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1 Wat is burgerparticipatie? 

De gemeente maakt beleid en neemt besluiten die van invloed zijn op de directe leefomgeving van de 

inwoners. Inwoners willen hier vaak bij betrokken worden. De betrokkenheid van de inwoner beperkt 

zich tegenwoordig niet meer tot de gang naar de stembus eens in de vier jaar. Het gaat bij 

burgerparticipatie in deze contacten over invloed op beleid en bestuur van een gemeente. Het heeft te 

maken met burgerschap, met democratie, met vernieuwing van het openbaar bestuur en een overheid 

die meer aan de inwoner laat.  

 

Burgerparticipatie definiëren wij in deze nota als volgt: 

Burgerparticipatie is een brede term voor enerzijds de activiteiten die de gemeente ontwikkelt om 

inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de ontwikkeling van, de 

besluitvorming over en de uitvoering van beleid van de gemeente en anderzijds de activiteiten die 

inwoners zelf ondernemen om vraagstukken in hun omgeving op te pakken of voorzieningen te 

creëren. 

 

Uitgangspunt is het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties bij de totstandkoming van 

beleid en plannen van de gemeente én ook ruimte bieden om initiatieven vanuit de samenleving te 

stimuleren en te faciliteren. We hebben drie uitgangspunten geformuleerd die richtinggevend zijn voor 

de verdere ontwikkeling om inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij 

beleid en besluitvormingsprocessen: 

 ruimte voor actieve Heemskerkers; 

 met aandacht voor elkaar (sociale cohesie!) en; 

 in dialoog en samenwerking.  

 

We pakken hierop door en gaan op zoek naar een volgende fase in deze ontwikkeling. Met bestaande 

én nieuwe partners willen we de problemen en ambities in Heemskerk oppakken. We willen ook de 

betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving borgen, zelforganisatie ondersteunen, ontmoeting 

faciliteren én inwoners betrekken bij het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities. 

 

1.1 Verordening burgerparticipatie 2017 

.Artikel 150 Gemeentewet verplicht 

de gemeenteraad een verordening 

vast te stellen, waarin regels worden 

gesteld over de wijze waarop 

inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties bij de 

voorbereiding van gemeentelijke  

beleid worden betrokken. Dit is 

gebeurd in de ‘Verordening 

burgerparticipatie 2017’. In de 

verordening zijn begrippen 

gedefinieerd, de verschillende 

vormen van burgerparticipatie 

benoemd  en spelregels ten aanzien 

van inspraak, het spreekrecht in de raad en raadscommissies en de burgerinitiatiefvoorstellen 

opgenomen. De spelregels ten aanzien van burgerkracht, burgerparticipatie sociaal domein en 

overige  vormen van burgerparticipatie (omgevingsbewust werken) zijn in deze nota Burgerparticipatie 

vastgelegd en komen verderop in de tekst nog uitgebreider aan bod. 
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1.2 Terugblik en ontwikkelingen 

In 2012 heeft het college de nota Burgerparticipatie vastgesteld. Doel was een eenduidige en heldere 

werkwijze bij burgerparticipatie vast te leggen, waarbij de spelregels en het bijbehorende 

afwegingsinstrumentarium binnen Heemskerk op dezelfde wijze werden toegepast. De nota is 

inmiddels toe aan actualisatie gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie 

sinds 2012: 

 In 2014 is Burgerkracht ingevoerd. Bij Burgerkracht gaat het om initiatieven vanuit de 

inwoners die zijn gericht op het bevorderen van de sociale cohesie en de leefbaarheid in de 

buurt, zowel in fysiek en sociaal opzicht. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol.  

 In 2015 zijn enkele grote taken vanuit de Rijksoverheid overgedragen aan de gemeente in het 

kader van de decentralisaties. Deze zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet, Participatiewet en Wet passend onderwijs. De 

gedachte achter de decentralisaties is dat de lokale overheid dichter bij haar inwoners staat 

en haar inwoners goed kent. De transformatie in het sociale domein vraagt van inwoners om 

zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en zo actief mogelijk te blijven meedoen. Om dat 

te kunnen realiseren, moeten inwoners meer zeggenschap over hun eigen sociale en fysieke 

leefomgeving hebben. 

