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Conclusies 

1. Participatiebeleid bewust niet vastgelegd in beleidsnota 
De uitgangspunten en vormgeving van het participatiebeleid van de gemeente 
Den Helder zijn beschreven in de conceptnota burgerparticipatie uit 2011. De 
nota beschrijft de uitgangspunten en meerwaarde van burgerparticipatie, 
maar biedt geen strikte regels of richtlijnen voor de wijze waarop 
burgerparticipatie dient te worden ingezet in de besluitvorming. Het stuk 
kenmerkt zich juist door de nadruk op maatwerk en richt zich op het 
bevorderen van een open, positieve houding van de ambtelijke organisatie. 
Hoewel intern op ambtelijk niveau wel als zodanig gebruikt, is de nota strikt 
genomen niet te beschouwen als het formele beleidskader. Het stuk is 
namelijk nooit vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van B&W heeft 
hier bewust voor gekozen, omdat men destijds geen meerwaarde zag - en 
ook nog steeds niet ziet - in het formeel vaststellen van het beleid. Het 
vastleggen van (teveel) regels zou in de ogen van het college contraproductief 
kunnen werken, doordat de inhoud van het beleid discussie oproept. Hierdoor 
wordt mogelijk juist weerstand opgeroepen in plaats van draagvlak vergroot. 
Vanuit het perspectief van de burger kan daar tegenover worden gesteld, dat 
het niet vastleggen van de uitgangspunten en doelen van het beleid kan 
leiden tot de suggestie van willekeur.  
 
2. Participatiebeleid geborgd door interne checks in de lijn 
Intern wordt de borging als adequaat beschouwd en biedt de borging 
voldoende grip op de uitvoering van het participatiebeleid. Hoewel er geen 
formeel beleidskader bestaat, weten ambtenaren over het algemeen goed 
hoe ze in besluitvormingstrajecten invulling dienen te geven aan de 
burgerparticipatie. Het ontbreken van een formeel beleidskader levert tot op 
heden geen problemen op. Er is sprake van een ambtelijke cultuur 
waarbinnen participatie als nuttig wordt beschouwd en ook wordt toegepast.  
Er is geen ambtelijke functie die overkoepelend zicht houdt op de (kwaliteit 
van) participatie. De borging van het beleid bestaat uit interne checks, waarbij 
participatieplannen –afhankelijk van de aard en omvang – ter beoordeling 
worden voorgelegd aan collega’s, het lijnmanagement en/of de betreffende 
portefeuillehouder. Ook de raad kan met name bij grotere projecten invloed 
hebben op de inhoud en vormgeving van de participatie.  
 
3. Open beleidskader vertaalt zich niet in grote diversiteit in de 

uitvoering 
Het ontbreken van strikte regels ten aanzien van de participatie biedt in 
principe ruimte aan maatwerk en diversiteit in de uitvoering. In de praktijk is 
van die diversiteit slechts in beperkte mate sprake. De vormgeving van 
participatietrajecten verschilt wel van geval tot geval, maar het algemene 
beeld is toch dat van een vrij uniforme uitvoeringspraktijk. Participatieplannen 
worden veelal gebaseerd op eerdere (succesvolle) ervaringen. Dat is op 
zichzelf positief maar kan ook gemakkelijk leiden tot routinevorming. De 
routinematige invulling blijkt onder meer uit het weinig gevarieerde 
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participatie-instrumentarium dat wordt ingezet en het mondjesmaat gebruik 
van nieuwe, innovatieve participatiemethoden. 
 
4. Gemeente Den Helder communiceert op open en transparante wijze, 

maar heeft last van negatieve beeldvorming  
Onder de inwoners van Den Helder zijn groepen met een kritische en soms 
zelfs cynische houding ten opzichte van de gemeente en de wijze waarop 
inwoners bij de besluitvorming worden betrokken. Onder participanten zit een 
groep die de gemeente beticht van ‘schijnparticipatie’. Dit cynisme vindt zijn 
oorsprong in een aantal incidenten in het verleden en kan ook bij 
ogenschijnlijke mineure gebeurtenissen plotseling weer naar boven komen. 
Het college en de ambtelijke organisatie zijn zich terdege bewust van dit 
nadelige imago van de gemeente en zetten in op een open en transparante 
informatievoorziening. Participanten zijn mede daardoor doorgaans tevreden 
over de duidelijkheid van de informatie.  
De participanten die minder tevreden zijn plaatsen met name een 
kanttekening bij de mate waarin input van participanten is terug te vinden in 
het besluit en de toelichting die daarbij wordt gegeven. Een deel van de 
participanten stoort zich aan het ontbreken van op schrift gestelde 
randvoorwaarden en spelregels van de participatie. Hierdoor ontstaat bij hen 
onduidelijkheid over bijvoorbeeld de rol van de wijkplatforms en de mate van 
invloed die zij bij specifieke participatietrajecten kunnen hebben. 
 
5. De rol van de gemeenteraad is zowel intern als extern niet altijd 

helder 
De rol van de gemeenteraad ten aanzien van burgerparticipatie is het stellen 
van kaders aan het participatiebeleid en het controleren van de wijze waarop 
het college dit uitvoert. Deze kaderstellende en controlerende rol betreft het 
participatiebeleid als geheel, maar ook op het niveau van specifieke (grotere) 
participatietrajecten wordt de raad betrokken bij het vaststellen van het 
participatieplan. 
In de praktijk komt het echter voor dat gemeenteraadsleden ook tijdens 
participatietrajecten betrokken zijn en/of invloed uitoefenen. Wanneer dat is 
om vanuit een politiek belang invloed uit te oefenen is dat onwenselijk. Het 
komt echter ook voor dat raadsleden zich vanuit hun controlerende taak 
geroepen voelen hun mening te geven over tekortkomingen in de wijze 
waarop de participatie wordt uitgevoerd. Hoewel deze inmenging te 
verdedigen is vanuit de controlerende rol van de gemeenteraad, is het 
uiteindelijke effect ervan op de burger negatief. Tussentijdse inmenging komt 
de zuiverheid en de geloofwaardigheid van de participatie niet ten goede en 
dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.  
 
