuwe 
intergemeentelijke mobiliteitsplan geconsulteerd worden (Bijlage 2.1). 

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	klankbordgroep	van	omwonenden	rekruteren	uit	geïnter-
esseerde	deelnemers	aan	bewonersvergadering

Tijdens de eerste open infovergadering wordt opgeroepen om deel te nemen aan de klankbordgroep. Geïnteresseerde 
burgers kunnen zich rechtstreeks aanmelden via een eenvoudig oproepbriefje (Bijlage 2.6). Op het einde van de infoavond 
wordt er meegedeeld dat er 28 kandidaten zijn, met voldoende spreiding over het projectgebied en een gewenste mix 
van bewoners en middenstanders. De samenstelling van de klankbordgroep krijgt het vertrouwen om verder aan de slag 
te gaan. Het bestuur garandeert terugkoppeling naar de brede groep van bewoners en middenstanders.

Herinrichting	Zwevezele:	bereikbaarheidsadviseur	van	Unizo	betrokken	van	bij	de	start

Aangezien het om een groot herinrichtingsproject gaat met inbegrip van nuts- en rioleringswerken, moeten de hande-
laars door een moeilijke periode van werken. De heraanleg, maar ook de fasering en de timing van de geplande werken, 
zijn vooral voor handelaars van cruciaal belang. Daarom wordt de bereikbaarheidsadviseur van Unizo van bij de start 
betrokken. Op de eerste infovergadering licht hij al zijn rol naar de handelaars toe en worden zijn contactgegevens door-
gespeeld. Dit schept het nodige vertrouwen bij de handelaars tijdens het verder verloop van het projectproces.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	bilaterale	gesprekken	rond	specifieke	vragen

Bilaterale overlegmomenten worden georganiseerd met een aantal rechtstreekse betrokkenen rond specifieke topics: 
de school, het duivenlokaal in functie van de specifieke laad- en losproblematiek en de slager rond het nagaan van een 
ruilmogelijkheid van privé- naar publiek terrein.
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Herinrichtingsproject	Zwevezele:	extra	overleg	met	ontevreden	bewoners

Een aantal bewoners van een specifieke projectzone uiten hun ongenoegen via een petitie. Door een extra vergadering 
te plannen met de bewoners van deze zone, wordt het vertrouwen hersteld. Alert en gepast reageren is de boodschap.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	de	Provinciale	Kwaliteitskamer	als	actor	over	het	hoofd	
gezien

De gemeente ziet in een vrij late fase, nadat het ontwerp van de herinrichting al meermaals werd voorgelegd aan de 
bewoners en besproken met de klankbordgroep, een opportuniteit om extra subsidies te krijgen voor de herwaar-
dering van de kerkomgeving. Het ontwerp wordt dan nog toegelicht aan de Provinciale Kwaliteitskamer stedenbouw- 
kundige ontwerpen. Deze kwaliteitskamer plaatst kanttekeningen bij de voorgestelde locatie en inrichting van het regio-
naal openbaarvervoersknooppunt. Het gemeentebestuur toetst de opmerkingen verder af met een stedenbouwkundige 
en een landschapsarchitect. Dit resulteert in een bijgestuurd ontwerp. Deze aanpassingen worden besproken met de 
klankbordgroep en voorgelegd aan de bewoners. Omdat er tijdens het participatietraject een vertrouwensband en een 
gezamenlijk streven naar een kwaliteitsvolle realisatie is gegroeid, wordt er begrip opgebracht voor deze onverwachte 
bijsturingen.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	zorg	voor	een	aanspreekpunt

Er wordt een nieuwe website www.wingenebereikbaar.be ontwikkeld om permanent te informeren over de bereikbaar-
heid en de stand van zaken tijdens de werken. Om de hinder tot een minimum te beperken, wordt er gewerkt met één 
pilootaannemer (Eandis, de Watergroep, Telenet en Belgacom) die alle grondwerken uitvoert in een gemeenschappelijke 
sleuf. Die pilootaannemer stelt één projectcoördinator als aanspreekpunt aan.

Herinrichting	Dendermonde-Zele:	klankbordgroep	gericht	gerekruteerd	uit	afgevaardigden	
van	verschillende	doelgroepen

De groep is heterogeen samengesteld (Bijlage 2.13). Ze bestaat voltallig uit 16 leden, met afgevaardigden van bewoners, 
landbouwers, handelaars en KMO’s, en een afvaardiging namens het personeel van het ziekenhuis (hun collega/fietser liet 
het leven op de weg).

Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	crisismanagement	n.a.v.	een	onverwachte		
petitieactie

Soms helpen verkeerskundige onderbouwingen niet en halen emotionele drijfveren het van rationele argumenten: in 
Dendermonde startte de ziekenhuisgroep een petitieactie om toch hun gewenste oplossing te krijgen, ook al werd het 
alternatief grondig bestudeerd, beargumenteerd en toegelicht op de klankbordgroep en de open bewonersvergadering. 
Na de tragische dood van hun collega lijkt het alsof geen oplossing veilig genoeg is. Op de GBC worden extra elementen 
verzameld en bekrachtigen alle actoren volmondig bij de keuze te blijven. De stad Dendermonde engageert zich om snel 
opnieuw het gesprek met de ziekenhuisgroep aan te gaan. Het gesprek werkt verhelderend en de ziekenhuisgroep stemt 
in met een ‘kleinere’ aanpassing. De groep houdt uiteindelijk een goed gevoel over aan het participatietraject.

Binkom:	tussendoor	bilaterale	gesprekken	met	stakeholders	

Wanneer in Binkom blijkt dat er sluipend ongenoegen is bij de Chiro-leiding over wat er met hun lokalen gaat gebeuren 
wanneer een nieuwe school wordt gebouwd, wordt een apart gesprek met de Chiroleiding georganiseerd. De Chiro krijgt 
de juiste informatie over het projectvoorstel en er wordt geluisterd naar hun bekommernissen. Die bekommernissen 
krijgen een juiste plaats in het participatietraject. De Chiro wordt een erg actieve speler in het verdere traject. In het 
masterplan van de nieuwe school komt plaats voor volledig nieuwe Chirolokalen. Toegangen, bereikbaarheid en (fiets)
parkeren, speelruimte, verkeersveiligheid en ontmoetingsruimte krijgen een gemeenschappelijke, doelgroepoverstijgen-
de aanpak. Omdat kinderen een andere kijk op en beleving van verkeer en inrichting van publiek domein hebben, is het 
soms goed om hen in een apart luik van een participatietraject te betrekken. 

Voor u Verder gaat: Wie is de doelgroep?

 U heeft een goed zicht op alle verschillende doelgroepen.

 U weet op welke doelgroepen u de focus van uw inspanningen richt.

 U heeft een goed zicht op de andere belanghebbende partners.
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STAP	4		Binnen	welke	beleidsfase(n)	
	 participatie	organiseren?

Beleid verloopt cyclisch. Er wordt een probleem vastgesteld. Er worden verschillende oplossingen 
geopperd en bekeken. Dan worden de beste opties gekozen en bekrachtigd in een formele beslis-
sing. Daarna wordt de oplossing uitgevoerd en wordt er bekeken of de oplossing het juiste antwoord 
op het probleem was. 

In elk van die zes fases kan u participatie organiseren. Mogelijkheden zijn:

 - Klachten van burgers systematisch verzamelen en gebruiken om uw probleemstelling mee te stofferen. 
 - Een ideeënbus of een ideeënwedstrijd organiseren om voorstellen en oplossingen te kennen. 
 - Burgers mee laten kiezen welke optie de beste is. 
 - Burgers (gedeeltelijk) beslissingsrecht geven via een referendum of volksraadpleging waarvan de uitslag 

al dan niet de formele beslissing beïnvloedt. De formele beslissing wordt uiteraard genomen door de 
verkozenen. 

 - Burgers, scholen en bedrijven betrekken in de uitvoering van uw beleidsmaatregelen door hen in te 
schakelen in campagnes of acties. 

 - Burgers vragen om uw beleid te evalueren door middel van een vragenlijst, een goed gesprek of een 
discussieavond. 

Participatie kan dus in elke beleidsfase georganiseerd worden. U beslist vooraf in welke fase(s) dit het best 
gebeurt. Het kan in elke fase, maar er kan ook gefocust worden op een enkele fase. Wees vooraf ook dui-
delijk rond welke stappen of thema’s u geen participatie wenst te organiseren. En voorzie voor deze luiken 
voldoende informatie naar de burger zodat die mee is én blijft in het gehele verhaal. In elk geval moet de 
doelgroep goed geïnformeerd worden over het verloop van elke fase en in welke fase hun inbreng gevraagd 
wordt. Dat voorkomt foute verwachtingen. 
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Figuur	9:	Beleidscyclus	in	zes	fasen
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Algemeen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Mobiliteitsplan 
Spoor 1

Kader + onderzoek
Oriëntatienota

Creatieve fase
Synthesenota

Visie+afspraken
Beleidsplan

Evaluatie
Sneltoets

Mobiliteitsplan 
Spoor 2

Kader + onderzoek
Verkenningsnota

Creatieve fase
Uitwerkingsnota

Visie+afspraken
Beleidsplan

Evaluatie
Sneltoets

Mobiliteitsplan 
Spoor 3

Visie+afspraken
Aangepaste actietabel

Evaluatie
Sneltoets

Algemeen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Duurzaam mobiel 
op wijkniveau

Probleemstelling Voorstellen genereren Opties Formele beslissing Implementatie
Opvolging/
evaluatie

Waar participatie op wijkniveau vaak nogal flexibel kan georganiseerd worden, hebben mobiliteitsplannen 
en herinrichtingsprojecten duidelijke, vooraf afgesproken fases. Hieronder vindt u een tabel waarin we de 
beleidsfases koppelen aan de fases binnen mobiliteitsplannen en herinrichtingsprojecten volgens MOW 
(zie figuren 3,4,5 en 6). Behalve de terminologie komen zij erg overeen. 

gemeentelijk mobiliteitsplan

herinrichtingsproject gewestweg

Mobiliteitsproject op wijkniveau

Verbreden/verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	participatie	binnen	verschillende	beleidsfasen

In Eeklo wordt beslist om een participatietraject te ontwikkelen vanaf de opmaak van de verkenningsnota tot en met de 
opmaak van het beleidsplan.

Algemeen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Herinrichtings-
project gewestweg

Ontwerp
Naar uitvoering
- Onteigening
- Definitief voorontwerp

Formeel akkoord 
partners
Samenwerkings-
overeenkomst

Realisatie
- Aanbesteden
- Uitvoeren

Evaluatie
Evaluatienota

Startnota Projectnota
of unieke verantwoordingsnota
GBC/(RMC) Kwaliteitsadvies

Algemene fasen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Fasen spoor 2 
Verbreden en 
verdiepen
mobiliteitsplan

Kader + onderzoek
Verkenningsnota

Creatieve fase
Uitwerkingsnota

Visie+afspraken
Beleidsplan

Evaluatie
Sneltoets

Participatie 
Ja of neen?