 In 2015 is de methodiek Factor C, omgevingsbewust werken, geïntroduceerd. Factor C is in 

2016 geëvalueerd en de aanbeveling is gedaan om Factor C in de bedrijfsvoering te 

implementeren en als leidende methodiek op te nemen in de nota Burgerparticipatie. 

 

Naar de toekomst kijkend zien we dat op zowel het sociaal – als het fysiek domein nog veel moeten 

gebeuren aan het vormgeven van burgerparticipatie. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

 Binnen het sociaal domein loopt het regionale project ‘Vernieuwing (cliënten-)Participatie’. 

Hierin experimenteren bestaande adviesraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen op welke 

manier het beste invulling kan worden gegeven aan het betrekken van inwoners, waaronder 

cliënten, bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de Wmo 2015, de Participatiewet en de 

Jeugdwet. Eind 2017 zal een voorstel worden gedaan op welke wijze hieraan vorm te geven. 

 De nieuwe Omgevingswet verplicht de overheid om inwoners te laten bijdragen aan 

besluitvorming. Hoe dit precies moet gebeuren, is vastgelegd in de Algemene Maatregel van 

Bestuur Omgevingsbesluit van 1 juli 2016. Er is geen gedragscode voorgeschreven, maar er 

is wel een Inspiratiegids Participatie Omgevingswet. De gemeente heeft dan ook nog veel 

ruimte om dit zelf vorm te geven. 
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2 Wat willen we bereiken met burgerparticipatie? 

Het is van belang dat er helderheid bestaat 

over de doelen die we willen bereiken met 

burgerparticipatie. Waarom zetten we 

burgerparticipatie in als instrument bij het 

maken van beleid, plannen en het uitvoeren 

hiervan? 

 

Kwaliteit 

Door samen te werken aan plannen en 

vorming van beleid (en uitvoering) kunnen de 

gemeente en inwoners als team een hogere 

kwaliteit realiseren. Van hoge kwaliteit is 

sprake als het proces leidt tot een plan en 

beleid dat technisch, praktisch en financieel 

haalbaar is. Kwaliteit is ook als beleid of plannen worden gedragen door de betrokken inwoners, 

bedrijven of organisaties. 

 

Bondgenootschap 

Tijdens een burgerparticipatieproces maken (deelnemende) Heemskerkers kennis met de werking van 

politiek en de gemeentelijke organisatie. Doordat men participeert en dus een kijkje krijgt in de 

gemeentelijke keuken, beseft men dat een gemeentebestuur keuzes moet maken en daarbij 

individuele, groeps- en gemeenschapsbelangen dient af te wegen. Een bijkomend effect is dat 

inwoners kunnen zien dat niet altijd elk individueel belang gehonoreerd kan worden. Deelnemers aan 

een dergelijk proces zien ook in dat voor- en tegenstanders van een bepaalde keuze met argumenten 

komen die zij zelf misschien (nog) niet hadden bedacht. De participant leert te kijken met een bredere 

blik en leert belangen af te wegen.  

 

Vergroten vertrouwen tussen inwoners en gemeente 

Het proces op zich en de rol van de gemeente als partner (c.q. initiatiefnemer) in dat proces is 

belangrijk. Inzet van burgerparticipatie stelt de gemeente Heemskerk in staat om zich te profileren als 

partij waar uitstekend mee samen te werken is. Burgerparticipatie kan zo ingezet worden als een 

instrument waarmee het vertrouwen van inwoners in politiek en bestuur versterkt en verbeterd wordt. 

Andersom geldt dit argument uiteraard ook! Ook het bestuur moet leren te vertrouwen op de kennis en 

deskundigheid van zijn inwoners. 

 

Versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

Gemeenten krijgen steeds meer taken toegeschoven vanuit het Rijk. Tegelijkertijd gaat de 

Rijksoverheid er hierbij vanuit dat gemeenten deze taken met minder middelen kunnen uitvoeren: er 

moet meer met minder geld. In veel gemeenten wordt er dan ook nagedacht over andere manieren 

van werken om toch te kunnen voldoen aan de opgelegde taken. Tegelijkertijd is het maatschappelijk 

besef ontstaan dat de relatie tussen de overheid en de inwoner aan vernieuwing toe is. Dit is zichtbaar 

in de kantelingsgedachte. De gemeente gaat van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Uitgangspunt 

daarbij is versterking van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. In het verlengde daarvan kijken 

we of bepaalde (uitvoerings)taken we vroeger als vanzelfsprekend voor de inwoners deden, nu door 

inwoners (meer) zelf kunnen worden opgepakt. 