6. Er wordt in beperkte mate geleerd van participatie-ervaringen 
De gemeente Den Helder maakt niet optimaal gebruik van de mogelijkheden 
om te leren van de eigen ervaringen met participatietrajecten. Soms is er 
aandacht voor participatie in de werkplangesprekken en er worden regelmatig 
aan participatie gerelateerde cursussen georganiseerd. Desondanks is het 
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lerend vermogen van de organisatie niet optimaal, omdat participatietrajecten 
niet structureel worden geëvalueerd. Als het al gebeurt, is dat ad hoc en dan 
vooral in de gevallen dat er problemen waren. Succesvolle projecten worden 
niet geëvalueerd en daarmee ook niet gedocumenteerd. De leerpunten uit de 
wel uitgevoerde evaluaties worden (dan ook) zelden gedeeld met potentieel 
geïnteresseerden die zelf niet bij het traject betrokken waren. 
 
7. Participatie richt zich vooral op creëren draagvlak en is daarin ook 

meestal succesvol 
De meeste participatietrajecten richten zich op het creëren van een zo groot 
mogelijk draagvlak onder betrokken inwoners. Hoewel het werkelijke effect 
lastig is vast te stellen, zien zowel degenen die namens de gemeente bij de 
uitvoering betrokken zijn als de meeste extern betrokkenen dat participatie 
doorgaans tot meer draagvlak leidt.  
Andere doelen zoals betere en/of snellere besluitvorming zijn zelden een 
expliciet doel van participatietrajecten. Wel zijn er naast het creëren van 
draagvlak ook trajecten die zich mede richten op inhoudelijke verrijking. Er zijn 
diverse voorbeelden waar participatie nieuwe inzichten, ideeën en 
oplossingen heeft opgeleverd die uiteindelijk in de plan- of besluitvorming zijn 
meegenomen. Overigens kan hierbij worden aangetekend dat het streven 
naar inhoudelijke verrijking en het creëren van draagvlak soms ook strijdig 
kunnen zijn. Het plan met het meeste draagvlak is niet altijd de kwalitatief 
beste optie.  
 
8. Er is onduidelijkheid over inzet instrumenten wijkgericht werken bij 

interactieve beleidsvorming  
Het wijkgericht werken zit in een overgangsfase, waarbij de initiatiefrol steeds 
meer bij de burger komt te liggen. De gemeente kan het wijkgericht werken 
actiever uitdragen. Het doorvoeren van het beleid op politiek-bestuurlijk 
niveau aan de hand van wijkwethouders geeft de participanten onvoldoende 
het gevoel dat het beleid breed wordt gedragen. De rol van de wijkplatforms is 
voor veel betrokkenen, zowel binnen als buiten de gemeente, nog niet scherp. 
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Aanbevelingen 

 
1. Stel op uitgangspuntenniveau het participatiebeleid vast 
De participatiepraktijk komt in sterke mate overeen met de uitgangspunten en 
doelen zoals geformuleerd in de conceptnota van 2011. Het is dus in principe 
vrij eenvoudig deze nota alsnog vast te stellen. Met het alsnog vaststellen van 
de nota is de schijn weg te nemen dat de gemeente Den Helder naar eigen 
willekeur participatie kan toepassen of er voor kan kiezen burgers buiten spel 
te zetten als het zo uitkomt. Een vastgestelde participatienota kan een 
krachtig signaal zijn voor zowel medewerkers als participanten dat de 
gemeente participatie serieus neemt. Hiermee kan het ook een stimulans zijn 
voor de cultuurverandering die wordt beoogd, waarbij de nadruk ligt op een 
open houding van de ambtenaar en het benutten van de burgerkracht. Het 
vastgestelde beleid hoeft niet ten koste te gaan van de maatwerkaanpak, 
omdat de huidige conceptnota juist uitgaat van diversiteit en zeker geen 
keurslijf oplegt. 
 
2. Stimuleer diversiteit en innovatie  
Het gros van de participatietrajecten is min of meer een herhaling van 
succesvolle trajecten in het verleden. Dit is niet bevorderlijk voor het 
innovatieve element in participatie. Dit is onder meer zichtbaar in het relatief 
lage gebruik van E-participatie in de gemeente. Hoewel informatie 
beschikbaar is op internet, is er wellicht een extra stimulans nodig om 
vernieuwing door te voeren. Dat kan door middel van cursus of training, maar 
ook eenvoudigweg door het maken van een handreiking met vernieuwende 
en succesvolle participatie-instrumenten en methodieken. Hier kan 
bijvoorbeeld aan worden toegevoegd wanneer deze instrumenten van 
toepassing zouden kunnen zijn en wie er binnen de organisatie ervaring mee 
heeft. Hiermee kan de ambtelijke organisatie makkelijker een overzicht krijgen 
van de mogelijkheden, wat de diversiteit en maatwerkaanpak van de 
participatiepraktijk ten goede zal komen. 
 