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen
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Bevestigen	mobiliteitsplan	Bekkevoort

In Bekkevoort wordt het mobiliteitsplan bevestigd. De openstaande actie rond een nieuwe snelheidszonering  
wordt voorwerp van participatie in een informatieavond. Daarnaast wordt over het plan en de aangepaste actietabel 
gecommuniceerd naar het brede publiek en in een overleg met de scholen. 

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	participatie	binnen	de	verschillende	beleidsfasen

De stuurgroep beslist om een participatietraject te ontwikkelen vanaf de start tot en met de evaluatie van het project. 
Alleen het formeel akkoord wordt niet opgenomen in het participatietraject. 

Voor u Verder gaat: Binnen Welke Beleidsfase(n) participatie  
organiseren?

 Ga na in welke beleidsfase uw project zich momenteel bevindt en welke de volgende fasen zijn.

 Beslis in welke fasen u de burger of bepaalde doelgroepen wil betrekken.

Algemene fasen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Fasen Herinricht-
ings-
project  
gewestweg

Ontwerp
Startnota/Projectnota

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp

Formeel akkoord 
partners

Realisatie
Uitvoeren

Evaluatie

Participatie 
Ja of neen?

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen
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Algemene fasen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Fasen spoor 3 
Bevestigen
mobiliteitsplan

Visie+afspraken
Aangepaste actietabel

Participatie 
Ja of neen?

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen

  ja
  neen
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STAP	5		Wat	zijn	de	ambities?
U weet nu waarover u de mening van de burger wil vragen en u weet in welke beleidsfase u dat wil 
doen. In Stap 5 neemt u de meest cruciale beslissing: wat doen we met de mening van de burgers? 

Er zijn heel wat modellen die verschillende ambitieniveaus van participatie omschrijven. Het onderstaande 
model geeft ons de meest concrete houvast. 

Participatieniveau Rol	van	de	burger Rol	van	de	lokale	overheid

Informeren Burger informeert zich.
Het bestuur houdt de bevolking met goede informatie op de hoogte 
van genomen beslissingen

Consulteren
Burger is gesprekspartner, geeft 
mening of levert commentaar.

Het bestuur bepaalt de agenda en luistert naar de bevolking in een 
open, maar vrijblijvend gesprek. De resultaten zijn niet bindend. 

Adviseren

Burger is leverancier van ideeën, 
neemt deel aan de discussie en 
geeft advies binnen een open 
setting.

Het bestuur geeft burgers de gelegenheid om problemen aan te 
dragen en oplossingen voor te stellen. De besluitvorming gebeurt 
op een ander niveau, het bestuur kan al dan niet beargumenteerd 
afwijken van de voorstellen.

Coproduceren
Burger bepaalt mee de probleem-
agenda en de oplossingsrichting.

Het bestuur ontwikkelt samen met de burgers een plan of project  
en verbindt zich aan één van de overeengekomen oplossingen.

Meebeslissen
Burger is partner en neemt mee  
de beslissingen.

Het bestuur en burgers komen een gezamenlijke agenda overeen, 
zoeken samen naar oplossingen en nemen gezamenlijk beslissin-
gen.

Zelfbeheer
Burger maakt zelf de keuzes en 
neemt initiatief.

Het bestuur geeft een ruim kader, laat de concrete agenda en de 
besluitvorming over aan de burgers. Het bestuur adviseert en 
ondersteunt. 

Figuur	10:	Participatieladder5

De bovenstaande tabel wordt ook wel eens de participatieladder genoemd. Dat lijkt te suggereren dat het 
ene niveau hoger of beter ingeschat moet worden dan het andere. Dat is niet noodzakelijk het geval. Veel 
hangt namelijk af van het voorwerp van participatie, de doelgroep, de beleidsfase en de manier waarop 
participatie georganiseerd wordt. Zo kan een goede informatiecampagne die de juiste mensen bereikt met 
heldere informatie, een veel beter participatietraject zijn dan een slecht georganiseerd coproductieproces. 

In een participatietraject kunnen meerdere niveaus van participatie op hetzelfde moment of opeenvolgend 
in de tijd voorkomen, gedifferentieerd naar voorwerp, doelgroep en fase. Informatie is in elk participatie- 
traject cruciaal. Welke ambitie u ook kiest, het is noodzakelijk om uw ambities, voor wat het participatie-
traject betreft, zo SMART mogelijk te formuleren. Wanneer ambities goed geformuleerd worden, zijn ze 
eenvoudiger te evalueren en te communiceren.

Specifiek: Is de ambitie eenduidig?
Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) vorm is het doel bereikt?
Acceptabel: Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of lokale overheid?
Realistisch: Is het doel haalbaar?
Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
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5  Bron: Toekomsten voor Participatie, Jacobs M. & Van Reppelen J.2013 Politeia, VVSG
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Bevestigen	mobiliteitsplan	Bekkevoort:	verschillende	ambitieniveaus	in	hetzelfde		
participatietraject

In Bekkevoort organiseert men een open hoorzitting en gaat men in discussie met vertegenwoordigers van de scholen, 
met daarnaast een informatiecampagne via het gemeenteblad en de gemeentelijke website. Ook wordt aan geïnteres-
seerde burgers de mogelijkheid gegeven om het mobiliteitsplan te komen inkijken. 

Hoorzitting: consulteren over nieuwe snelheidszonering en voorrangsregeling
Discussie met scholen: adviseren rond actietabel en voorrangsregeling 
Gemeenteblad: informeren over het nieuwe mobiliteitsplan en de mogelijkheid tot inkijken in het gemeentehuis

Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	de	klemtoon	ligt	op	adviseren	

De verkeersraad krijgt een belangrijke adviserende rol toegewezen in de verschillende te doorlopen fasen bij het 
verdiepen en verbreden van het mobiliteitsplan. Aan de andere stedelijke raden wordt consultatie op vraag aangeboden.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	participatieambities,	een	mix	van	informeren,		
consulteren	en	adviseren

De stuurgroep opteert voor een mix van informeren, consulteren en adviseren. De stuurgroep beslist om alle betrokken 
bewoners en handelaars in de verschillende projectfasen te informeren en te consulteren. Ze opteren ervoor dat het 
zwaartepunt ligt bij het adviseren door de klankbordgroep. De adviesrol begint vanaf de startnota, de visievorming van 
het ontwerp en de scenario’s voor de projectnota tot de ontwikkeling van het definitief voorontwerp.

Voor u Verder gaat: Wat zijn de aMBities?

 Spreek u duidelijk uit over de ambities met de geplande participatie (cf. ladder).

 Doe de oefening voor de verschillende fasen van uw project en desgevallend voor verschillende doel-
groepen.

 Tracht uw ambities te formuleren in SMART-bewoordingen.

Fasen Probleemstelling Voorstellen genereren Keuze opties Formele beslissing Implementatie Opvolging/evaluatie

Fasen: verbreden 
en verdiepen
mobiliteitsplan

Verkenningsnota Uitwerkingsnota Beleidsplan
Realiseren  
actieplan

Sneltoets

Wat zijn uw  
ambities in elke 
fase?

Adviseren
Consulteren op 
aanvraag

Adviseren
Consulteren op 
aanvraag

Adviseren
Consulteren op 
aanvraag

Fasen Start
Ontwerp
- Startnota
- Projectnota

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp

Formeel  
akkoord  
partners

Realiseren
- Aanbesteden
- Uitvoeren

Evaluatie

Wat zijn uw  
ambities in elke 
fase?

Informeren &
consulteren

- Adviseren
- Informeren &
   consulteren
- Consulteren     
   specifieke  
   doelgroepen

Adviseren Informeren Consulteren
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STAP	6		Welke	participatie-initiatieven	kiezen?	
Een participatietraject bestaat uit verschillende participatie-initiatieven gericht naar concrete doel-
groepen die elkaar logisch opvolgen binnen een afgebakend tijdskader. De keuze voor een bepaald 
participatie-initiatief wordt ingegeven door de informatie die we in de vorige stappen te weten kwa-
men:

-   Wat is het voorwerp?
-   Wat is de context?
-   Wie is de doelgroep? 
-   In welke beleidsfase past de participatie?
-   Wat zijn de ambities?

We maakten een inventaris van 23 verschillende participatie-initiatieven (Bijlage 3). Elk initiatief werd in-
gedeeld volgens een aantal kenmerken:
 - Ambitieniveau 

Is het participatie-initiatief beter geschikt voor adviseren dan voor consulteren? 
 - Burgerbetrokkenheid: direct of indirect 

Worden burgers direct aangesproken of gaat het om afgevaardigden of vertegenwoordigers?
 - Structureel of incidenteel karakter  

Wordt de actie structureel, d.w.z. meer dan eenmalig georganiseerd of louter incidenteel, d.w.z. als er 
zich een vraag of probleem voordoet? 

 - Interactie of geen interactie  
Is er onmiddellijke interactie met de doelgroep of is het eerder eenrichtingsverkeer? 

 - Beleidsfase 
In welke beleidsfase(n) past het participatie-initiatief het best?

Opgelet: de lijst van 23 mogelijke initiatieven is niet-limitatief. Innovaties, combinaties en creatieve ontwer-
pen zijn mogelijk. 

Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	participatie-initiatieven

In Eeklo wordt er gekozen voor een indirecte participatie via de verkeersraad die een goede afspiegeling vormt van de 
verschillende belangengroepen. 
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Fasen: verbreden 
en verdiepen  
mobiliteitsplan

Start
Verkenningsfase
Verkenningsnota

Uitwerkingsfase
Uitwerkingsnota

Formeel  
akkoord  
partners

Mobiliteitsplan
Evaluatie
Sneltoets

Welke particatie-
initiatieven kiest u?

- Adviseren via  
   verkeersraad
- Consultatie op 
   aanvraag van   
   andere adviesraden
- Consultatie  
   secundaire scholen   
   via enquête

- Adviseren via  
   verkeersraad
- Consultatie     
   binnen uit- 
   gebreide  
   verkeersraad
- Consultatie bin- 
   nen gemeente- 
   raadscommissie

Adviseren via  
verkeersraad
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Herinrichtingsproject	Zwevezele:	een	mix	van	participatie-initiatieven

Er wordt hier een duidelijke keuze gemaakt voor een mix van participatie-initiatieven: bewonersvergadering, klankbord-
groepvergaderingen met veel ruimte voor interactie en persoonlijke gesprekken. Daarnaast wordt een goede combinatie 
van directe en indirecte participatie gemaakt: een klankbordgroep van personen gerekruteerd binnen de groep van om-
wonenden, met veel aandacht voor terugkoppeling.

Gooik:	een	mix	van	initiatieven

In Gooik wordt eerst gekozen voor directe, maar niet-interactieve participatie onder de vorm van een bewoners- 
enquête. De resultaten hiervan worden gevalideerd en aangevuld met directe en interactieve participatie-initiatieven, 
zoals een gespreksavond en individuele gesprekken. In de implementatiefase wordt dan weer interactief, maar indirect 
gewerkt via een werkgroep. 

Binkom:	coproductie

Voorstellen voor een nieuwe toegang naar de school, inclusief 
het afsluiten van de doodlopende bewonersstraat, een nieu-
we parkeerregeling met kiss & ride en het traject van een open 
te stellen buurtweg, worden getoond en getoetst tijdens een 
walkshop, een wandeltocht waarbij bewoners en stakeholders 
op het terrein konden kennismaken met ideeën in de startfase. 
Later worden tijdens een scenarioworkshop verschillende sce-
nario’s van het masterplan voor de nieuwe school visueel voor-
gesteld. Door gebruik te maken van Google Sketch Up is het 
mogelijk om ter plaatse correcties aan te brengen.