N O T A  B U R G E R P A R T I C I P A T I E  2 0 1 7  

8 

Draagvlak 

Als inwoners van Heemskerk betrokken zijn bij plannen, het proces van dichtbij gevolgd hebben en 

hebben ervaren dat er rekening wordt gehouden met hun mening en die van hun medeburgers, is de 

kans groot dat zij eerder achter het eindresultaat staan dan wanneer die betrokkenheid er niet was. 

Meedoen kan leiden 

tot acceptatie, 

acceptatie leidt tot 

draagvlak, daarover is 

iedereen het eens. Het 

verhoogde draagvlak 

leidt er meestal toe dat 

er minder bezwaren 

en klachten op 

gemeentelijke plannen 

of voornemens 

komen. 

 

Wisselwerking leidt tot vergroten van kennis 

Voordeel van burgerparticipatie is dat het ertoe leidt dat inwoners kundiger worden door het actief 

participeren bij het besluitvormingsproces. Anderzijds krijgt de gemeente (bestuur en ambtenaren) 

meer inzicht in wat er in de gemeente leeft en waar specifieke expertise te halen is. 

 



N O T A  B U R G E R P A R T I C I P A T I E  2 0 1 7  

9 

3 Vormen van burgerparticipatie 

Wanneer eenduidigheid is over de definitie en doelen van burgerparticipatie bij de ontwikkeling van 

beleid en plannen, is het belangrijk de vormen van burgerparticipatie en de voorkeursmethodiek vast 

te stellen. Hieronder worden eerst de wettelijke vormen van burgerparticipatie op het sociaal domein 

onderscheiden. Vervolgens worden de uitgangpunten voor Burgerkracht beschreven. Ten slotte wordt 

uitgelegd op welke wijze er bij beleidsvoornemens en projecten een afweging gemaakt kan worden 

om te bepalen of burgerparticipatie nodig en nuttig is. 

 

3.1 Burgerparticipatie sociaal domein 

In drie wetten binnen het sociaal domein – de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet 

maatschappelijk ondersteuning 2015 – is bepaald dat nadere regels opgesteld moeten worden over 

de manier waarop inwoner, cliënten en/of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de uitvoering 

van deze wetten. Hierbij wordt in ieder geval geregeld de manier waarop zij: 

 in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen; 

 vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de 

besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; 

 worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; 

 deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

 onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; 

 worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. 

 

In Heemskerk hebben we dit als volgt georganiseerd:  

 

 Wmo 

In de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Heemskerk 

2016 is vastgelegd dat inwoners, 

waaronder in ieder geval cliënten of hun 

vertegenwoordigers, worden betrokken 

bij het beleid. Het Burgerplatform Wmo 

adviseert (on)gevraagd over de Wmo. 

Het Burgerplatform wordt zo vroeg 

mogelijk bij de beleidsvorming betrokken. 

De werkwijze van het Burgerplatform 

Wmo is vastgelegd in Nadere regels 

Burgerparticipatie Wmo Heemskerk 2017. 

 

 Participatiewet 

In de Verordening cliëntenparticipatie participatiewet 2016 is vastgelegd hoe cliënten betrokken 

worden bij de (on)gevraagde adviseren over de participatie. Dit gebeurt door het Cliëntenplatform 

Sociale Zaken, een onafhankelijke belangenorganisatie bestaande uit cliënten, voor mensen in 

financieel kwetsbare posities. In de Nadere regels Cliëntenraad gemeente Heemskerk 2017 is de 

werkwijze vastgelegd. De bestaande Verordening Cliëntenparticipatie Sociale werkvoorziening zal 

worden ingetrokken, zodra de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) volledig is opgegaan in de 

Participatiewet. 