3. Optimaliseer gemeentelijke communicatie; leg belangrijkste 

spelregels vast en zorg voor goede terugkoppeling 
Hoewel de gemeentelijke communicatie rond participatie in brede zin goed op 
orde is, is aan de voor- en achterkant van een traject winst te behalen. Aan de 
voorkant gaat het om het vastleggen van de spelregels van een traject. 
Waarover kan worden meegepraat en welke participatiegraad is vastgesteld is 
hierbij van belang. Bij grote projecten wordt er vaak gewerkt met een 
startnotitie. Dit schept duidelijkheid en kan ook in de loop van een traject 
worden gebruikt om op terug te vallen. Wanneer de uitgangspunten van een 
participatietraject niet op papier beschikbaar zijn, kan er –zeker bij trajecten 
met een langere looptijd – ruis ontstaan; participanten herkennen zich niet 
meer in de spelregels en denken dat de gemeente hen niet langer serieus 
neemt. 
Aan de achterkant kan er winst worden behaald bij de terugkoppeling, die 
minder goed wordt beoordeeld dan andere aspecten van de communicatie. 
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Wanneer mogelijk loont het om de inbreng van de participant zo duidelijk 
mogelijk zichtbaar te maken tijdens de terugkoppeling. Ook is er behoefte aan 
tekst en uitleg bij suggesties die niet zijn overgenomen. 
 
4. Bewaak rollen en zorg voor een eenduidig signaal tijdens 

participatietrajecten 
Een potentieel gevaar voor participatietrajecten zijn de alternatieve routes die 
participanten kunnen doorlopen. Zeker bij vroegtijdige participatie is er ruimte 
voor ontevreden participanten om, buiten de kaders van het traject om, raad 
of bestuur te benaderen. Daarom is het van belang dat het bestuur, de raad 
en de ambtenaren een eenduidig geluid laten horen. Met andere woorden: de 
ambtelijke organisatie moet rugdekking ervaren. Een ambtenaar is minder 
happig op het al in een vroeg stadium betrekken van inwoners, als deze 
vervolgens buiten het traject om het bestuur of de politiek kunnen 
beïnvloeden.  
 
Daarnaast is het van belang dat alle betrokkenen zich aan hun rol houden. In 
principe dienen raadsleden zich tijdens het feitelijke participatietraject niet 
inhoudelijk te mengen. De raad dient zich alleen aan de voor- en achterkant 
van het traject uit te spreken over respectievelijk het plan en de uitvoering. De 
raad dient tijdig en voldoende geïnformeerd te worden om deze taken naar 
behoren uit te kunnen voeren.  
 
5. Zorg voor duidelijke inkadering wijkgericht werken 
De rol van de wijkplatforms moet definitief worden vastgesteld en deze moet 
binnen en buiten de gemeentelijke organisatie bekend zijn. Voor 
burgerinitiatieven (‘bottom-up’-processen) lijkt de rol van oren en ogen van de 
wijk afdoende. De rol van wijkplatforms bij interactief beleid van de gemeente 
(‘top-down’-processen) is volgens betrokkenen nog niet scherp. Deze moet 
worden bepaald aan de hand van de mate van professionaliteit. Hoewel de 
deskundigheid van de wijkplatforms op peil is, zijn ze (nog) onvoldoende 
representatief om wijkbewoners te vertegenwoordigen bij participatietrajecten. 
Vooralsnog is een rol voor het wijkplatform náást een participatietraject om de 
overige burgers te betrekken noodzakelijk. Het is aan te raden de 
wijkplatforms meer te betrekken en standaard te informeren over lokale 
besluitvormingsprocessen.  
 
6. Creëer een omgeving waarin “tips & tricks” voor de gehele 

organisatie beschikbaar zijn  
Evaluatie van participatietrajecten vindt in de gemeente Den Helder niet 
structureel plaats. Er zijn wel evaluatiemomenten, maar deze zijn ad hoc en 
vaak naar aanleiding van minder geslaagde trajecten. Succesvolle 
participatietrajecten worden vrijwel nooit geëvalueerd, terwijl ook deze zich bij 
uitstek lenen om kennis op te doen op basis waarvan ‘tips & tricks’ zijn te 
formuleren. Het is te overwegen en aan te bevelen vaker trajecten te 
evalueren, hoewel niet alle trajecten zich lenen voor officiële 
evaluatiemomenten. Informatie uit deze evaluatiemomenten zou op een 
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centraal punt verzameld kunnen worden. De verwachting is dat input vanuit 
eigen praktijkervaring beter beklijft in de organisatie dan vaak ‘abstracte’ do’s 
en don’ts en links naar handboeken op intranet. 

 
 



 

Ambtelijke- en  
bestuurlijke reactie 

 









 

Nawoord rekenkamercommissie 
 





 

Nawoord 
 

De Rekenkamercommissie Den Helder (RKC) is het college van B&W zeer 
erkentelijk voor de snelle wijze waarop de ambtelijke- en bestuurlijke reactie op 
voorliggend onderzoek geïntegreerd aan haar ter beschikking zijn gesteld.  
 
De RKC is verheugd over de wijze waarop het college de conclusies onderschrijft en 
de werkprocessen daar op onderdelen aan aanpast. Door jaarlijks aan de 
gemeenteraad (geaggregeerd) te rapporteren over het feitelijke verloop van 
participatietrajecten geeft het college op structurele wijze inzicht aan de raad, 
waarmee deze zijn controlerende taak kan waarmaken en geijkte momenten heeft 
om op basis van de uitvoeringspraktijk desgewenst tot nadere kaderstelling te 
komen.  
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding op het onderwerp 
Burgerparticipatie is het betrekken van doelgroepen in de verschillende stadia van beleidsontwikkeling 

en -realisering.  