Fasen Start
Verkenningsfase
Verkenningsnota

Uitwerkingsfase
Uitwerkingsnota

Formeel  
akkoord  
partners

Mobiliteitsplan
Evaluatie
Sneltoets

Welke particatie-
initiatieven kiest u?

Informeren & 
consulteren  
via bewoners- 
vergadering  
en pers

- Adviseren via  
   klankbordgroep
- Informeren  
   & consulteren  
   via bewoners- 
   vergadering
- Consulteren van 
   specifieke doel- 
   groepen via extra 
   overleg

Adviseren via  
klankbordgroep

- Informeren  
   via bewoners- 
   vergadering
- Persmoment:  
   Minder hinder  
   engagement
- Nieuwe website  
   www.wingene
   bereikbaar.be
- Extra ver- 
   gaderingen voor  
   de handelaars bij  
   wissel van fase

Consulteren via 
vragenlijst leden 
klankbordgroep en 
stuurgroep

Figuur	11:	Google	Sketch	Up	afbeelding	van	situatie	Binkom
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STAP	7		Hoe	ziet	het	participatietraject	eruit?
In de voorgaande stappen 1 tot en met 6 hebben we alle punten opgesomd die cruciaal zijn voor 
het uitstippelen van een volledig participatietraject. Met een traject bedoelen we een geheel van 
zorgvuldig gekozen participatie-initiatieven gericht naar concrete doelgroepen die mekaar logisch 
opvolgen binnen een afgebakend tijdskader.

In Stap 7 passen we alle puzzelstukken in elkaar tot een coherent voorstel van participatietraject. Dit voor-
stel toetst u het best op haalbaarheid (tijd, inzet personeel en middelen) en draagvlak. Een goede toetsing 
en een breed draagvlak voorkomen misverstanden.

Een participatietraject laat zich niet gemakkelijk in een eenvoudig stramien gieten maar de volgende  
elementen kunnen niet ontbreken:

 - Een globale fasering met bijhorende timing (altijd gekoppeld aan de deadlines van de planningsinstru-
menten)
 - Per fase een opsomming van de geplande participatie-initiatieven
 - Per initiatief een duidelijke omschrijving van doelgroep en ambities, opsomming van alle betrokkenen 

en hun rol

 - Een grove inschatting van het budget (logistiek, personeelsinzet, tijdsbesteding)

 - Afspraken rond communicatie i.v.m. participatie: zowel intern als extern

 - Aanduiden van aanspreekpersonen, verantwoordelijken en hun taken

Dit pakket toetst u af bij het schepencollege, die het op haar beurt op de gemeenteraad kan brengen.  
Zo bouwt u aan een draagvlak en steun voor uw participatietraject.

Voorafgaand en na afloop van elk participatie-initiatief wordt het participatietraject telkens terug bekeken en 
op de agenda gezet van de projectgroep of GBC om iedereen up-to-date te houden over de voortgang en 
om eventuele wijzigingen in de planning voor te stellen.

Belangrijk
Blijf oog hebben voor de vastliggende timing van uw planproces. Voorzie genoeg tijd voor participatie- 
initiatieven. Hou rekening met het feit dat een participatie-initiatief soms overgedaan moet worden. 
Wees flexibel met uw traject, maar rigide in uw timing. 
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Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	participatietraject

Het advies van de verkeersraad en de aanvullende input uit de consultaties werd verwerkt in de verkennings- en uitwer-
kingsnota’s voorafgaand aan de goedkeuring binnen GBC en PAC. 
In Eeklo is het participatietraject gestart op 25 mei 2011 en loopt het tot eind 2013. Een gedetailleerd overzicht van het 
afgelegde participatietraject vindt u in Bijlage 2.3.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	participatietraject

In deze figuur worden de verschillende puzzelstukken binnen het participatietraject aangegeven zoals toegepast in 
Zwevezele. Het participatietraject werd stap voor stap voorbereid door de participatiebegeleider in overleg met de  
rechtstreeks betrokken ambtenaren en besproken en goedgekeurd door de stuurgroep. Elke blauwe blok stelt een parti-
cipatie-initiatief voor. Voorafgaand en na elk initiatief vond een bespreking in de stuurgroep plaats voor respectievelijk 
de concrete voorbereiding en terugkoppeling naar de klankbordgroep en de bewonersvergaderingen. Het resultaat van 
de participatie – in het geval van Zwevezele gaat het om een advies van de klankbordgroep – werd verwerkt in de start- 
en projectnota’s voorafgaand aan de indiening bij GBC en PAC ter goedkeuring. Het participatietraject ging van start op  
18 mei 2011 en werd afgerond op de bewonersvergadering van 3 april 2013. Een Minder Hinder engagement (zie  
Bijlage 2.9) wordt afgesloten tussen de gemeente en de nutsmaatschappijen en via een persmoment gecommuniceerd. 
Bereikbaarheidsinfo zal gegeven worden tot het einde van de werken. Een gedetailleerd overzicht van het afgelegde 
participatietraject vindt u in Bijlage 2.7.

Uitwerkingsfase
Opstellen uitwerkingsnota

Advies rond  
uitwerkingsnota over  

stappen 5 en 6 
(4 bijeenkomsten)

Consultatie van secundaire 
scholen d.m.v. enquête

Consultatie over  
uitwerkingsnota binnen  
verruimde verkeersraad

Consultatie over 
uitwerkingsnota binnen 

gemeenteraad

Mobiliteitsplan
(eind 2013)

Advies door verkeersraad 
rond nieuw  

mobiliteitsplan  
en actieplan over  

stappen 7 en 8

Consultatie op aanvraag  
van andere adviesraden  

over stap 7 en 8
(gepland)

Verkenningsfase
Opstellen verkenningsnota

(mei 2011)

Informatie aan  
verkeersraad over  
stappen 1,2,3 en 4 

(1 bijeenkomst)

Advies door  
verkeersraad over  

stap 4 
(2 bijeenkomsten)

Consultatie op aanvraag  
van andere adviesraden  

over stap 4 
(2 bijeenkomsten)

Start
(mei 2011)

Informatie aan  
omwonenden 

(bewonersvergadering)

Advies door  
geïnteresseerde 

burgers gerekruteerd 
tijdens bewoners-

vergadering 
(1 samenkomst van 

klankbordgroep)

Ontwerp
Voorbereiding van start-

nota en projectnota

Advies op ontwerp 
door klankbordgroep

(2 samenkomsten)

Consultatie  
van specifieke  
doelgroepen  
via bilaterale  

overlegmomenten

Terugkoppeling van 
advies naar alle  
omwonenden via  

bewonersvergadering 

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp

Extra 
bewonersvergadering

Informatie  
omwonenden via  

bewonersvergadering

Realisatie
(voorbereidende  

nutswerken 2013)

Informatie inwoners 
en gebruikers  
start werken  

via persmoment

Informatie inwoners 
en weggebruikers via 
www.wingenebereikbaar.be

Extra vergadering 
voor handelaars bij 
wisseling werfzone 

(gepland)
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Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	aanpassingen	in	participatietraject	en	route

Bij de start IGBC van de studie tot herinrichting van de N47 bleek al snel dat de vroegere streefbeeldstudie geactuali-
seerd moest worden. Dat betekende meteen vertraging van het geplande participatietraject, maar ook vertraging in de  
geplande en gebudgetteerde uitvoering van de rioleringswerken. 
In Zele werd geopteerd voor een indirecte vorm van participatie via een klankbordgroep van een beperkt aantal afgevaar-
digden uit de verschillende doelgroepen. In de loop van het project werd het participatietraject aangevuld met een open 
info- en consultatiemoment waarbij de ruime bevolking kennis kon nemen van de plannen en aanvullingen kon aanbren-
gen vooraleer de projectnota definitief zou goedgekeurd worden door de IGBC. Op het consultatiemoment waren meer 
dan 100 aanwezigen.
- Door een onverwachte petitieactie moest de agenda van de IGBC ter goedkeuring van de projectnota omgegooid wor-

den. Veel aandacht ging naar extra motivering van het gekozen ontwerp en de bijhorende consultaties van bevoegde 
diensten (actuele watertoets) en de bespreking hoe verder met de actiegroep zou gecommuniceerd worden. 

- In aanloop van de uitvoering, na het definitieve voorontwerp, zal de klankbordgroep een fietstocht maken langs het 
gehele tracé.

Duurzaam	mobiel	op	wijkniveau	in	Gooik:	participatietraject

Ontwerp
Voorbereiding opmaak van  

startnota en projectnota 
(september 2012)

Consultatie door  
klankbordgroep 

(1 samenkomst)

Terugkoppeling van 
consultatieronde naar  
alle omwonenden via  
bewonersvergadering

Consultatie verschillende 
doelgroepen (middenstand, 

Adm. Scheldepolders,...)

Start
(januari 2011)

Consultatie van bewoners 
en andere betrokkenen rond 

voorkeurconcept binnen 
startnota  

(klankbordgroep 1)

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp 

(september 2013)

Fietstocht bewoners

nog lopende

Fase 1: 
Probleemstelling

(2010-2011)

Consultatie van  
alle inwoners rond 

leefbaarheid via  
bewonersenquête 

(dorpsspiegel)

Aanvullende  
consultatie rond  
leefbaarheid van  

ouderen en sleutel-
figuren d.m.v. 
via individuele 

gesprekken

Fase 2: Mogelijke 
oplossingen  
genereren

(december 2011)

Consultatie  
inwoners rond  

thema mobiliteit:  
validatie van  

resultaten van  
bewonersenquête + 

selectie van  
prioritaire  

actiepunten - 
gespreksavond met 

inwoners

Fase 3: Kiezen  
van oplossingen/ 

maatregelen  
(2012)

Coproductie samen 
met doelgroep  
van ouderen en  

belanghebbenden  
(2 vergaderingen met 

seniorenwerkgroep o.l.v. 
coach)

Fase 4: 
Implementatie

(2012-2013)

Coproductie 

Bereikbaarheidskaart 
deelgemeente Kester; 
input bij het ontwerp 
van tragewegenplan 

(4 vergaderingen met 
seniorenwerkgroep)
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STAP	8		Hoe	de	participatie-initiatieven	uitvoeren?
U kan nu overgaan tot het uitvoeren van de participatie-initiatieven. De vraag is of u er klaar voor 
bent. In deze stap bekijken we of aan alles gedacht is. 

In deze stap komen de eerder praktische en organisatorische taken aan bod. Let wel, deze bepalen voor 
een groot deel hoe het participatietraject door de buitenwacht gepercipieerd wordt. Besteed er dus vol-
doende aandacht aan. 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een handige checklist vindt u in Bijlage 5. We overlopen hier 
alvast de essentie:

 - Inhoud (bepalen programma, keuze van sprekers, moderator, deelnemersmateriaal, …) 

 - Vorm: keuze van concrete werkvormen (zie Bijlage 4)

 - Logistiek (keuze van accommodatie, catering, beloning/onkostenvergoedingen deelnemers)

 - Rekrutering en communicatie naar doelgroep
 - Hoe doelgroep uitnodigen tot participatie (keuze van format en kanalen voor deelname), timing, …
 - Info ter voorbereiding? Welke en in welk format? 