 

 Jeugdwet 

Formeel is de cliëntenparticipatie bij het jeugdbeleid nog niet geregeld maar informeel wordt er wel 

aan participatie gedaan. Zo is het Burgerplatform Wmo betrokken geweest bij een aantal 

ontwikkelingen op het beleidsterrein Jeugd. Ook is er bij het opstellen van het jeugdbeleid gebruik 
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gemaakt van activiteiten die in de afgelopen periode rondom jeugd zijn georganiseerd, zoals 

gesprekken met jeugdigen, ouders en organisaties, ervaringsonderzoeken, evaluaties en een 

flitspeiling via Facebook onder jongeren. Momenteel loopt er een pilot om te kijken hoe de participatie 

van jeugd het beste kan worden vorm gegeven. Bij deze pilot is het Burgerplatform Wmo betrokken.  

 

Binnen het sociaal domein loopt het regionale project ‘Vernieuwing (cliënten-)Participatie’. Hierin 

experimenteren bestaande adviesraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen op welke manier het 

beste invulling kan worden gegeven aan het betrekken van inwoners, waaronder cliënten, bij de 

beleidsontwikkeling en -uitvoering van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. Eind 2017 

zal een voorstel worden gedaan op welke wijze hieraan vorm te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Burgerkracht 

Bij Burgerkracht gaat het om initiatieven van 

inwoners om vorm te geven aan hun straat, buurt 

of stad, waarbij inwoners zelf bepalen wat er 

gebeurt en waarbij de gemeente een 

ondersteunende of faciliterende rol heeft. Deze 

initiatieven zijn gericht om  - in fysiek en sociaal 

opzicht - de sociale cohesie en leefbaarheid in de 

buurt te bevorderen. Jaarlijks is € 90.000 

beschikbaar. Een bewonerscommissie 

(Commissie Budget Burgerinitiatieven) beoordeelt 

de aanvragen voor financiële ondersteuning. 

 

Burgerkracht is niet in een vaste structuur gegoten om enerzijds niet te veel te sturen op werkwijze en 

resultaten en anderzijds geen beperkingen op te leggen ten aanzien van doelen en doelgroepen. Dat 

vraagt wel wat van bewoners, ambtenaren en bestuurders. Het vraagt dat ze met elkaar aan de slag 

gaan, 'nieuwe wielen' gaan uitvinden, ervaringen delen, experimenteren. De volgende uitgangspunten 

worden hierbij gehanteerd: 

 

 Initiatieven bevorderen de leefbaarheid en/of het vergroten van de sociale cohesie in de buurt 

Het gaat over activiteiten en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of het vergroten van 

de sociale cohesie in de buurt. Denk daarbij meer veiligheid, prettiger en respectvol met elkaar 

omgaan, ervoor zorgen dat aanwezige voorzieningen in goede staat blijven, meer bewoners bij de 

buurt betrekken, bewoners stimuleren elkaar te helpen, het contact over en weer tussen de buurt, 

vergroten van het gevoel van verantwoordelijkheid van bewoners voor hun leefomgeving. 

Voorbeelden zijn: kleinschalige buurt- en straatfeesten, speelplekjes, maar ook grote 

evenementen. 

 

 Initiatieven zijn afkomstig van en eigendom van de inwoner(s) 

Kenmerkend voor een initiatief is dat het idee afkomstig is van de inwoner, die het idee vervolgens 

zelf of in eigen beheer wil uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat wij het idee overnemen of eisen 

dat de inwoner werkt zoals wij zouden werken. Het is ook niet de bedoeling om gemeentetaken 

langs deze route over te dragen aan inwoners om zo te bezuinigen op de kosten. Dat neemt niet 

“We hebben veel activiteiten georganiseerd voor kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers om 

hen te betrekken bij jeugdhulp. Welke vraagstukken zijn nu belangrijk voor hen? Ook hebben we 

flink wat onderzoeken gedaan om het welzijn van de inwoners te peilen. Al deze informatie 

hebben we gebruikt bij het maken van het beleidsplan.”  
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weg dat ook gemeente en maatschappelijke partijen onderwerpen onder de aandacht kunnen 

brengen, waarvoor voorstellen kunnen worden gedaan of suggesties voor (bestaande) initiatieven 

kunnen worden ingebracht. 