“De tijd dat de bemoeienis van de burger met de politiek zich beperkte tot eenmaal in de vier jaar een 

gang naar de stembus ligt ver achter ons. Factoren als de toegenomen mondigheid van de burger en 

een steeds verregaandere digitalisering zorgen ervoor dat burgers meer invloed eisen op voor hen 

relevante specifieke beleidsterreinen. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben dan ook als doel om 

de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen bij het lokale beleid te verbeteren.” 1  

 

Burgerparticipatie kan - mits effectief en doelmatig uitgevoerd - een bijdrage leveren aan de kwaliteit 

van en het draagvlak voor het lokaal beleid. Burgers voelen zich meer betrokken en gehoord en ervaren 

dat beleidsbeslissingen op een verantwoorde manier tot stand komen. Het draagvlak voor het beleid 

neemt hierdoor toe. Voor bestuurders kan participatie een inhoudelijke verrijking van het beleid 

betekenen en soms ook de snelheid van de besluitvorming bespoedigen, bijvoorbeeld doordat er 

minder bezwaren aangetekend worden. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben dan ook als doel 

om de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen bij het lokale beleid te verbeteren. De 

tijd is voorbij dat belanghebbenden zo veel vertrouwen hadden in de lokale democratie, dat zij zich 

willen beperken tot het één keer in de vier jaar stemmen voor de gemeenteraad. Zij eisen meer invloed 

op voor hun specifiek relevante beleidsvelden en dossiers, en ook op het niveau van de wijken en 

dorpen waarin zij leven of actief zijn.  

 

Tegelijkertijd is duidelijk dat een effectief participatiebeleid méér is dan carte blanche geven aan 

betrokken inwoners, organisaties en bedrijven. Vanuit financieel perspectief is dit onmogelijk en het is 

ook de vraag of zij altijd over de informatie beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken. 

Bovendien kunnen belangengroepen dan wellicht buitenproportioneel grote invloed bemachtigen. Met 

andere woorden: burgerparticipatie heeft vele nuances die doorslaggevend kunnen zijn voor het succes 

van de besluitvorming. 

1.2 Aanleiding voor het onderzoek 
De gemeente Den Helder heeft eind 2011 het participatiebeleid vormgegeven door middel van een 

aanzet voor een Nota Burgerparticipatie. Dit document is nooit vastgesteld, maar wordt als ‘levend 

document’ gezien, vooruitlopend op een definitieve versie. 

 

Het goed vormgeven van participatiebeleid is geen sinecure. Enerzijds moet het participeren in 

beginsel voldoende opleveren voor de burger om zich er voor te willen inspannen. Anderzijds moet 

rekening worden gehouden met democratische beginselen, zoals het belang van de bescherming van 

minderheden.  

                                                                 

 
1  Uit collegeprogramma Den Helder 2014 
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De rekenkamercommissie (RKC) Den Helder wil inzicht verkrijgen in de stand van zaken omtrent 

burgerparticipatie in de gemeente Den Helder waarbij het accent ligt op de vraag of door de gemeente 

geformuleerde doelen in de praktijk worden gerealiseerd. De effectiviteitsvraag staat hierbij dus centraal. 

 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek richt zich op het buurt- en wijkgericht werken in Den Helder 

als (een van de) essentiële verschijningsvorm(en) van participatiebeleid. Het buurt- en wijkgericht werken 

kent in de gemeente al een lange historie en daarvan mag als zodanig worden verwacht dat het 

onderdelen bevat die zouden moeten worden benut voor het participatiebeleid. 

Uit verschillende documenten van de gemeente blijkt ook het belang en de verwevenheid tussen 

burgerparticipatie en het buurt- en wijkgericht werken.  

1.3 Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek heeft als doel een actueel beeld te krijgen van de effecten van het participatiebeleid in 

de gemeente Den Helder. Dat betekent dat de resultaten of opbrengsten zo concreet mogelijk 

geïdentificeerd en beschreven worden. Een beoordeling van de effectiviteit kan niet zonder ook de 

beleidsuitvoering te analyseren en de wijze waarop het participatiebeleid is verankerd in de 

organisatie. De volgende onderzoeksvragen worden hierbij beantwoord:  

 
1. Wat is de kwaliteit van het participatiebeleid?  

2. Wat zijn de kenmerken van de participatiepraktijk?  

3. Wat is de kwaliteit van de burgerparticipatie?  

4. Hoe doeltreffend is de burgerparticipatie?  

5. Hoe doelmatig is de burgerparticipatie?  

 

Deelvragen 1, 3 en 4 moeten worden beantwoord aan de hand van een normenkader. Dit normenkader 

is in overleg met de RKC Den Helder opgesteld.2  

1.4 Onderzoeksmethode 
In de aanvangsfase van het onderzoek zijn in overleg met de rekenkamercommissie, het college en de 

ambtelijke organisatie drie participatietrajecten gekozen. Deze praktijkcasussen3 zijn bestudeerd. De 

keuze is hierbij gevallen op: 

 stadhuistraject: een traject gericht op een nieuw stadhuis voor de gemeente Den Helder, waarbij 

alle inwoners de kans hebben gekregen hun voorkeur uit te brengen voor één van de drie varianten; 

 traject Sluisdijkgarage: een traject gericht op de komst van een parkeergarage in de Sluisdijkbuurt, 

waarbij bewoners en ondernemers actief betrokken zijn in een klankbordgroep; 

 traject speelplaatsen Jantje Beton; drie nagenoeg identieke trajecten in verschillende buurten waar 

met de hulp van Jantje Beton speelplaatsen zijn ontwikkeld op basis van de inbreng van de kinderen 

uit de buurt. 

                                                                 

 
2  Zie bijlage 1 
3  Zie bijlage 3 
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Verder is een analyse gemaakt van het Wijkgericht werken, omdat de uitgangspunten hiervan en de 

werkwijzen deels samenvallen met de uitvoering van het participatiebeleid. De drie 

praktijkvoorbeelden zijn divers qua onderwerp, looptijd, maatschappelijke impact en mate van 

abstractie. Naast de diversiteit in trajecten is gekeken of de projecten afgerond waren en of zij niet te 

lang geleden zijn afgerond. Dit om te voorkomen dat de evaluatie (op onderdelen) niet mogelijk blijkt. 