 - Communicatie naar de pers

 - Rol en verantwoordelijkheden van andere belanghebbende partners

 - Verslag nemen en terugkoppeling naar doelgroep en beleid

Afhankelijk van de doelgroep en de belanghebbenden kiest u het best voor een onafhankelijke moderator. 
Dat kan zeker iemand uit de administratie zijn en hoeft niet per se extern gezocht te worden. Het is vooral 
te vermijden dat diegene die het plan gemaakt of het project ontworpen heeft, tegelijkertijd zijn werk moet 
verdedigen én een gebalanceerde discussie moet modereren én een objectief verslag moet maken.

Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo

Op de eerste samenkomst van de vernieuwde verkeersraad worden het participatietraject en het officieel procesverloop 
in het kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan toegelicht en besproken. De ontwerpversie van de 
verkenningsnota wordt ter beschikking gesteld aan alle leden en een extra verkeersraad gepland om deze nota gron-
dig te bespreken. Tijdens deze extra verkeersraad worden per thema de probleemstelling en de doelstellingen getoetst 
en besproken. De onderzoeksvragen worden overlopen, bediscussieerd en extra vragen worden toegevoegd. Dit levert 
interessante input op voor de verkenningsnota. Zoals voorzien in het uitgetekend participatietraject, wordt de verken-
ningsnota ook aangeboden aan de andere adviesraden en kunnen zij een consulterende rol opnemen. De milieuraad, de 
economische raad en de Gecoro gingen in op dit aanbod.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	voorbeeld	van	rekrutering	en	aanpak	eerste	bewoners-
vergadering

De 300 betrokken omwonenden worden per brief (Bijlage 2.8) uitgenodigd op de eerste bewonersvergadering. De 
aanwezige 90 bewoners en middenstanders worden geïnformeerd over de projectafbakening, de timing, de rol van de 
bereikbaarheidsadviseur van Unizo en het participatietraject. De voorbereidende stedenbouwkundige analyse en de 
knelpunten worden visueel voorgesteld, getoetst en besproken. Een oproep voor actieve deelname aan de klankbord-
groep wordt gelanceerd en geïnteresseerden geven zich op aan de hand van een oproepformulier (Bijlage 2.6.). Naast het 
oproepformulier voor de klankbordgroep en een beknopt evaluatieformulier, wordt ook de concrete projectomschrijving 
(Bijlage 2.5) verspreid onder alle aanwezigen en de pers.
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Herinrichtingsproject	Zwevezele:	scenario’s	toetsen	a.d.h.v.	thematische	onderzoeksvragen

Het ontwerpend onderzoek van de Wingenesteenweg N370 wordt plenair kort voorgesteld op de klankbordgroep. De 28 
deelnemers van de klankbordgroep gaan dan in vier parallelle werkgroepen aan de slag. Ze toetsen en bediscussiëren aan 
de hand van concrete thematische onderzoeksvragen de scenario’s. Nadien worden de conclusies van elke werkgroep per 
thema toegelicht en plenair verder bediscussieerd. Dit levert interessante input voor de verder te ontwikkelen scenario’s. 
Volgende concrete thema’s worden besproken:
- bouwopgave met rooilijn variant 1 en 2
- kruising N370/N50 nl. varianten met rotonde, T-kruising, bestaande toestand, splitsing, knik in de weg, asverschuiving 

N370
- parkeren: bestaande toestand & afbakening van de zoekzone
- bomen: varianten nl. accenten aan de poorten, N370 als laan, boomraster, boomgroepen en solitairen (bijlage 2.12)
- varianten voor de bushalte nl. bestaande toestand, eiland, langs de N370, integratie luifel
- varianten voor speelplekken nl. uitbouw speelweefsel, dorpsspeelplek bij school en kerk
- herbestemming kerk: relatie met de buurt en de school

Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	stellingen	binnen	de	klankbordgroepvergaderingen	

Tijdens de eerste klankbordgroep over de N47 in Dendermonde-Zele ligt de nadruk op de consultatie rond de ontwerp-
concepten. De concepten zoals opgenomen in de ontwerpstartnota, worden in bevattelijke taal omgezet in een stelling. 
Bij de stelling wordt ook een situering geprojecteerd. We lopen zo het traject af van Noord naar Zuid. Iedere deelnemer 
wordt in een eerste fase gevraagd een standpunt in te nemen. Het tonen van een groene post-it betekent akkoord, rood 
staat voor niet akkoord en geel betekent een ja, maar. In de gespreksronde wordt vooral ingegaan op de ja, maar-vragen 
en neen-stellingen. Het studiebureau en/of gemeente geven extra uitleg. Daarna volgt een nieuwe stellingname en kun-
nen deelnemers hun mening herzien. In vele gevallen leidt dit tot consensus. Waar dit niet het geval is, wordt dit duidelijk 
in het verslag opgenomen.

Vb. Stelling: Zone 1 heeft een snelheidsregime van 70 km/u met vrijliggende eenrichtingsfietspaden

Figuur	12:	Overzicht	en	zonering	projectgebied

Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	technische	hulpmiddelen

Tijdens de grote open bewonersvergadering in Zele/Dendermonde wordt er gewerkt met twee afzonderlijke projec-
ties. Zo kan er bij de vraagstelling flexibel ingezoomd worden op details van ontwerpen via één projectie. De getoonde 
slides zijn ook allemaal duidelijk genummerd. Bij het begin van de avond verduidelijkt de moderator dat mensen in hun 
vraagstelling kunnen verwijzen naar getoonde slide x. 
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Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	werken	met	visualisaties

Ook al zijn kandidaten voor een klankbordgroep meestal erg geëngageerd om het traject af te leggen, toch moet teveel 
‘techniciteit’ vermeden worden. Visualisaties helpen hierbij. 

Figuur	13:	Visualiseren	in	projectfase

Binkom:	participatie	met	kinderen	

In Binkom is het na de volwassen de beurt aan de kinderen om hun stem te laten horen. Kinderen zijn immers de enige 
ervaringsdeskundigen als het gaat om ‘kind zijn’ en het gebruik van straten, pleinen en hun school. 
De participatie is opgebouwd in verschillende fasen: brainstormen, ontdekken, nadenken, ontwerpen en samenvatten.  
Er zijn drie participatiemomenten; de brainstorm en de samenvattingen gebeuren enkel met de leerlingenraad. 
Alle schoolkinderen gaan twee namiddagen met hun onderzoeksboekje (Bijlage 2.16) en collagemateriaal in de hand aan 
slag rond het verzinnen van een leuke en veilige inrichting van het domein rond de school. 
Het eindresultaat wordt door de leerlingenraad voorgesteld aan de burgemeester en de bevoegde schepenen, in aan-
wezigheid van de architect, projectontwikkelaar, andere belanghebbenden en de pers (Bijlage 2.17).

Figuur	14:	Kinderparticipatie	in	Binkom

Rekrutering	voor	een	bewonersvergadering	met	affiches	in	Gooik

Uitnodigingen voor een gespreksavond via de verspreiding van flyers, deur-aan-deur 
bij alle burgers van Gooik 

Figuur	15:	Affiche	als	oproep	voor	bewonersvergadering	in	Gooik

Verantw
oordelijke uitgever: D

irk M
asquillier, Eenm

eilaan 2, 3010 Kessel-Lo

GESPREKSAVOND MOBILITEIT GOOIK
vrijdag 2 december 2011

Aanvangsuur: 19u30
Einduur: 22u00

GC De Cam, Cultuurschuur
Dorpstraat 67 - 1755 Gooik

INKOM GRATIS
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Gooik:	Voorbeeld	van	actieve	rol	van	stakeholders	tijdens	een	bewonersvergadering

Aan een aantal sleutelactoren (schepen mobiliteit/burgemeester, schepen sociale zaken, seniorenraad, jeugdraad,  
De Lijn) wordt vooraf gevraagd een vijftal stellingen voor te bereiden (zie bijlage 2.18). Deze worden geafficheerd en  
plenair voorgesteld aan het publiek tijdens de bewonersvergadering (in totaal 80 deelnemers). Alle deelnemers worden  
vervolgens uitgenodigd hun prioritaire stellingen kenbaar te maken via rode, gele en groene stickers. De gekozen priori- 
teiten worden door alle actoren mondeling toegelicht. Op basis van de prioriteiten per actor kiezen de deelnemers een 
discussietafel. Bedoeling van de discussietafel is om te komen tot enkele concrete acties, daarbij geholpen door het in-
vullen van een actieplan.

Gooik:	co-productie	met	seniorenraad

Uit de bewonersvergadering blijkt dat bereikbaarheid, 
sluipverkeer en promotie van fiets- en stapverbindingen 
belangrijke items zijn. De seniorenraad engageert zich 
in een coproductieproces waarbij een bereikbaarheids-
kaart van een van de deelgemeenten van Gooik gemaakt 
wordt. Dit gebeurt onder begeleiding van een coach.  
Op de kaart wordt veel aandacht besteed aan bus-
verbindingen en de frequentie van de dienstverlening, 
bereikbaarheid via fietsverbindingen en trage wegen. 

Figuur	16:	Bereikbaarheidskaart	Kester
160  Leerbeek - Herne - Edingen
1 bus/uur

164  Halle - Heikruis - Leerbeek
1 bus/uur

161  Leerbeek - Geraardsbergen
1 bus/uur + 2 bussen/uur in spits

GOOIK
bus fiets

18 min 13 min

LEERBEEK
bus fiets

3 min 6 min

VOLLEZELE
bus fiets

24 min 36 min

HALLE
bus fiets

43 min 30 min

GALMAARDEN
bus fiets

30 min 45 min

HERFELINGEN
bus fiets

5 min 9 min

HERNE
bus fiets

22 min 32 min

EDINGEN
bus fiets

33 min 34 min

PLAAts
144 Brussel - Leerbeek  
 54 minuten na het uur
160  Edingen - Leerbeek 
 52 minuten na het uur
164 Halle - Leerbeek
 24 minuten na het uur

LEGENDE
Bushalte 

Bushalte met schuilhuisje

Naam van de bushalte

Straat

Voetweg

Untitled-1   2 11/06/2013   16:15:57
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STAP	9		Evalueren?	Leren	uit	fouten,	
doorgaan	op	successen
De cruciale vraag in de laatste stap is: “Is participatie geslaagd in zijn opzet?”. Alleen een degelijke 
evaluatie kan op deze vraag een afdoend antwoord bieden. 

1  Waarom evalueren? 

Draagvlakcreatie is de sleutel. Zelden is iedereen binnen het bestuur of administratie overtuigd van de 
zin van participatie. Om een draagvlak te creëren en/of te behouden binnen de eigen rangen (bestuur, 
projectgroep, GBC, … ) is het goed om op regelmatige tijdstippen te reflecteren over de resultaten van de 
ondernomen participatie-initiatieven binnen een participatietraject. 

