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Vernieuw de participatie
De motie geeft vier richtingen voor vernieuwing aan:
• Meer flexibele vormen van participatie in de wijk
• Meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in
plaats van aan het eind
• Betrokkenheid van een meer gemêleerde groep inwoners
• Heldere afspraken over invloed en besluitvorming.
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Het Onderzoek
• Wijkgesprekken, gesprekken met speciale doelgroepen en
met de wijkraden over hoe het gaat en wat er beter kan.
• In een aantal lopende trajecten en projecten leren van de
vernieuwing die al plaatsvindt of nog ingebouwd kan worden.

Conclusie:
Vernieuwing vindt plaats, maar het blijft teveel incidenteel
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College besluit
• Werken volgens de 10 uitgangspunten voor vernieuwing van
de wijkparticipatie
• Maatwerk (zo mogelijk coproductie) in 10 projecten in 2017.

• Evalueren eind 2017, wat succesvol is omzetten in beleid
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10 uitgangspunten
1.

We doen ervaring op met nieuwe
werkvormen en instrumenten voor
participatie op wijk- en buurtniveau,
die aansluiten bij verschillende
doelgroepen en wensen ten aanzien
van betrokkenheid

2.

We verbreden en verdiepen onze
ervaring op het niveau van
coproduceren.

3.

Bij de start van nieuwe trajecten in een
wijk gaan we altijd eerst de wijk of
buurt in om ter plaatse de situatie te
onderzoeken en inwoners te
betrekken. We bepalen de opgaven en
maken ‘het speelveld’ zoveel mogelijk
in samenwerking met betrokkenen.

4.

Onze vakkennis is dienstbaar aan de
samenwerking. We zijn flexibel waar
het kan en duidelijk waar het moet.
We zorgen voor heldere kaders en
duidelijkheid over wie wanneer
waarover beslist. We kiezen
vernieuwing van de participatie in
buurten en wijken op maat, waaronder
coproductie, als speerpunt voor 2017.

5.

We zoeken de ruimte in de regels rond
aanbesteding, contracteren en
ontwerp. Om zo betrokkenen vroeg in
de planvorming meer invloed te
kunnen geven.
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10 uitgangspunten
6.

7.

Ook inwoners die minder goed
bereikbaar zijn of die niet zo
makkelijk participeren hebben kennis
en ideeën. Vaak gaan die over hun
directe leefomgeving. We gaan naar
hen toe op plekken waar ze al komen
en nodigen hen op laagdrempelige
manieren uit hun mening te geven of
mee te doen.
Om op een makkelijke en
aansprekende manier betrokkenheid
te kunnen tonen zetten we een aantal
digitale instrumenten vaker in: voor
de peiling van meningen, het voeren
van discussie of om coproductie te
faciliteren. We leren van de
ervaringen.

8.

We gebruiken taal en werkvormen die
passen bij de gesprekspartners en het doel
van het gesprek.

9.

We nodigen de wijkraden uit in 2017 aan
de vernieuwing van de wijkparticipatie bij te
dragen door in een vroeg stadium met de
gemeente mee te denken over een goede
inrichting van het participatieproces en
welke gemêleerde groepen we op welke
manier betrekken. Hierbij komt hun kennis
van en ervaring in de wijk goed van pas.

10.

We willen blijven leren: inhoudelijk,
organisatorisch en in houding en gedrag.
We volgen de ervaringen in de praktijk,
onderzoeken de rol van alle participanten
in het proces, evalueren begin 2018,
trekken lessen en gaan het geleerde breed
in de organisatie borgen. We benutten
daarbij vernieuwende werkvormen.
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10 projecten
1.

2.
3.

4.
5.

Binnenstad, ruimte door verplaatsen
auto's.

6.

Leidsche Rijn, Rijnvliet.

7.

Overvecht, De Gagel.

8.

Noordwest, Amsterdamsestraatweg.

9.

Zuid, buurtbudgetten Lunetten.

10.

Noordoost, as Noord West/Noord
Oost.

Zuidwest, Rondje stadseiland.
Vleuten-De Meern, Máximapark.

West, Kanaalstraat/Damstraat.
Oost, Maliebaan.
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Al doende vernieuwen
• Niet alleen de 10 projecten!
• Rapportage in de zomer en eind 2017
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Vragen?
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