
 
 
 
 
 

Memo 

 

 

Voor Gemeenteraad Van ir. C.H.C. van Rooij 

Programmabestuurder Participatie 

  

      

Datum 13 november 2019 Bijlage(n) Onderzoeksrapport 'Verstandig verder 

met participatie 

  

Zaaknummer 1948286068     

      

Onderwerp Eindrapportage onderzoeks- en adviesbureau Berenschot - 'Verstandig verder met participatie' 

Samengevat en vervolgstappen 

      

Geachte raadsleden, 

 

Gemeente Meierijstad is deelnemer geweest in het onderzoek ‘verstandig verder met participatie.’ 

Dit onderzoek is een initiatief van onderzoeks- en adviesbureau Berenschot in samenwerking met 

de Erasmus Universiteit Rotterdam in een breder consortium van organisaties (onder meer 

Gemeente Etten-Leur, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Castricum, Provincie Zuid-

Holland). De onderzoekers leveren per deelnemende organisatie een onderzoeksrapport op, en 

daarnaast verschijnt er later dit jaar een algemene rapportage over het gehele onderzoek. 

 

In dit memo vindt u een samenvatting van de adviezen en lessen, en de vervolgstappen die we 

als gemeente willen zetten. 

 

Het rapport van het Meierijstadse onderzoek is in zijn geheel bijgevoegd als bijlage. 

 

We plannen in samenspraak met de griffie voor begin 2020 een verdiepend gesprek met de 

fractievoorzitters over het samen leren, naar aanleiding van het Berenschot-rapport en de pilot 

startgesprekken over het participatieproces.   
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Vervolgstappen 

 

We hebben afgelopen jaar de lijn van “participeren en leren” ingezet. Dat doen we langs de 

drieslag van ‘cultuur maken & instrumenten ontwikkelen’, ‘versterken van wat er is’ en het ‘samen 

leren’. De vervolgacties naar aanleiding van het rapport pakken we op via deze drieslag. 

Vanuit de programmalijn Participatie nemen we de verbeteractiviteiten op in het uitvoeringsplan. 

Op basis van dit rapport en de hierin opgenomen lessen en adviezen (zie verderop) gaan we 

vanuit de programmalijn alvast aan de slag met de onderstaande actiepunten.  

 

Cultuur maken en instrumenten ontwikkelen: 

- Het vormgeven van een helder proces voor inwoners initiatieven. Voor initiatiefnemers die 

contact zoeken met de gemeente, dient het proces helder te zijn: met wie kan ik in gesprek? 

wanneer kan ik een antwoord verwachten? wie is mijn contactpersoon? Voor medewerkers 

moeten de processtappen ook duidelijk te zijn. Planning is dat in de eerste helft 2020 het 

proces wordt opgezet. Daarna gaan we ermee oefenen, verbeteren en het proces verder 

inbedden in de organisatie. Een relatie met leefbaarheidsproces wordt meegenomen. 

- Interne communicatie verstevigen en verbreden. Dat doen we via het intranet, interne 

bijeenkomsten, praatplaat, en maken we gebruik van de organisatiebrede momenten, zoals 

de organisatiedag. Doel is verdere bewustwording over het wat en waarom van participatie, 

als voedingsbodem voor het leren en participeren. Dit moet zich uiteindelijk laten zien in het 

handelen van de gemeente in trajecten van burgerparticipatie en in ‘overheidsparticipatie’. 

 

Samen leren: 

- In het kader van het ‘samen leren’ willen we samen met de gemeenteraad c.q. 

fractievoorzitters scherper de leerdoelen formuleren rondom de startgesprekken. Wat wil 

de raad er specifiek uit leren? Wat zien zij als uiteindelijke waardevolle lessen? In afstemming 

met de griffier organiseren we hier een moment voor, begin 2020. 

- Vormgeven van een licht leerprogramma voor de organisatie. Vanuit de programmalijn 

participatie komt een voorstel voor het leerprogramma samen met college en organisatie. 

Hierin wordt vormgegeven aan systematischer leren en het verbreden van de lessen en 

leervormen. In ieder geval zitten hierin: 

o Wat leren we als organisatie en bestuur uit de startgesprekken met de raad? Hoe kunnen 

we de lessen borgen? 

o Samenscholingstraject (interne training) rondom participatie (participatie: hoe doen we dat 

in Meierijstad?) 

o Leertafel met het college (experiment) 

o Borgen van participeren en leren in bestaande processen en projecten in de organisatie; 

waarbij het evalueren van participatieprocessen een structureel onderdeel van het werk 

moet worden. 