Goed evalueren kan ook leiden naar een duurzamere dialoog tussen burger en beleid. Participatie orga-
niseren vraagt immers nogal wat moed; het beleid stelt zich kwetsbaar op t.a.v. de burger. Door regelmatig 
kleine tussenstappen te evalueren en eruit te leren, wordt de kloof tussen burger en bestuur minder groot. 

2  Wanneer evalueren? 

Bij voorkeur kort na afloop van ieder participatie-initiatief. Een participatietraject is een aaneenschakeling 
van verschillende participatie-initiatieven in de tijd. We hebben in Stap 7 aangehaald dat aan de start van 
een traject, niet elk participatie-initiatief van A tot Z kan gepland worden. Om te leren uit het participatie-
initiatief is deze informatie belangrijk om de volgende stappen goed voor te bereiden:

 - Kunnen we naar een volgende stap in het traject?
 - Moeten we een aantal zaken hernemen?
 - Moeten we nog een tussenstap nemen voor de volgende stap?
 - Moeten we de stap volledig overdoen? 

3  Wat precies evalueren? 

Na elk initiatief is het belangrijk om het participatietraject kort te evalueren. 

Een voorbeeld ter illustratie. Als het de bedoeling is van het bestuur om omwonenden te consulteren rond 
de concrete plannen van een herinrichting van hun straat, is het belangrijk dat:

 - De omwonenden (doelgroep) goed op de hoogte zijn van de consultatieronde. 

 - De feitelijke deelnemers aan de consultatieronde een goede afspiegeling van de beoogde doelgroep 
vormen.

 - De deelnemers voldoende geïnformeerd zijn over de reden en doelstelling van de consultatie en de 
concrete spelregels begrijpen van de consultatieronde.

 - Alle deelnemers voldoende tijd/ondersteuning krijgen om een gefundeerde mening te vormen en te 
geven.

ST
AP

	9
:	E

va
lu

er
en

?	
Le

re
n	

ui
t	

fo
ut

en
,	d

oo
rg

aa
n	

op
	s

uc
ce

ss
en



36

 - De overheid/bestuur de opname van de resultaten van de consultatieronde overweegt in haar beleids-
beslissingen.

 - De overheid feedback geeft aan de bevolking over de resultaten van de consultatie en over de opname 
van de resultaten in de beleidsbeslissingen.

Schort er iets op één of meer van deze punten (opkomst klein bij een bewonersvergadering, lage respons 
op een bevraging, weinig reacties uit de zaal, … ) dan kan daar een volgende keer aan gewerkt worden 
door bijvoorbeeld de communicatiekanalen te herbekijken (timing, medium). In Bijlage 6 vindt u een over-
zicht van procesindicatoren en bijhorende vragen die richtinggevend kunnen zijn bij een evaluatie.

De precieze impact van participatie laat zich niet gemakkelijk meten en zeker niet op korte termijn. Nadat al 
een aantal opeenvolgende initiatieven doorlopen zijn, kan het wel nuttig zijn om een voorlopige balans op 
te maken. Een aantal richtinggevende vragen ter evaluatie van de impact zijn: 

1 Werd voldoende rekening gehouden met het resultaat van de participatie? Waarom, waarom niet? 

2 Heeft de participatie bijgedragen tot de kwaliteit van het plan of project?

3 Heeft de participatie het draagvlak voor het project of plan verhoogd? 

4 Werd de vooropgestelde timing gerespecteerd?

5 Wat zijn de belangrijkste succes- of faalfactoren? 

Het is belangrijk om deze vragen voor te leggen aan zowel de doelgroep als bij de beleidsmakers, ambte-
naren en andere betrokken actoren bij het participatietraject. 

Belangrijk bij evaluatie! 
Hoe duidelijker vooraf geformuleerde ambities bij een participatie-initiatief, hoe concreter de  
doelgroep vooraf omschreven, hoe meer er lessen kunnen getrokken worden uit evaluatie.  
Zie ook Stap 5 i.v.m. SMART geformuleerde doelen.

4  hoe evalueren?

Evalueren roept vaak nogal wat weerstand op omdat het extra tijd en energie kost. Maar ook de angst voor 
een negatief resultaat doet vaak besluiten om het dan maar helemaal niet te doen. 

Toch hoeft evaluatie niet altijd zo uitgebreid te gebeuren. Een aantal meer informele gesprekken met stake-
holders kan al heel wat nuttige informatie opleveren. Een rondetafel of focusgroepgesprek kan afgesloten 
worden met een korte evaluatieve vragenronde, een enquêteformulier kan uitgedeeld worden aan het einde 
van een hoorzitting of bewonersvergadering, … Na afloop van een bijeenkomst van een verkeersraad kun-
nen de leden individueel benaderd worden (telefonisch of per e-mail zie ook Bijlage 2.4) om hun mening te 
geven over het participatieproces en/of zijn impact. 

Belangrijk is om:

 - De verschillende belanghebbenden (politici/ambtenaren/doelgroepen) te vragen naar hun mening over 
dezelfde zaken.

 - Om de juiste vragen te stellen.

 - Om aan te geven dat u iets wil doen met deze evaluatie.
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Evaluatie	van	de	bewonersvergadering	in	Zwevezele	d.m.v.	een	enquête	bij	de	deelnemers

In Wingene werd tijdens de eerste bewonersvergadering een evaluatieformulier (Bijlage 2.10) uitgedeeld onder de 100-tal 
aanwezigen. 31 aanwezigen vulden deze vragenlijst in. De tabel hierna geeft een overzicht van de antwoorden van de 
respondenten op één van de vragen: “In welke mate bent u akkoord met de volgende uitspraken i.v.m. deze info-avond? 
(kruis aan)”.

Figuur	17:	Resultaat	evaluatie	participatie-initiatief

Uit de antwoorden op deze vraag kon de stuurgroep concluderen dat het ging om een geslaagde informatievergadering: 
de opkomst van 100 personen (in totaal 300 huishoudens aangeschreven) is hoog. En de respondenten geven met dit 
antwoord aan dat zij goed geïnformeerd zijn na de vergadering. 

Voorbeeld van evaluatieve vraagstelling bij de deelnemers aan de klankbordgroep in Zwevezele. Dit online evaluatiefor-
mulier (Bijlage 2.11) werd verspreid via e-mail onder alle deelnemers.

Figuur	18:	Voorbeeld	enquêtevraag

Zeer positief Eerder positief Neutraal Eerder negatief Zeer negatief

1.De samenstelling van de klankbordgroep (de 28 om-
wonenden en handelaars uit de buurt)           

2.De informatie waarover u kon beschikken om een advies 
te kunnen geven (de toelichtingen)      

3.De duidelijkheid over de doelstellingen en de rol van de 
klankbordgroep      

4.De mogelijkheden om uw eigen inbreng te doen tijdens 
de klankbordgroep-vergaderingen      

5.De kwaliteit van de geleverde inbreng door de andere 
leden van de klankbordgroep      

6.De mate waarin er rekening werd gehouden met de 
resultaten uit de klankbordgroep      

7.De mate waarin er terugkoppeling gebeurde vanuit de 
gemeente naar de klankbordgroep      

9.Uw eigen tijdsinvestering in de klankbordgroep      

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van de werking van de klankbordgroepvergaderingen? Duid aan in de tabel. 

Motiveer hieronder verder uw antwoorden indien gewenst.
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ST
AP

	9
:	E

va
lu

er
en

?	
Le

re
n	

ui
t	

fo
ut

en
,	d

oo
rg

aa
n	

op
	s

uc
ce

ss
en



38

Bijlage 1: Beschrijving van elk demonstratieproject

 - Neerpelt-Overpelt
 - Eeklo
 - Bekkevoort
 - Zwevezele
 - Dendermonde-Zele
 - Binkom
 - Gooik

Bijlage 2: Voorbeeldmateriaal uit demonstraties

Neerpelt-Overpelt
Bijlage 2.1: Uitnodiging klankbordgroep

Eeklo
Bijlage 2.2: Voorbeeld oproepbrief nieuwe leden verkeersraad
Bijlage 2.3: Trajectverloop mobiliteitsplan Eeklo
Bijlage 2.4: Evaluatieformulier verkeersraad

Zwevezele
Bijlage 2.5: Projectomschrijving
Bijlage 2.6: Voorbeeld oproepbriefje voor klankbordgroep
Bijlage 2.7: Gedetailleerd overzicht afgelegd participatietraject
Bijlage 2.8: Uitnodigingsbrief eerste bewonersvergadering
Bijlage 2.9: Minder Hinder engagement
Bijlage 2.10: Evaluatieformulier eerste bewonersvergadering
Bijlage 2.11: Evaluatievragenlijst klankbordgroep
Bijlage 2.12: Gepubliceerd artikel Mobiliteitsbrief MOW

Dendermonde-Zele
Bijlage 2.13: Modeluitnodiging klankbordgroep 
Bijlage 2.14: Scenario keuzes fietspadinrichting
Bijlage 2.15: Participatietraject in verslag van PAC 

Binkom
Bijlage 2.16: Onderzoeksboekje kinderparticipatie
Bijlage 2.17: Presentatie kinderparticipatie 

Gooik
Bijlage 2.18: Voorbeeld stellingen – voorbereidend document

Bijlage 3: document participatie-initiatieven

Bijlage 4: document participatie werkvormen

Bijlage 5: checklist participatie-initiatieven

Bijlage 6: overzicht van elementen die richtinggevend zijn voor evaluatie
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participatietraject neerpelt-oVerpelt

Voorwerp van participatie

Het participatietraject wordt gekoppeld aan het proces tot opmaak van een nieuw mobiliteitsplan 
voor het kleinstedelijk gebied/bipool Neerpelt-Overpelt en ook aan het vernieuwen van de mobiliteits-
plannen voor de beide gemeenten afzonderlijk.

participatiecontext

Participatie wordt georganiseerd rond de drie mijlpalen in het proces van vernieuwing van een mo-
biliteitsplan: oriëntatie, synthesefase en beleidsfase. Het participatietraject wordt geïntegreerd in het 
bestek voor de studie. De keuzes voor participatie bouwen verder op de bestaande traditie van 
het werken met een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden. De klankbordgroep 
krijgt een eigen naam: P11, wat verwijst naar de nieuwe naam, PELT, voor de bi-pool en het aantal 
deelnemers. In de onderzoeksfase wordt bovendien een actieve betrokkenheid gerealiseerd van 
verkeersgenererende stakeholders bij de uitvoering van een potentieelonderzoek naar openbaar ver-
voer. Het participatietraject kan niet worden afgerond omwille van vertragingen bij de start  ingevolge 
problemen rond het bestek en aanstelling van het studiebureau.

doelgroepen

De verschillende belangenverenigingen van Overpelt en Neerpelt zijn de Landbouwraad, IGO (nijver-
heid), handelaars, zorgsector (Stichting), OOG (scholen), milieuraad, GECORO, mobiliteitsorganisa-
tie (Trage Wegen).

participatietraject in eeklo 

Voorwerp van participatie

In het kader van de herziening van het mobiliteitsplan Eeklo wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan 
verbreed en verdiept (Spoor 2). De verdiepingsthema’s zijn openbaar vervoer, parkeren, netwerk 
langzaam verkeer, categorisering wegen en zwaar vervoer.

participatiecontext

Het participatietraject wordt ingeschoven in het officieel verloop van het verbreden en verdiepen van 
het mobiliteitsplan. Concreet betekent dit dat participatie georganiseerd wordt bij het opstellen van 
de verkenningsnota, de uitwerkingsnota en het mobiliteitsplan voorafgaandelijk aan de bespreking 
en de goedkeuring binnen de GBC en de PAC. Eeklo heeft een verkeersraad die voornamelijk ad-
vies geeft bij concrete (her)inrichtingswerken. Er is geen ervaring met participatie op een abstracter 
niveau zoals voor het mobiliteitsplan. De start van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 
wordt gezien als een opportuniteit om de verkeersraad te heractiveren en een duidelijke rol in het 
participatietraject te geven.