 

 Initiatieven worden welwillend ontvangen 

De samenleving is aan zet en wij maken daarvoor ruimte. Ruimte ontstaat niet vanzelf. Wij denken 

in mogelijkheden. Ook op het terrein van de regelgeving is het wenselijk om ideeën niet in de kiem 

te smoren, maar open te staan voor wat mogelijk is. Zo kan onderzocht worden of regels en 

verboden omgezet kunnen worden naar alternatieven en voorwaarden. Te denken valt aan het 

verlenen van vrijstellingen, het wijzigen van voorschriften, tijdelijk afzien van handhaving, 

alternatieven aanreiken hoe een initiatief wel in de regels past en accepteren dat dingen anders 

kunnen. 

 

 Initiatieven zijn herkenbaar en hanteerbaar 

Initiatiefnemers moeten het initiatief beschrijven. Te denken valt aan de volgende elementen: de 

locatie, de tijdsduur, de schaalgrootte, de omvang, het eigenaarschap, het doel, de waarde of 

belang voor de initiatiefnemers en of anderen en het risico voor partijen. Op www.heemskerk.nl is 

een digitaal webformulier beschikbaar. 

 

 Initiatieven waarbij budget nodig is, worden voorgelegd aan de Commissie Budget 

Burgerinitiatieven 

De gemeente stelt jaarlijks € 90.000 beschikbaar voor initiatieven. Een commissie van bewoners 

bepaalt of de aanvraag voor budget aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn 

beschikbaar op www.heemskerk.nl en gaan over het doel waarvoor het budget wordt 

aangevraagd en de procedureregels voor de aanvraag.  

 

 Initiatieven worden gefaciliteerd en gestimuleerd 

De sociaal werkers van Welschap Welzijn zijn beschikbaar voor het ondersteunen en adviseren 

van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven. Ook daarbij geldt: het initiatief ligt 

bij inwoners maar waar begeleiding nodig is, kan men zich wenden tot Welschap Welzijn.  

 

 Uitgesloten initiatieven  

De gemeente communiceert op voorhand welke activiteiten zijn uitgezonderd van initiatieven en 

waarom. De uitgesloten initiatieven zijn: het planten en onderhouden van bomen en het plaatsen 

en onderhouden van grote speeltoestellen. Op deze terreinen is de gemeente risico-aansprakelijk. 

Voor de overige initiatieven zal het van de activiteit afhangen of er argumenten zijn om deze uit te 

zonderen. Er wordt geen budget verleend voor een initiatief waarvoor al subsidie is verstrekt. 

 

 Afspraken over. een initiatief kunnen worden neergelegd in een overeenkomst.  

Kenmerkend voor de verhoudingen is de gelijkwaardigheid van partijen. De inwoner wordt niet 

door de gemeente ergens toe verplicht en de gemeente gaat uit vrije wil in zee met de inwoner. 

Om die gelijkwaardigheid vast te leggen kan het opstellen van een overeenkomst tussen 

initiatienemer(s) en de gemeente een goede vorm zijn. Daarin leggen partijen hun afspraken vast, 

aangevuld met enkele eenvoudige regels over het aangaan en beëindigen van de overeenkomst. 

 

 

 

 

 

“We wilden met een campagne ‘Burgerkracht’ bekend maken in Heemskerk. Daarvoor hebben we 

met inwoners, medewerkers van Welschap en de gemeente met behulp van Factor C in een aantal 

sessies onderzocht hoe we het best kunnen aansluiten bij de beleving van de inwoners.” De 

campagne heeft januari 2016 plaatsgevonden.”  

http://www.heemskerk.nl/
http://www.heemskerk.nl/
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3.3 Overige vormen van burgerparticipatie 

Nu het helder is welke vaste vormen van burgerparticipatie we gebruiken, blijft er nog een scala van 

onderwerpen over – zowel op sociaal, fysiek als bestuurlijk terrein – waar burgerparticipatie op 

toegepast kan worden. Het kan zijn dat een onderwerp in het sociaal domein méér nodig heeft dan 

een ronde langs het Burgerplatform Wmo. Een initiatief van inwoners kan zodanige vormen 

aannemen, dat het vraagt een uitgebreidere aanpak dan een voorstel van een aantal inwoners 

zondermeer ondersteunen en faciliteren. In het fysieke domein is er (nog) geen sprake van wettelijke 

eisen op het gebied van burgerparticipatie. Toch gebeurt er veel in dit domein dat zich leent voor 

burgerparticipatie en we zetten dit ook regelmatig in bij het maken van beleid, plannen en ook bij de 

uitvoering in de buitenruimte. Belangrijke vraag is hierbij: welk onderwerp leent zich nu voor 

burgerparticipatie? Hoe weeg je af wanneer je burgerparticipatie wel of niet toepast bij een nieuwe 

ontwikkeling of een project? 