Als vuistregel is hierbij genomen dat een traject in ieder geval gedeeltelijk is afgerond, en dat dit niet 

langer dan twee jaar geleden is gebeurd. 

Deze selectie van dossiers geeft in de breedte een beeld van de participatiepraktijk in Den Helder. Toch 

moet altijd voorzichtigheid worden betracht met generalisatie van conclusies naar andere, niet 

onderzochte dossiers. Op zichzelf is hier sprake van een substantiële steekproef, maar niet onderzochte 

dossiers kunnen in theorie een heel ander beeld geven. Dit neemt niet weg dat bevindingen uit de 

dossiers wel een goede indicatie en illustratie kunnen vormen voor de Helderse participatiepraktijk.  

 

Deskresearch 

De eerste fase van het onderzoek bestond uit een deskresearch. De documentstudie richtte zich in 

eerste instantie op de interne richtlijnen voor de uitvoering van participatietrajecten in de gemeente 

Den Helder. Daarnaast zijn de uitkomsten van het eerder uitgevoerde evaluatieonderzoek 

geanalyseerd. Dit leverde een beeld op van de huidige praktijk en de ontwikkeling van de participatie 

in Den Helder. Ten slotte is de beschikbare informatie over de vier participatietrajecten uitvoerig 

bestudeerd. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van informatie op de gemeentelijke website, 

raadsverslagen en notulen van bijeenkomsten van werk- en klankbordgroepen.  

 

Interviews met intern betrokkenen 

De ervaringen en verwachtingen van interne betrokkenen zijn gepeild door middel van interviews met 

de projectleiders en communicatie- of beleidsadviseurs van de onderzochte participatieprojecten.4 

Centraal in de gesprekken stonden de ervaringen met de uitvoering van het participatiebeleid. Ook 

heeft er een casusoverstijgend interview met de burgemeester plaatsgevonden, die burgerparticipatie 

in de portefeuille heeft. 

 

Participantbenadering 

De participanten zijn op verschillende manieren benaderd. Bij de drie casussen waar voldoende e-

mailadressen van participanten en betrokkenen beschikbaar waren is gewerkt met een online-enquête. 

Van 195 van hen was een e-mailadres bekend bij de gemeente Den Helder. Zij hebben allen een 

uitnodiging ontvangen voor deelname aan een online-enquête. In totaal hebben 71 personen de 

enquête ingevuld; een respons van 36 procent.5  

 

 

 

                                                                 

 
4  Een lijst met geïnterviewden is terug te vinden in bijlage 2. 
5  De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in bijlage 4. 
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In deze enquête is gevraagd naar hun ervaringen met het traject. De vragenlijst is door I&O Research –

in samenspraak met de RKC Den Helder– opgesteld en terug te vinden in bijlage 5. In de vragenlijst is 

een vraag opgenomen waarbij respondenten hun telefoonnummer achter konden laten om extra uitleg 

te geven bij de antwoorden. Vrijwel alle respondenten waren hiertoe bereid en hiervan is gebruik 

gemaakt om extra duiding te geven aan de antwoorden. 

Bij het stadhuistraject waren onvoldoende e-mailadressen beschikbaar. Daarom is gekozen voor een 

alternatieve aanpak, waarbij de participanten die het Twitter-account van de gemeente omtrent dit 

traject volgden een uitnodiging hebben gekregen om hun reactie per e-mail of telefoon mee te geven. 

 

Eindrapportage 

Het rapport dat voor u ligt, beschrijft de uitkomsten van het onderzoek. In dit rapport gaan we in op de 

belangrijkste succes- en faalfactoren die interne en externe betrokkenen ervaren. De advisering richt 

zich op de beantwoording van de vraag hoe de effectiviteit en efficiency van de participatie is te 

vergroten.  

1.5 Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit thematische hoofdstukken:  

 in hoofdstuk 2 wordt het participatiebeleid van de gemeente Den Helder beschreven. Hierbij wordt 

eerst ingegaan op het beleidskader met aandacht voor de uitgangspunten en de beoogde doelen 

van de participatie en de borging van de werkwijze. Daarnaast wordt de organisatie van het 

participatiebeleid hier toegelicht; 

 vervolgens behandelen we in hoofdstuk 3 de uitvoeringspraktijk;  

 hoofdstuk 4 gaat in op de mate waarin de participatie effectief is. Welke effecten levert participatie 

onder meer in termen van een groter draagvlak en betrokkenheid onder de inwoners en een hogere 

kwaliteit van besluiten. 

 

 

  



 

 

Hoofdstuk 2 
Het participatiebeleid van de gemeente Den Helder 
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2. Het participatiebeleid van de gemeente Den Helder  

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het beleidskader van de burgerparticipatie in de gemeente Den Helder 

beschreven. Hierbij komen de uitgangspunten, de beoogde doelen en de uitwerking daarvan aan de 

orde. Paragraaf 2.2 gaat in op het beleidskader voor burgerparticipatie en paragraaf 2.3 behandelt het 

wijkgericht werken. In paragraaf 2.4 komt de organisatie van het beleid aan de orde. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen (2.5).  

2.2 Het beleidskader voor burgerparticipatie 

2.2.1 Wettelijk kader 

Voor we ingaan op de inhoud en samenhang van de beleidsstukken schetsen we eerst kort het wettelijk 

kader. Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet zijn alle gemeenten verplicht tot het vaststellen 

van een verordening waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en 

in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van 

gemeentelijk beleid worden betrokken. Deze inspraakverordening biedt burgers de kans in te spreken 

als het bestuursorgaan heeft besloten tot het vaststellen of wijzigen van beleid. Aan deze verplichting 

heeft de gemeente Den Helder voldaan, door in 1985 de ‘verordening houdende regels met betrekking 

tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid 

worden betrokken’ vast te stellen. 