Op de startvergadering voor de uitwerking van het participatieluik in januari 2011 wordt beslist 
om de verbredings- en verdiepingsthema’s die vanuit de sneltoets (binnen PAC goedgekeurd op 
20/12/2010) worden voorgesteld, duidelijker af te bakenen vooraleer van start te gaan. De mobiliteit-
sambtenaar werkt zelf de verkenningsnota, de uitwerkingsnota en het aangepast mobiliteitsplan uit 
met de ondersteuning van de mobiliteitsbegeleider MOW. Het is ook de mobiliteitsambtenaar die in 
nauw overleg met Mobiel 21 als externe participatiebegeleider het participatietraject voorbereid en 
trekt. Bi
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doelgroepen

In eerste instantie verloopt het participatietraject via de verkeersraad. Alle leden van de verkeersraad, 
die de verschillende doelgroepen vertegenwoordigen, worden actief betrokken. In de verkeersraad 
zijn zowel de scholen, de seniorenraad, de jeugdraad, de milieuraad, de economische raad, de  
Fietsersbond als vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen vertegenwoordigt. Van 
bij de start worden ze geïnformeerd over het officieel procesverloop en gevraagd terug te koppelen 
naar hun achterban. Een extra consultatieronde wordt aangeboden aan de betrokken raden. 

Via de GBC worden een aantal belanghebbenden sowieso betrokken omdat het planningsproces 
het zo voorschrijft.

participatie in BekkeVoort

Voorwerp

De gemeente Bekkevoort doorloopt Spoor 3 (bevestigen en actualiseren) van het gemeentelijk  
mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan dateert van 2003. Belangrijkste knelpunten in de gemeente zijn 
het doorgaand pendelverkeer, het zwaar (landbouw)verkeer en de snelheidszonering. De aanleg van 
bijkomende fietsinfrastructuur is in 90% van de gevallen gekoppeld aan werken die gepland worden 
door Aquafin. De gemeente heeft nog geen zicht op de timing hiervan. Even later wordt wel een snel-
heidszoneringsplan opgesteld door een studiebureau. Dit zal deel uitmaken van het mobiliteitsplan.

context

Er is weinig interne expertise rond participatie en mobiliteit aanwezig binnen de gemeente. De  
mobiliteitsambtenaar is trekker van het participatietraject. Door een personeelswissel, een nieuwe 
mobiliteitsambtenaar, tijdens de periode van het proces van bevestiging en actualisatie van het MP, 
komt het oorspronkelijk geplande participatietraject onder druk te staan omwille van tijdsgebrek. Het 
schepencollege neemt de beslissing om de participatie minder ambitieus en vrij traditioneel op te 
vatten. 

doelgroepen

Doelgroep van het gehele bevestigde mobiliteitsplan wordt gevormd door de bevolking van gemeen-
te Bekkevoort en haar drie deelkernen Bekkevoort, Assent, Molenbeek-Wersbeek. Daarnaast worden 
enkele specifieke doelgroepen gekozen op basis van een aantal concrete acties uit het mobiliteits-
plan die gepland worden. Zo worden de scholen als specifieke doelgroep gekozen omwille van hun 
karakter als verkeersgenerator en hun directe belang bij het aanpassen van de snelheidszonering en 
voorrangsregeling in de schoolomgeving. 

participatietraject in zWeVezele,  
deelgeMeente Van Wingene

Voorwerp van participatie

Het herinrichtingsgebied ligt op het snijpunt van de N50 Hille en de N370 Wingensesteenweg in 
Zwevezele. Zowel de doortocht N50 en de centrumzone Wingensesteenweg-N370 worden heraan-
gelegd. Bijkomend is er ook een structureel onderhoud voorzien op één aansluitend gedeelte van 
de doortocht N50. De handelskern ligt voornamelijk langs de doortocht Hille. In de zone langs de 
Wingensesteenweg ligt een basisschool, de kerk en een overstappunt van De Lijn. Er wordt een 
conceptstudie gemaakt voor dit gebied, voorafgaand aan het voorontwerp voor de herinrichting. Het 
participatietraject start vanaf de opmaak van de conceptstudie en loopt tot en met het definitieve 
ontwerp.
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participatiecontext

Participatie wordt georganiseerd in het kader van het opstellen van de start- en de projectnota voor 
de aanvraag van een module 3. Het gemeentebestuur is vertrouwd met participatie in andere projec-
ten. Midden in de jaren negentig was er in dit projectgebied Hille naar aanleiding van een mogelijke 
vestiging van een winkelvoedingsketen in samenwerking met Unizo een vormings- en denkreeks 
over Handel en Wandel. In 2008-2009 nam Hille ook deel aan de handelaars- en klantenbevraging 
in het kader van een provinciale actie inzake centrumbeheer. Nu de herinrichting van de doortochten 
op de agenda staat, is er al een inhoudelijke onderbouw en een vertrouwensbasis tussen handelaars 
en bestuur. De burgemeester en de schepen van Openbare werken regisseren het participatietraject. 
Zij zijn de trekker, en voorzitter, van de projectstuurgroep waarin alle beslissingen rond het participa-
tietraject genomen worden en waar alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Mobiel 21 zetelt in deze 
stuurgroep als externe adviseur rond participatie.

doelgroepen

De omwonenden van het gebied dat wordt heringericht (ongeveer een 300-tal huishoudens). Onder 
de omwonenden bevinden zich handelaars, een basisschool, de eigenaar en gebruikers van Kerk-
fabriek Sint-Jozefkerk Hille. De gebruikers van de bushalte van De Lijn vormen een doelgroep en de 
werkgevers en werknemers van industriezone Hille- Noord en Zuid, zijn ook belangrijke gebruikers 
van de her in te richten wegeninfrastructuur.

participatietraject denderMonde-zele

Voorwerp van participatie

Participatie gebeurt er naar aanleiding  een infrastructureel herinrichtingsproject, met name een  
3.4 km lang tracé van de gewestweg N47 (Zeelsebaan en Europalaan) op het grondgebied van 
Dendermonde en Zele. De herinrichtingsstudie omvat prioritair de aanleg en verbetering van fiets-
paden via Module 11. Bijkomend maken het structureel onderhoud en herinrichtingsdelen (+ kruis-
punten), rioleringswerken, voetpaden, beplanting, verlichting alsook de nodige aansluitingen, aan-
passingen van- en bewegwijzering op het fietsrouteplan ook deel uit van het project. 

De geplande rioleringswerken zijn de concrete aanleiding van dit project. De verbetering van de 
fietsinfrastructuur is een noodzaak en ligt bovendien emotioneel zeer gevoelig door een dodelijk 
fietsongeval (aanrijding door chauffeur onder invloed).

Op de startvergadering van de IGBC dd. 26.01.2012 stelt met al vlug de noodzaak tot aanpassing 
van de uit 2003 daterende streefbeeldstudie, vast. Hierdoor loopt het project van in het begin enige 
vertraging op. De startnota wordt conform verklaard op een PAC van 17.12.2012. De IGBC van 
eind september bespreekt, motiveert nogmaals, en bevestigt de meeste ontwerpen uit de ontwerp- 
projectnota. De finale projectnota zal in het najaar van 2013 aan de kwaliteitsauditor worden voor-
gelegd. De uitvoering van de werken zijn geland voor 2014. 

participatiecontext

Participatie wordt georganiseerd rond de opmaak van de startnota en de projectnota Module 11. 
Beide gemeenten hebben geen verkeersraad. In Dendermonde is er een participatietraditie rond  
kleine wijkgebonden projecten (soms zelfs met ‘open blad’ methode) en grotere bewonersconsul-
taties in de projectfase. De gemeente Zele heeft geen echte traditie rond participatie. Het partici-
patietraject wordt uitgestippeld en eind juni 2012 goedgekeurd op de schepencolleges van beide 
gemeenten. Er is een intergemeentelijke (IGBC) van Dendermonde en Zele speciaal voor dit project 
opgericht, de schepenen van de beide gemeenten hebben een actieve rol in deze GBC. De partici-
patiebegeleider maakt met adviserende stem deel uit van de IGBC-samenkomsten. 

Bi
jla

ge
	1

:	B
es

ch
ri

jv
in

g	
va

n	
el

k	
de

m
on

st
ra

ti
ep

ro
je

ct



42

doelgroepen

De doelgroep en hun specifieke noden en bekommernissen zijn: de omwonenden van de Zeelse 
baan, vnl. op grondgebied Dendermonde/Grembergen, waarvoor de herinrichting van de weg, par-
keerstroken en voetpaden, een ventweg voor erftoegang, de snelheid van het rechtlijnige tracé, de 
beveiligde inrichting van de kruispunten en nieuwe verkeerscirculatie van belang is. Landeigenaars 
en landbouwers zijn een doelgroep die betrokken moet worden vanwege het voorstel tot medege-
bruik van fietspaden en erftoegangen. Handelaars van de KMO-zone zijn een belangrijke doelgroep 
vanwege de bereikbaarheidsproblematiek en het voorstel rond parkeerreorganisatie. Tenslotte is er 
de verenigde groep rond het personeel van het nabijgelegen ziekenhuis van wie een collega-fietser 
omkwam tijdens het woon-werktraject. Deze doelgroepen worden samengebracht in de klankbord-
groep. Deze wordt bij alle mijlpalen geconsulteerd, met aandacht voor visuele voorstellingen en 
creatieve bevragings- en gesprekstechnieken. Vóór de planfase vindt een groter inspraakmoment 
voor de bevolking plaats. 

participatie in BinkoM, deelgeMeente Van luBBeek

Voorwerp van participatie

Het project beoogt een dorpskernherwaardering van Binkom (deelgemeente van Lubbeek) met zijn 
twee kernen: het centrum- en een uitbreidingskern. De  ruimtelijke link tussen de twee leefgemeen-
schappen wordt bemoeilijkt door de steenweg N233. De vernieuwing van de school in het cen-
trum functioneert als gangmaker om op termijn een duurzame dorpskernherwaarderingsaanpak te 
bewerkstelligen. Vervoersorganisatorische, veiligheids- en ruimtelijke/landschapsgerichte aspecten 
worden in fasen geïntegreerd. Het participatietraject past binnen de opmaak van het masterplan voor 
de school en het publiek domein in de oude dorpskom.