 

Afwegingskader 

Onderstaand afwegingskader is 

een hulpmiddel om te bepalen 

waar burgerparticipatie nodig en 

nuttig is. Het schema is geen 

rekenexercitie: als er sprake is 

van bijvoorbeeld drie maal ja en 

vijf maal nee, kan het toch zo 

zijn dat burgerparticipatie 

wenselijk is. Ja bij de 

onderwerpen bestuurlijke druk 

en prioriteit, grote impact voor 

bewoners en voldoende tijd en 

geld kan genoeg zijn voor het inzetten van burgerparticipatie. Het is aan te bevelen om de afweging 

met behulp van het kader integraal te maken. De input van betrokken medewerkers en bestuurders 

samen maakt dat er sprake is van een zo zuiver mogelijke afweging, die recht doet aan het onderwerp 

dat op tafel ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de visie van één persoon doorslaggevend is voor het al 

dan niet toepassen van burgerparticipatie. 

 
Bij dit project/activiteit is er sprake van… Ja Nee 

bestuurlijke druk en prioriteit   

grote impact voor bewoners, instellingen en/of ondernemers   

ruimte voor inbreng van anderen   

voldoende tijd en geld   

een onderwerp dat transparant en open besproken kan worden   

veel maatschappelijke discussie   

veel en deels tegengestelde belangen   

betrokkenheid van meerdere beleidsvelden binnen de gemeente   
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4 Hoe doen we het in de praktijk? 

Om burgerparticipatie daadwerkelijk vorm te geven is het nodig dat we omgevingsbewust zijn en daar 

ook naar handelen. Een manier om dit gestructureerd en integraal te doen is Factor C. Deze 

methodiek is in 2015 geïntroduceerd in de gemeente Heemskerk. Factor C – ontwikkeld door de 

Rijksoverheid en daarna doorontwikkeld voor gemeenten – is gereedschap voor beleidsmakers en 

projectleiders. Het is een concrete werkwijze met instrumenten en stappen waarmee communicatie in 

het hart van beleid of een project kan worden gebracht. In plaats van beleid achteraf begrijpelijk te 

maken helpt Factor C om begrijpelijk beleid te maken. Uitgangspunt is dat beleid dat in samenspraak 

met de omgeving tot stand komt, beter beleid is. Factor C leidt ertoe dat inwoners meer eigen 

verantwoordelijkheid krijgen. Bovendien bevordert het de integrale aanpak van vraagstukken. 

 

4.1 Visie 

In 2012 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het Rapport 

Vertrouwen in burgers. Ook hierin wordt het belang benadrukt van omgevingsbewust werken. ‘Wie 

burgers wil betrekken, moet denken vanuit hun perspectief. Burgers hebben uiteenlopende behoeften 

en kwaliteiten en het is zaak daar in een netwerksamenleving rekening mee te houden. Als dat 

onvoldoende gebeurt, zullen velen afhaken. Onder voorwaarden blijken alle groepen burgers te 

bereiken en goeddeels te activeren. Dat vereist wel een gedifferentieerde bewegingsruimte die 

tegemoetkomt aan hun specifieke behoeften en kwaliteiten.’ 

 

4.2 De methodiek 

Factor C is dus een methodiek die beleidsmakers, projectleiders en uitvoerders ondersteunt bij het 

ontwikkelen van communicatief en omgevingsbewust beleid. Het bestaat uit drie stappen: het maken 

van krachtenveldanalyse, het formuleren van kernboodschappen en het opstellen van een 

communicatiekalender. 

 

 Stap 1 Krachtenveldanalyse 

De eerste stap in Factor C is het maken van de 

krachtenveldanalyse. Hierin worden alle actoren of 

doelgroepen geïnventariseerd. Welke belangen zijn 

er? Welke kennis is er? Vervolgens wordt bepaald 

welke doelgroep welke rol speelt. Een doelgroep kan 

beslisser zijn, gebruiker/afnemer, 

toeleverancier/uitvoerder of beïnvloeder.  