 

Verstevigen en verbeteren van wat er is: 

- In samenspraak met de betrokken collega’s, de analyses en lessen vanuit het onderzoek 

toepassen in de (vervolg)stappen in de drie cases uit het onderzoek. Al dan niet in 

samenspraak met de initiatiefnemers als de casus daarom vraagt. 

- Vanuit het lichte leerprogramma de huidige werkwijzen en praktijken systematisch(er) 

evalueren en verbeteren waar nodig. Waar kunnen we bewust meer ruimte en invloed geven 

aan initiatiefnemers en participanten? 
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Over het onderzoek 

 

De centrale vraag in het onderzoek is: “Hoe en wanneer leidt participatief werken tot meer 

publieke waarde?” De onderzoekers bestudeerden drie casussen in Meierijstad, op basis van 

documentstudie en interviews. De onderzoekers hebben gekeken naar hoe participatie gaat, en 

wat en hoe er geleerd kan worden. 

De drie onderzochte Meierijstadse cases zijn: 

- Groen in eigen beheer (Boerdonk) 

- Totstandkoming woonvisie 

- Bewonersinitiatief gebiedsvisie, Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen (KCR, St-Oedenrode) 

Daarnaast zijn eerder dit jaar leersessies geweest onder begeleiding van Berenschot. Een met 

initiatiefnemers, medewerkers Meierijstad en collegeleden, en een met de gemeenteraad. Ook de 

input van de leersessies is meegenomen in het eindrapport en de adviezen. 

 

 

Lessen en adviezen uit het onderzoek 

 

Hieronder een beknopt overzicht van de lessen en adviezen uit het onderzoek: 

 

Hoe het gaat met de participatie: algemene lessen 

 De onderzoekers concluderen dat Meierijstad op participatie maatwerk levert, en goed in staat 

is om: 

o creatief om te gaan met verschillende vraagstukken; 

o een breed palet aan interventies te ontwerpen en in te zetten. 

 Ook is er in veel gevallen beïnvloedingsruimte voor participanten en initiatiefnemers. Deze 

beïnvloedingsruimte heeft wel aandacht nodig: 

o houdt de invloed/ bijdrage van participanten ook herkenbaar in het (beleids)eindresultaat; 

o wees alert op de mogelijke teleurstelling bij participanten als de politieke invloed de 

beïnvloedingsruimte van participanten beperkt. 

 Verder loont het om binnen de eigen organisatie te organiseren hoe je met participatie 

omgaat. Waarbij goed vertrouwen tussen de buurtadviseur en initiatiefnemers/participanten 

als cruciaal wordt benoemd. 

 

‘Wat te leren’: vier hoofdadviezen 

 De gemeentelijke rol in projecten/processen scherper definiëren en goed nadenken over 

beschikbare instrumenten (geld, tijd, methoden). 

 Spelen met de beïnvloedingsruimte. Waar kunnen we bewust meer ruimte en invloed geven 

aan initiatiefnemers en participanten? Helpt dit ook in het omgaan met urgentie bij 

participanten? 

 Intern reflecteren op publieke waarde: waar kunnen we die nog vergroten in projecten? 

 Blijven werken aan een cultuur van participatief werken in Meierijstad. 

 

‘Hoe nog beter te leren’: een licht leerprogramma 

Wat betreft het ‘blijven leren’ adviseert het onderzoeksteam een ‘licht leerprogramma’, met daarin 

aandacht voor: 

 Bewust experimenteren: nog beter formuleren wat we precies willen leren. 

 Meer systematisch organiseren van leerervaringen. Denk hierbij aan het startgesprek met de 

raad, het evalueren van participatietrajecten en het verbreden van lessen en leervormen. 
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 Gericht leeropgaven formuleren. Wat kan er beter in de organisatie en hoe willen we daar op 

leren? 

 In de startgesprekken in Meierijstad zou in dit kader aandacht kunnen zijn voor de hierboven 

genoemde lessen: Waar kunnen we bewust meer ruimte en invloed geven aan 

initiatiefnemers en participanten? Helpt dit ook in het omgaan met urgentie bij participanten? 

Waar kunnen we publieke waarde nog vergroten in projecten? 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

Rapportage ‘Verstandig verder met participatie’ 

 

 

 