participatiecontext

Het herinrichtingsproject past binnen het ruimere kader van de opmaak van een masterplan, het  
project is niet ingebed binnen de planningsinstrumenten van MOW. De bestaande, lokale participatie- 
traditie is gefocust op het informeren van burgers over genomen beslissingen. In een aantal  
projecten uit het recente verleden is dit niet goed onthaald. De gemeente Lubbeek heeft het dorps-
vernieuwingsproject inclusief participatie geïnitieerd. Het Europese Leader project biedt ondersteu-
ning aan projecten uit plattelandsgemeenten. De regie van het participatietraject berust bij het  
diensthoofd Algemene zaken van de gemeente, diverse beleidsdomeinen zijn echter betrokken in 
de plangroep. 

doelgroepen

De schoolgemeenschap (directie, leerkrachten en ouders), Chiro (leiding, ouders en kinderen), de 
buurt (omwonenden van de school) en de GECORO zijn de betrokken doelgroepen.

participatietraject in gooik

Voorwerp van participatie

In 2010 voert de gemeente Gooik samen met RISO Vlaams Brabant het project Dorpsspiegel uit. 
Dorpsspiegel is een participatiemethodiek waarmee de leefbaarheid van een dorp aan de hand van 
cijfers, woorden en beelden in kaart wordt gebracht. Centrale vraag bij deze oefening is: wat moet 
er gebeuren bij ons opdat Gooik binnen 20 jaar geen slaapdorp wordt rond Brussel? Uit de leef-
baarheidsenquête blijkt dat mobiliteit en verkeersveiligheid een belangrijk thema zijn om op verder 
te werken. Omdat de senioren diegenen zijn die vaak te kampen hebben met mobiliteitsproblemen 
wordt beslist om in een vervolgtraject een aantal van hun mobiliteitsknelpunten samen met hen aan 
te pakken. Eén zo’n actie werd uitgewerkt voor deelgemeente Kester. 
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participatiecontext

In Gooik wordt niet gewerkt binnen de context van de planningsinstrumenten van het departement 
MOW. Naarmate het participatietraject vordert en concrete acties ondernomen worden, worden infor-
matie-uitwisselingen voorzien met de besprekingen rond de bevestiging van het mobiliteitsplan van 
Gooik binnen de GECORO. Gooik is een kleine landelijke gemeente die het ernstig meent met buurt-
werking, maar rond mobiliteit zijn er nog geen participatie-initiatieven ondernomen. De regisseur van 
het participatietraject rond leefbaarheid is RISO Vlaams Brabant. Voor het spoor rond mobiliteit wordt 
Mobiel 21 aangezocht om dit verder te trekken. Het participatietraject rond mobiliteit wordt wel actief 
ondersteund door burgemeester en schepencollege en mobiliteitsambtenaar en nemen deel aan alle 
participatie-initiatieven.

doelgroepen

In eerste instantie alle burgers van Gooik. Bij de uitwerking van concrete acties wordt samengewerkt 
met en voor de doelgroep van senioren. Belangrijke stakeholders in het participatieverhaal in Gooik 
zijn het OCMW, de seniorenraad, de jeugdraad, De Lijn, het schepencollege en de Politie. 
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De volgende bijlagen vindt u op http://www.mobielvlaanderen.be 

neerpelt-overpelt

Bijlage 2.1: Uitnodiging klankbordgroep

eeklo

Bijlage 2.2: Voorbeeld oproepbrief nieuwe leden verkeersraad
Bijlage 2.3: Trajectverloop mobiliteitsplan Eeklo
Bijlage 2.4: Evaluatieformulier verkeersraad

zwevezele

Bijlage 2.5: Projectomschrijving
Bijlage 2.6: Voorbeeld oproepbriefje voor klankbordgroep
Bijlage 2.7: Gedetailleerd overzicht afgelegd participatietraject
Bijlage 2.8: Uitnodigingsbrief eerste bewonersvergadering
Bijlage 2.9: Minder Hinder engagement
Bijlage 2.10: Evaluatieformulier eerste bewonersvergadering
Bijlage 2.11: Evaluatievragenlijst klankbordgroep
Bijlage 2.12: Gepubliceerd artikel Mobiliteitsbrief MOW

dendermonde-zele

Bijlage 2.13: Modeluitnodiging klankbordgroep 
Bijlage 2.14: Scenario keuzes fietspadinrichting
Bijlage 2.15: Participatietraject in verslag van PAC 

Binkom

Bijlage 2.16: Onderzoeksboekje kinderparticipatie
Bijlage 2.17: Presentatie kinderparticipatie 

gooik

Bijlage 2.18: Voorbeeld stellingen – voorbereidend document
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BIJLAGE2		Voorbeeldmateriaal	uit	de	
demonstraties
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Het volledige document vindt u op http://www.mobielvlaanderen.be 
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BIJLAGE3		Document	participatie-initiatieven

Participatie-initiatieven Kolom 2 MP/
infra/wijk

Kolom 3 
Doelstelling(en), 
niveaus

Kolom 4 
Burger- 
betrokkenheid 

Kolom 5 
Karakter

Kolom 6 
Interactie

Kolom 7 
Beleidsfase(n) 
(, = of - = en)*

1. Adviesraad MP, infra, wijk Advies Indirect Structureel Interactief 1,2,3,4,5,6 

2. Participatieve projectcyclus MP, infra, wijk Coproductie Indirect Incidenteel  
(of structureel)

Interactief 1-2-3-4-5-6 

3. Planningscel MP, infra, wijk Coprod,  
meebeslissen

Indirect Structureel Interactief 1-2-3-4-5-6 

4. Inspiratiebezoek MP, infra, wijk Consult, advies Indirect Incidenteel Interactief 2,3,5 

5. Experten-advies (Delphi-enquête, experten-panel) MP, infra, wijk Advies Indirect Incidenteel Interactief of  
niet interactief

2,3, 
(5,6 voor panel) 

6. Internetforum (digitaal debat, ..) MP, infra Consult, advies Direct Structureel Interactief 1,2,3,6 

7. Focusgroep-gesprekken MP, infra, wijk Consult Direct Incidenteel Interactief 1,2,3

8. Stads-, wijkdebat (Open space, (World)café, 
Charette, jouw dag, technologiefestival, inspraak-
vergadering, van roepen tot eigen inbreng, Olympi-
adeconferentie)

MP, infra, wijk Info, consult, 
advies, (coprod)

Direct Incidenteel  
(of structureel)

Interactief 1,2, 3,5,6

9.Burgerjury (burgeradvieskring, burgerpanel,  
LENS-methode, wijkjury, ..)

MP, infra, wijk Advies Direct Incidenteel 
(panel=struct)

Interactief  
(niet interactief)

1,2,3,(4) 

10. Openhuis (Infomarkt, tentoonstelling,  
Road shows, ... )

MP, infra, wijk Info, consultatie Direct Incidenteel Niet interactief 3,4,5 

11. Enquetering (Deliberative, opinion-polling/ digi-, 
omnibusenquête/ preferentiemeters)

MP, infra, wijk Consultatie Direct Incidenteel Niet interactief 1,2,3,(4,5),6 

12. Referendum MP, infra Advies,  
meebeslissen

Direct Incidenteel Niet interactief 4

13. Infra-lab Infra, wijk Consult, advies Direct Incidenteel Interactief 1,2,3

14. Persoonlijke diepte-interviews Infra, wijk Info, consult, 
advies

Direct, indirect Incidenteel Niet interactief 1,2,3,4,5,6

15. Werkgroep ambtenaren/burgers Infra, wijk Coproductie Direct, indirect Incidenteel Interactief 5

16. Woordvoering Wijk Consult, advies Indirect Incidenteel Interactief 1,2,3,4,5,6

17. Ontwerpatelier, creatieve sessie, werkatelier Wijk Consult, advies Direct, indirect Incidenteel Interactief 2,3

18. Thuis mee ontwerpen  
(ontwerpwedstrijd, creatieve concurrentie, …)

Infra, wijk Advies, coprod, 
(meebeslissen)

Direct, indirect Incidenteel (Niet) interactief 2, 3,(4)

19. Schouw (knelpuntentocht, …) Wijk Consult, advies Direct Incidenteel Interactief 1,2,3,5,6

20. Wijkaandelen (wijkbudget, participatieve begroting 
(lusten en lasten)

Wijk Coprod,  
meebeslissen

Direct Structureel Interactief 1,2,3,4,5,6

21. Informatie via audiovisuele media of via ge-
schreven infokanalen

MP, infra, wijk Info Direct Incident/struct Niet interactief 4,5

22. Publieke hoorzitting MP, infra, wijk Consult, info Direct Incident/struct (Niet) interactief 4,5

23. Openbaar onderzoek MP, infra, wijk Consult, advies Direct, indirect structureel Niet interactief 4
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Het volledige document vindt u op http://www.mobielvlaanderen.be 

participatieWerkVorMen

1.  Joint fact finding 
2.  (Mind) mappen 
3.  Scenariomethode- Envisioning workshops 
4. Rollenspelen 
5. Forecasting (normatieve en verkennende ) 
6.  Normatieve focastingmethoden 
7.  Brainstormen 
8.  Pocket charts 
9.  Visualisaties 
10.  Metaplan (Ideeën verzamelen, delen en prioriteren)
11.  Tenplus 
12.  FishBowl discussion 
13.  Stellingen ter discussie (o.a. gebruikt in Gibson-methode) 
14.  Consensusconferentie 
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BIJLAGE4		Document	participatiewerkvormen
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Als het voorwerp van participatie, de doelgroep en het participatie-initiatief duidelijk zijn, dan kan u 
overgaan tot het uitvoeren van het participatie-initiatief. U kan zeker al aanvinken welke taken voor 
uw participatie-initiatief dienen te gebeuren. Ter voorbereiding van verdere bespreking kan u al een 
eerste aanzet geven. Tot slot kan u in de laatste kolom aanvinken wat al gerealiseerd is.

