


Een participatietraject betrekt mensen en organisaties bij een project of initiatief.
Participatie verbetert de besluitvorming en vergroot het draagvlak. De kans op
tegenstand wordt kleiner als mensen in een vroeg stadium worden meegenomen in
het initiatief.

De Buitenwacht streeft naar participatie die van toegevoegde waarde is voor het
initiatief, zoals bijvoorbeeld bij een herinrichting van de leefomgeving. Wij werken
volgens het hiernaast afgebeelde schema. Het doel is een veerkrachtig, breed
gedragen initiatief. Aan de basis staat een goede positionering: dat wil zeggen dat
het initiatief ingebed is in de omgeving. Deze positionering ontstaat als er sprake is
van vertrouwen en de betrokkenen willen samenwerken aan een goed resultaat.

Een participatietraject is elke keer weer anders en  begint met een participatieplan.
Hierin is opgenomen een heldere vraagstelling, wie er deelnemen en de wijze van
betrekken. Belangrijk is om vanaf het begin duidelijk te zijn hoever de participatie
strekt, zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten. Wij maken gebruik van het
digitale platform Parolo als ondersteuning van de communicatie tussen alle
deelnemers.

○ Omdat stakeholders nauw betrokken zijn, is er minder tegenstand.
○ Er wordt voldaan aan de door de overheid gestelde eisen van participatie.
○ Het initiatief wordt goed gepositioneerd. Het is hierdoor veerkrachtig en kansrijk.
○ Er gaat minder tijd en geld verloren door vertraging.

Als intermediairs voor duurzame initiatieven passen  we een zorgvuldig
participatietraject toe. Dit verloopt als volgt:

 Bestuderen van het initiatief, meedenken en opties verkennen. Het
speelveld in kaart brengen en de stakeholders benoemen. Dit leidt tot een heldere
vraagstelling en een sterk participatieplan.

 naar belangen, betrekkingen en ideeën door middel
van interviews,  surveys, werkvormen en bijeenkomsten.  Mogelijk wordt een werk-
of contactgroep ingesteld.

Presenteren aan en terugkoppelen van de resultaten en scenario’s met
de belanghebbenden. Het plan wordt versterkt met hun inbreng.

Het eindresultaat wordt gedeeld met alle stakeholders. We zijn
graag betrokken bij de voortgang.

De Buitenwacht is een onderzoeks- en adviesbureau met ruime
ervaring in stakeholdersonderzoek en communicatie. Het team van De

Buitenwacht bestaat uit intermediairs voor duurzame initiatieven.
Naast het ondersteunen van projecten op het gebied van

duurzaamheid begeleiden wij participatietrajecten.
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