2.2.2 Visie op participatiebeleid 

De gemeentelijke visie op participatie is terug te vinden in de organisatievisie 2012-2015: ‘Wij maken 

het mogelijk’. Deze is in 2012 vastgesteld door het college. Hierin staat onder meer dat de relatie met 

de burger gelijkwaardiger wordt. Dankzij de moderne communicatiemiddelen is de overheid meer en 

beter in staat kritische geluiden uit de maatschappij te vertalen in beleid en krijgt de burger via 

participatie betere mogelijkheden dit beleid mede vorm te geven. Burgerparticipatie wordt dan ook als 

één van de pijlers onder het coalitieakkoord van de gemeente Den Helder gezien. 

“Burgerparticipatie verrijkt de bestuurlijke afweging, stroomlijnt het besluitvormingsproces en 

garandeert meer begrip en draagvlak. Het draait om communicatie. Succesvolle burgerparticipatie 

vraagt om een integrale aanpak, maatwerk en een samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek. 

Burgerparticipatie heeft alleen maar zin wanneer bestuurders het nut zien, ambtenaren het proces 

vakkundig regisseren en het publiek effectief meedenkt. We moeten zorgen voor de borging van 

burgerparticipatie in de organisatie en in beleidsprocessen.” 

 

De organisatievisie legt specifiek nadruk op het belang van wijkgericht werken. “Het wijkgericht 

werken is een gezamenlijke inspanning van bewoners, instellingen en gemeente om vanuit een 

gedeelde verantwoordelijkheid de leefbaarheid van de wijken op fysiek, economisch en sociaal terrein 

te verbeteren en te handhaven. Het wijkmanagement vervult daarbij een brugfunctie tussen het 

stadhuis en de buitenwereld.” 
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Ook het coalitieprogramma 2011-2014 legt op het gebied van burgerparticipatie de nadruk bij 

wijkgericht werken. Hierin wordt de ambitie uitgesproken het wijkgericht werken te borgen en door te 

ontwikkelen. De focus moet hierbij verbreed worden naar meer sociale en maatschappelijke aspecten, 

gekoppeld aan de Wmo. Specifiek gekoppeld aan deze ontwikkeling staan een aantal beoogde 

maatschappelijke effecten, zoals het verkleinen van de kloof tussen gemeentebestuur en de wijk. 

Verder staan in de officieel vastgestelde stukken geen uitgangspunten of doelstellingen beschreven.  

2.2.3 Uitgangspunten participatiebeleid 

De uitgangspunten staan beschreven in de conceptnota burgerparticipatie (2011). Die is echter nooit 

door de raad vastgesteld en heeft dus geen formele status. Bestuurlijk is besloten dat de 

participatiepraktijk dermate divers is dat een nota geen positieve bijdrage zou leveren. Het college van 

B&W is van mening dat het (te veel) vastleggen van procedures ten aanzien van burgerparticipatie 

contraproductief werkt en maatwerk in de weg kan staan. Er is bewust voor gekozen meer op de 

attitude van de medewerkers in te zetten. Verwacht wordt dat participatie meer gebaat is bij een 

positieve, open en actieve houding richting (mogelijke) vragen en suggesties van burgers. Het 

geschetste standpunt van het college heeft ertoe geleid dat de participatienota niet door de 

gemeenteraad is vastgesteld en in plaats daarvan in te zetten op de uitvoering. 

 

In de conceptnota is dit standpunt ook al duidelijk geformuleerd. Zo staat genoteerd dat een 

participatieproces dat ‘ondanks alles toch is geslaagd’ meer zegt dan alle regels, voorwaarden en 

stroomschema’s over dit onderwerp. Andere uitgangspunten die in de conceptnota staan beschreven 

zijn het benutten van kennis in de samenleving, het vroegtijdig betrekken van mogelijke participanten, 

een open samenwerking tussen burger en gemeente en het stimuleren van burgers om zelf het 

voortouw te nemen bij maatschappelijke initiatieven en hiervoor open staan.  

 

In de nota wordt tevens de nadruk gelegd op enkele aandachtspunten, die een stapje concreter zijn 

richting de participatiepraktijk. Dit zijn bijvoorbeeld verwachtingenmanagement, een goede analyse 

van het speelveld, een goede informatievoorziening met specifieke nadruk op de terugkoppeling, een 

goed samenspel tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie en een integrale aanpak in de vorm 

van een goede afstemming tussen trajecten die tegelijkertijd plaatsvinden. 

2.2.4 Doelen participatiebeleid 

Net als de uitgangspunten staan de doelen met name beschreven in de conceptnota burgerparticipatie 

(2011). De doelen zijn het vergroten van de kwaliteit van beleid en plannen, de zeggenschap en 

verantwoordelijkheid van burgers vergroten, het vergroten van het draagvlak, het creëren van een 

positieve impuls voor het gemeentelijk imago en de kwaliteit van het dagelijkse werkproces verhogen. 

Deze doelstellingen zijn niet geoperationaliseerd. Het is dus onduidelijk wanneer de effecten 

gerealiseerd moeten zijn, op welke wijze de effecten zichtbaar (kunnen) worden en te meten zijn of 

welke prestaties een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen. 
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Naast deze gestelde doelen staan in het convenant “Wijkaanpak Plus” ook enkele doelstellingen: 

 het handhaven en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving en het bevorderen van de 

leefbaarheid en vitaliteit van buurten en wijken; 

 structurele samenwerking tussen Gemeente en Woningstichting in de wijkaanpak vanuit een 

gemeenschappelijk belang; 

 slagvaardig kunnen inspelen op ontwikkelingen in de wijken; 

 meer integraal werken in het wijkbeheer; 

 bevordering en activering van bewonersparticipatie. 