 

Daarna wordt bepaald op welk niveau een doelgroep 

wordt betrokken. Dit kan op vier niveaus:  

 Meeweten: informeren, zenden, op de hoogte houden; 

 Meedenken: raadplegen, input vragen, in gesprek gaan; 

 Meewerken: samen tot oplossingen komen, gedeeld product; 

 Meebepalen: doorslaggeven invloed. 

Als het hele krachtenveld in kaart is gebracht, volgt de tweede stap: het formuleren van de 

kernboodschap. 

 

 Stap 2 Kernboodschap 

Bij het formuleren van kernboodschappen gaat het er niet alleen om wat we willen vertellen, maar juist 

om wat een ander wil weten of kan horen. Communicatie is informatie toevoegen aan de kennis en 

werkelijkheid van een ander. Om kernboodschappen te formuleren ga je in de schoenen van de 

doelgroep(en) staan. Wat zeggen ze over dit onderwerp, wat weten ze wel en wat weten ze niet, wat 

vragen ze ons, welke emoties spelen er? Dit noemen we kritiek. In de kernboodschap komen de 
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antwoorden op deze vragen aan bod (repliek). Op deze manier sluit de communicatie aan bij de 

belevingswereld van de doelgroepen. 

 

 Stap 3 Communicatiekalender 

De laatste stap is het maken van een communicatiekalender. De communicatiekalender helpt bij het 

bepalen van de communicatiestrategie en biedt overzicht over de lopende communicatieactiviteiten. 

De kalender zorgt ervoor dat doelgroepen op het juiste moment en op de juist manier met elkaar in 

contact komen. Ook hier wordt aangesloten bij de doelgroepen en wordt gewerkt van buiten naar 

binnen. Dit houdt in er wordt ingehaakt op de communicatiemomenten en -middelen van anderen, 

wordt ingespeeld op de netwerksamenleving en daarna(ast) eigen momenten en middelen worden 

georganiseerd. 
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5 Planning en monitoring 

Met het formeel vastleggen van burgerparticipatie in een nota Burgerparticipatie en de Verordening 

burgerparticipatie 2017, ben je er als gemeente nog niet. De ervaring leert dat bestuursorganen 

burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben, zo ook het Heemskerks gemeentebestuur. De praktijk 

blijkt vaak een stuk weerbarstiger. Zowel bestuurders als medewerkers worstelen soms met het 

onderwerp. Er leven vragen als welke beleidsvoornemens en projecten lenen zich voor 

burgerparticipatie, wie betrekken we erbij en op welke instrumenten zetten we dan in? Daarbij kost 

burgerparticipatie tijd en geld. Om er voor te zorgen dat burgerparticipatie meer is dan alleen een 

belofte op papier, moeten we investeren in een goede borging van het onderwerp ‘burgerparticipatie’ 

in de organisatie.  

 

5.1 Planning en verantwoording 

Jaarlijks stelt het college een planning op van te 

verwachten projecten, beleidsontwikkelingen en 

activiteiten waar burgerparticipatie wordt toegepast. 

Vanzelfsprekend laat deze planning nog ruimte voor 

initiatieven, als die zich aandienen. We leven immers 

in een dynamische wereld waar niet alle plannen en 

ontwikkelingen van te voren bekend is. Ook in deze 

gevallen moet er ruimte zijn burgerparticipatie toe te 

passen.  

Jaarlijks zorgt het college voor een jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd over de 

ontwikkelingen, plannen en initiatieven waarbij burgerparticipatie is toegepast.  

 

 

 

 

 

 

  

“We willen de biodiversiteit in Heemskerk verhogen. Maar waar begin je dan? Met een 

groep mensen vanuit allerlei verschillende organisaties en achtergronden zijn we gaan 

brainstormen hoe we dit kunnen bereiken. Het helpt dan om in de schoenen van de 

inwoners te gaan staan. Hoe denken zij hier over? Wat vinden zij belangrijk en wat niet? 

Hoe verleiden we hen om hun tuinen te vergroenen? Uit deze sessies zijn hele creatieve 

voorstellen gekomen, die we ook in de praktijk gaan brengen.” 