Voorwerp van participatie

Doelgroep

Participatie-initiatief

Datum participatie-initiatief

Regisseur participatie-initiatief

Voor het initiatief
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BIJLAGE5		Checklist	participatie-initiatieven

Mogelijke	taken Te	doen
Vink	aan

Wie? Wanneer? Gedaan
Kruis	af

Inhoud en vorm

Bepaal programma, agenda met timing   

Bepaal sprekers en/of moderator   

Bepaal inhoud en vorm presentaties   
Bepaal inhoud en vorm deelnemersmateriaal 
(o.a. map, nota, hand-outs, evaluatieformulier)   

Communicatie doelgroep

Redactie uitnodiging   

Lay-out en productie uitnodiging   

Verspreiding uitnodigingen doelgroep (kanalen)   
Registratie inschrijvingen, verontschuldigingen, 
opmaak aanwezigheidslijst en badges   

Lay-out en productie deelnemersmateriaal  
(o.a. map, nota, hand-outs, evaluatieformulier)   

Communicatie pers

Contactpersoon pers   

Redactie en lay-out persuitnodiging   

Verspreiding uitnodigingen pers   

Opvolging pers (e-mail, telefonisch)   

Accommodatie en techniek

Reservatie zaal/zalen, tafels, stoelen   

Stand en banner(s)   
Contactpersoon technische ondersteuning 
aanduiden   
Beamer(s), scherm(en), laptop(s) en internet-
aansluiting   

Microfoon(s) en opname apparatuur   

Fototoestel   

Catering

Drank (voor, tijdens pauze, na)   

Eten (voor, tijdens pauze, na )   

Bediening en opruimen   
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tijdens participatie-initiatief

Mogelijke	taken
Te	doen
Vink	af

Wie? Wanneer?
Gedaan
Vink	af

Inhoud programma

Agenda/Programma: verloop en timing   

Verslag nemen   

Onthaal

Moderator en sprekers: ontvangst en briefing   
Deelnemers: inschrijvingen aanwezigheidslijst, 
badges en deelnemersmateriaal   

Pers: contact en persmap   

Accommodatie en techniek

Zaal/zalen klaarzetten   
Beamer(s), scherm(en), laptop(s) internet-
aansluiting testen   

Microfoons en opname apparatuur testen   

Presentaties testen   

Contactgegevens technische ondersteuning   

Foto’s nemen   

Catering

Drank en eten (o.a. aanbrengen, klaarzetten)   

Bediening en opruimen   

Mogelijke	taken
Te	doen
Vink	af

Wie? Wanneer?
Gedaan
Vink	af

Persbericht maken en versturen   

Artikel: website, gemeentekrant, …   

Verslag maken en versturen   

Evaluatie: deelnemers en andere belanghebben-
den   

na het initiatief
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Indicatoren Methoden

Informeren

1.  X% van de bevolking (of van de  
specifieke doelgroep) weet dat de 
informatie bestaat, aangeleverd  
wordt en hoe (via welk kanaal, ...?).

enquête 
Voorbeeldvraag: Wist u dat er een informatievergadering heeft plaats-
gevonden rond...; Wist u dat er momenteel een infotentoonstelling  
loopt over …?  
Ja/neen (omcirkel); Indien ja, via welke kanaal heeft u dit vernomen?
telling aantal gezinnen die een brief ontvangen hebben; het aantal 
deelnemers aanwezig tijdens de bewonersvergadering in verhouding het 
totaal aantal gezinnen woonachtig in het projectgebied.

2.  X% van de bevolking (of doelgroep) 
weet waarover de informatie gaat 
(inhoudelijk).

enquête
Voorbeeldvraag: Heeft u de brief gelezen? Weet u wat op de affiche 
stond?  
Ja/neen (omcirkel); Indien ja, leg uit.

3.  X% van de bevolking (of doelgroep) 
die de informatie krijgt, begrijpt ze ook 
en kan zich een visie vormen op basis 
van de verkregen informatie.

enquête 
Voorbeeldvraag: Was de informatie in de brief duidelijk? Was de  
informatie die u kreeg tijdens de bewonersvergadering, ... duidelijk?  
Zeer duidelijk – eerder duidelijk – eerder onduidelijk - zeer onduidelijk 
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie). 

4.  X% van de bevolking die de  
informatie krijgt, ze leest/eraan  
deelneemt, ... is geboeid door de  
inhoud (documenteert zich verder, ...).

enquête
Voorbeeldvraag: Heeft u – na het lezen/bijwonen van … interesse  
om meer te weten over ..., om op de hoogte te blijven over …?   
Helemaal ja - eerder ja -  eerder niet – neen, helemaal niet.  
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie). Leg uit. Wenst u op de hoogte  
te blijven van het verdere verloop van …, noteer dan uw gegevens … 
telling aantal personen die zich opgeven om op de hoogte gehouden te 
worden; aantal unieke bezoekers websitepagina, ... aantal bezoekers aan 
de infotentoonstelling.

Consulteren / adviseren

1.  X% van de bevolking (doelgroep)  
is op de hoogte van de consultatie-/ 
adviesronde.

enquête 
Voorbeeldvraag: Weet u dat er momenteel een enquête loopt over …, 
discussietafels gebeuren rond, ...?  
Ja/neen (omcirkel); zo ja, via welk kanaal.
telling aantal gezinnen die een enquête hebben ontvangen.

2.  De deelnemers vormen een goede 
afspiegeling van de beoogde doelgroep 
van de consultatie/adviesronde.

enquête
In de enquêtes wordt het profiel van de respondenten bevraagd  
zoals woonplaats (straat/wijk), type doelgroep (bewoner, handelaar,  
weggebruiker …), gebruik vervoersmodi, lidmaatschap buurtcomité, 
leeftijd en geslacht. 
analyse van profiel van de respondenten of deelnemers aan de 
consultatieronde in vergelijking tot de populatie van de doelgroep;  
nagaan of iedere specifieke doelgroep geconsulteerd werd 

BIJLAGE6		Indicatoren	en	meetmethoden	voor	de	
evaluatie	van	participatie-initiatieven,	
ingedeeld		per	ambitieniveau
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3.  De deelnemers zijn voldoende geïn-
formeerd over de redenen en doelstel-
ling van de consultatie-/adviesronde en 
begrijpen de concrete spelregels.

enquête
Voorbeeldvraag: Was het duidelijk wat van u verwacht werd tijdens de 
consultatie? Is het duidelijk wat de overheid van plan is te doen met uw 
bijdrage tijdens …?  
Ja helemaal - eerder ja - eerder neen - helemaal niet  
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie). Verduidelijk uw antwoord.

4.  Alle verschillende belanghebben-
den (of X% van de beoogde doelgroep; 
)nemen deel aan de consultatie- of 
adviesronde.

Tellingen/observaties/verslagen – aanwezigheidslijst en actieve deelname 
aan vergaderingen

5.  De deelnemers krijgen voldoende 
tijd en ondersteuning om een gefun-
deerd advies te vormen.

enquête
Voorbeeldvraag: Was u in staat om op basis van de vooraf bezorgde 
informatie een gefundeerd advies te geven?  
Zeer zeker - eerder wel - eerder niet - helemaal niet.
Kreeg u voldoende de tijd om uw advies te geven?  
Zeer zeker - eerder wel - eerder niet - helemaal niet.  
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie). Verduidelijk uw antwoord.

6.  Het advies uit de participatieronde 
wordt gedragen door alle deelnemende 
burgers/betrokkenen bij de advies-
ronde.

documentatie
Het verslag van de adviesronde wordt goedgekeurd door alle aanwezi-
gen. 
enquête
Voorbeeldvraag: In welke mate was u tevreden over de mogelijkheden 
om zelf uw inbreng te doen tijdens …?  
Heel tevreden - eerder tevreden - eerder ontevreden - heel ontevreden 
(omcirkel max. 1 antwoordcate-gorie). Verduidelijk uw antwoord. 
In welke mate was u tevreden over de kwaliteit van de inbreng van de 
andere deelnemers?  
Heel tevreden - eerder tevreden - eerder ontevreden - heel ontevreden 
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie). Verduidelijk uw antwoord

7.  Het advies uit de participatieronde 
wordt gedragen door de bredere 
bevolking/doelgroep waarvan de 
deelnemers aan de adviesronde deel 
uitmaken.

enquête
Voorbeeldvraag: Koppelde u de resultaten van de adviesronde waar u 
aan deelnam terug naar uw achterban (de leden van uw organisatie, ...)? 
Ja - neen - nog niet, maar plan dit te doen (omcirkel max. 1 antwoord-
categorie). Indien ja of nog niet, op welke manier gebeurde dit? 

8.  De overheid geeft feedback aan de 
bevolking over de resultaten van de 
consultatie/het advies. 

documentatie
Een samenvatting van de consultatie (een verslag) wordt gecommu-
niceerd naar de deelnemers aan de participatie; de resultaten van de 
consultatie worden gecommuniceerd naar een breder publiek via kanalen 
X, Y, …

9.  De overheid/bestuur overweegt  
de opname van de resultaten van 
de consultatie-/adviesronde in haar 
beleidsbeslissingen.

documentatie
De resultaten van de consultatieronde worden besproken binnen de 
GBC, het verslag van consultatie wordt toegevoegd aan de oriëntatie-, 
verkennings-, start-, projectnota… 
enquête
Voorbeeldvraag: Heeft u het gevoel dat het participatie-initiatief serieus 
genomen werd door het bestuur?  
Ja helemaal - eerder ja - eerder neen - helemaal niet  
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie).
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Coproduceren/meebeslissen

1.  De deelnemers aan het participatie-
initiatief vertegenwoordigen de ver-
schillende aspecten/visies/belangen 
van een probleem.

documentatie
Verslagen van bijeenkomsten (aanwezigheid, actieve deelname,  
duidelijkheid van de rol van deelnemers).
enquête 
Voorbeeldvraag: Vindt u dat alle belangrijke betrokkenen deelnamen  
aan het participatie-initiatief?  
Ja - eerder ja - eerder neen - neen. (omcirkel max. 1 antwoordcategorie). 
Indien neen, wie ontbrak? Leg uit waarom?

2.  Bij de zoektocht naar oplossingen 
worden alle mogelijke invalshoeken/
disciplines in overweging genomen.

documentatie
Verslagen van bijeenkomsten.
enquête
Voorbeeldvraag: Vindt u dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig 
was binnen de groep om goeie beslissingen te nemen?  
Ja - eerder ja - eerder neen - neen. Indien neen, wie/wat ontbrak?  
Leg uit waarom?

3.  De randvoorwaarden voor het 
project (bevoegdheden, budget, timing, 
methode van beslissingsname) zijn 
door alle deelnemende partijen vooraf 
afgesproken en aanvaard.

enquête
Voorbeeldvraag: waren de spelregels vooraf voldoende duidelijk?  
Ja - eerder ja - eerder neen - neen. Leg uit.
Was u het eens met de spelregels?  
Ja helemaal - eerder ja - eerder neen - neen. Leg uit.  
Zou u dit anders hebben aangepakt? Zou u het opnieuw zo aanpakken? 
Leg uit.

4.  De randvoorwaarden worden 
duidelijk gecommuniceerd naar de 
bredere bevolking. 

documentatie
Welke acties werden ondernomen? Via welke kanalen werd gecommu-
niceerd? 

5.  De deelnemende partijen (bestuur, 
politiek, burgers en stakeholders)  
dragen elk mee verantwoordelijkheid 
voor de genomen beslissingen en 
voeren ze samen uit.

documentatie
Van acties en beslissingen genomen.

6.  De deelnemende partijen koppelen 
terug naar hun achterban bij beslissin-
gen die genomen worden.

documentatie
Van acties. 
enquête
Voorbeeldvraag: Koppelde u de resultaten van de participatie waar u aan 
deelnam terug naar uw achterban (de leden van uw organisatie, ...)?  
Ja - neen - nog niet, maar plan dit te doen (omcirkel max. 1 antwoord-
categorie). Indien ja of nog niet, op welke manier gebeurde dit?  
Indien niet, waarom niet?

7.  Het bestuur informeert de bredere 
bevolking over de resultaten van de 
projectbeslissingen.

documentatie
Van acties.

8.  Het bestuur aanvaardt alle genomen 
beslissingen die conform zijn aan de 
vooropgestelde randvoorwaarden of 
spelregels. 

documentatie
enquête
Voorbeeldvraag: Heeft u het gevoel dat het participatie-initiatief au sérieux 
genomen werd door het bestuur?  
Ja helemaal - eerder ja - eerder neen - helemaal niet  
(omcirkel max. 1 antwoordcategorie). Leg uit.
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