2.2.5 Niveaus van participatie 

De ruimte van participatie kan variëren, afhankelijk van onder meer het onderwerp en de voorwaarden. 

Belangrijk is om vooraf de mate van invloed van de deelnemers te bepalen en bekend te maken. In 

bijlage 3 van de conceptnota burgerparticipatie (2011) worden de vijf niveaus van burgerparticipatie 

behandeld. Dit gebeurt aan de hand van de participatieladder. In deze ladder zijn de verschillende 

varianten van participatie gerangschikt naar mate van invloed. Per trede verschilt de rol van inwoners, 

college en raad. De inhoudelijke openheid en de invloed van de deelnemers is het grootst op de 

laatstgenoemde trede.  

 

De conceptnota benadrukt hier het belang van maatwerk. Het is niet zo dat de bovenste trede altijd de 

beste is. Van geval tot geval moet worden bekeken welke vorm het beste is. 

De participatienota wijdt niet verder uit over de verschillen die de verschillende treden op 

communicatieniveau met zich meebrengen. 
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Participatie-instrumenten 

De nota bevat geen uitgebreide opsomming of beschrijving van participatie-instrumenten. Wel behandelt 

de conceptnota burgerparticipatie (2011) enkele veelgebruikte methoden, zoals de wijkplatforms, 

burgerpanels, internetpanels en wijkbudgetten. Dit blijft beperkt tot een korte, algemene beschrijving 

wanneer deze instrumenten gebruikt kunnen worden. Er is geen stappenplan of detailaanpak beschikbaar. 

Verder ontbreken er (veelgebruikte) methoden, zoals de klankbordgroepaanpak, in de omschrijving.  

2.3 Het beleidskader voor wijkgericht werken 
Het wijkgericht werken heeft een aantal raakvlakken met burgerparticipatie. Bij zowel wijkgericht 

werken als burgerparticipatie gaat het bijvoorbeeld om het oppikken van en reageren op signalen van 

de burger. De invalshoek van het participatiebeleid is echter altijd een beleidskader of een 

planvormingstraject, terwijl wijkgericht werken in principe vanuit de wensen en behoeften van burgers 

te werk gaat. In principe zouden wijkgericht werken en participatiebeleid elkaar dus kunnen versterken 

en ondersteunen. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre dat in de praktijk ook zo is. In 

deze paragraaf wordt kort de historie en achtergrond en de huidige doelen en uitgangspunten van het 

wijkgericht werken geschetst.  

 

Uitgangspunten en doelen  

Bij de start van het wijkgericht werken was één van de belangrijkste doelen het verkleinen van de 

afstand tussen burger en bestuur (via communicatie en samenwerking). Een ander belangrijk doel is 

het verbeteren/handhaven van de leefbaarheid in de wijken.  

Dat wil onder meer zeggen: 

 betere aansluiting dienstverlening op behoefte bewoners; 

 betere afstemming maatregelen (integrale aanpak); 

 meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. 

Mede uit het coalitieprogramma blijkt dat het wijkgericht werken steeds meer naar deze sociale kant 

opschuift. Wijkconciërges zijn steeds vaker bezig met jeugdoverlast e.d. Het is niet alleen meer fysiek. 

Deze ontwikkeling komt echter ook vanuit de wijken zelf. De stap naar het meer individuele, sociale 

aspect (bijvoorbeeld Wmo) lijkt nog niet echt te worden gezet. De gemeente (de afdeling 

Publiekszaken) en haar partners in het wijkcoördinatieteam zijn nog zoekende hoe wijkgericht werken 

hier vanaf 2015 een rol in gaat spelen. 

 

Het beleidskader voor wijkgericht werken is vastgelegd in het programma wijkgericht werken 2012-

2015. Voor het wijkgericht werken gelden de volgende zeven uitgangspunten: 

 denk en leefwereld burger is leidend (‘door regels breken’); 

 tonen betrokken leiderschap (‘partner’ i.p.v. ‘trekker’); 

 wijzen op eigen verantwoordelijkheid (‘niet vrijblijvend’); 

 verantwoordelijkheden laag in organisatie (‘wijkwerkers’); 

 staan open voor elke samenwerkingspartner (voorbeelden); 

 werken informeel en op basis van vertrouwen (sociale media, flexibiliteit, 

verwachtingenmanagement); 

 beheer openbare ruimte beschikbaar voor iedereen (bewoners zelf, beheergelden, 

participatiesamenleving). 
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Het beleidsprogramma stelt verder dat steeds meer rijkstaken worden gedecentraliseerd, waardoor de 

gemeenten zich anders moeten organiseren en meer een regierol moeten oppakken. De gemeente wil 

steeds minder zelf doen; specifieke taken worden uitbesteed. Van belang hierbij is dat nieuwe partijen 

of netwerken, ook van burgers, deelverantwoordelijkheden op zich nemen. De gemeente heeft hiertoe 

een stimulerende taak en een regierol.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van het wijkgericht werken heeft de gemeente door middel van het 

convenant “Wijkaanpak Plus” afspraken gemaakt met de Woningstichting Den Helder over het 

beschikbaar stellen van wijkbudgetten. In het convenant afgesloten door de directie en het college 

staan de uitgangspunten van wijkgericht werken. Deze richten zich specifiek op de scope van dit 

convenant, dat in het leven is geroepen om de regels rond het wijkbudget helder te krijgen. Hierin staat 

onder meer dat het convenant betrekking heeft op de hele gemeente Den Helder, betrekking heeft op 

kleinschalige fysieke, sociale en economische kwesties en de agendering van initiatieven/projecten 

waaraan convenantgeld wordt besteed, zo veel mogelijk plaatsvindt vanuit de wijken. 

2.4 De organisatie van het participatiebeleid 
De interne organisatie van het participatiebeleid is er in principe op gericht dat medewerkers in staat 

zijn op adequate wijze vorm en inhoud te geven aan participatietrajecten. Alleen dan zijn eventuele 

inhoudelijke doelen zoals meer draagvlak, interne verrijking en betere en snellere besluitvorming te 

realiseren. In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de slag van beleidsvoornemen naar 

uitvoering is gemaakt.  

Toepassing van participatie 

In de conceptnota burgerparticipatie (2011) wordt gewezen op de mogelijkheden en de beperkingen. Er 

wordt gesteld dat burgerparticipatie de verantwoordelijkheid van de democratisch gekozen bestuurder 

wel kan versterken, bevestigen of enigszins verleggen, maar deze niet kan vervangen. 

Burgerparticipatie is ‘geen toverwoord’: het lost niet alle communicatieproblemen tussen burger en 

gemeente op en niet elk besluit of beleidsterrein leent zich even goed voor participatie. Hierbij worden 

enkele voorbeelden gegeven waarbij participatie minder geschikt is, zoals bij wetten of verordeningen 

of als de gemeente fungeert als scheidsrechter tussen twee of meer partijen.  

 

Burgerparticipatie kan wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet doorkruisen: rollen 

moeten helder zijn en de randvoorwaarden (eerdere besluiten, juridische of financiële kaders) moeten 

gecommuniceerd worden. 

Zelfs als een burgerparticipatieproces volgens alle betrokkenen uitstekend verloopt, dan is het nog niet 

zeker of het proces uiteindelijk leidt tot de gewenste uitkomst voor burgers of andere 

belanghebbenden. Dat hangt mede af van de uiteindelijke representativiteit van de participerende 

partijen, de gestelde kaders, de verdere ontwikkelingen en de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van 

het voorstel. Het gaat erom dat burgers hun belangen vertegenwoordigd voelen in het proces, ook al 

moet er uiteindelijk anders worden besloten. 
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Hoewel de conceptnota niet is vastgesteld zijn deze kanttekeningen die worden geplaatst bekend bij de 

ambtelijke organisatie. Binnen de gemeentelijke organisatie is voldoende ervaring met participatie om 

de mogelijkheden en beperkingen van participatie in te zien. Nieuwe werknemers leren ‘on the job’ 

doordat ze meelopen met collega’s. Men is zich bewust van de (eerder beschreven) te bereiken doelen, 

zoals inhoudelijke verrijking en vergroten van het draagvlak. Omdat deze effecten van participatie 

bekend zijn bij de gemeente is er ook een breed draagvlak voor participatie. Al eerder werd beschreven 

dat het college participatie als pijler ziet voor haar beleid. Ook binnen de ambtelijke organisatie is het 

besef aanwezig dat het effectiever is de communicatie en participatie vooraf op orde te hebben. Dit 

scheelt geld, zorgt voor een prettigere sfeer en voorkomt bezwaarprocedures. Uiteraard zijn er ook 

medewerkers met minder draagvlak voor participatie. In hun ogen verstoren burgers te veel het 

beleidsproces en er is te weinig budget voor onderhoud van projecten van burgers in de openbare 

ruimte. Beeld is dat deze groep echter aan het afnemen is. 

Borging werkwijze 

In de conceptnota burgerparticipatie (2011) is de beoogde borging van het beleid beschreven. Deze 

omschrijving komt niet geheel overeen met de praktijk.  

 

Om ervoor te zorgen dat het zoveel mogelijk betrekken van burgers bij de plannen en het beleid van de 

gemeente ook echt gebeurt, is burgerparticipatie opgenomen als vast onderdeel in het beleidsproces. 

De nota constateert dat de meeste situaties waarin gemeente en burgers samen plannen en beleid 

maken, zich op straat-, wijk- en buurtniveau afspelen. Deze dagelijkse interacties zijn moeilijk te 

borgen in processen en procedures. In andere inhoudelijke nota’s –welke wel zijn vastgesteld– zoals 

de nota toerisme en recreatie of de kadernota sport, wordt wel de nadruk gelegd op het benutten van 

de kracht ‘buiten het stadhuis’.  

 

De conceptnota burgerparticipatie (2011) stuurt aan op een positieve, open en actieve houding richting 

(mogelijke) vragen en suggesties van burgers. De gemeente gaat deze houding actief stimuleren onder 

haar medewerkers, onder meer door burgerparticipatie een vast onderdeel van de werkplangesprekken 

te maken. In de praktijk verschilt het van persoon tot persoon in hoeverre medewerkers de 

gemeentelijke visie op het gebied van participatie uitdragen. De visie is voldoende bekend en 

ingeburgerd, maar dat neemt niet weg dat er verschillen zijn per bestuurder, manager of medewerker 

hoeveel waarde er aan participatie wordt gehecht. Het beeld van de meeste intern betrokkenen is dat 

momenteel de participatie voldoende geborgd is, hoewel de huidige werkwijze wel veel ruimte 

openlaat voor verschillende manieren van invullen. Het gebrek aan beleid zorgt ervoor dat er ook in de 

praktijk geen eenduidig beeld zichtbaar is. 

 

Bij de start van elk nieuw project of beleidsvoorstel wordt al bij het aannemen van de opdracht de 

vraag gesteld of het onderwerp zich leent voor participatie. Aan de nota is een leidraad toegevoegd die 

hulp kan bieden om de juiste afweging te kunnen maken. Zo moet vooraf worden ingeschat of er 

voldoende (beleids)ruimte, tijd, geld en mankracht beschikbaar is voor participatie. Daarnaast moet 

het onderwerp geschikt zijn voor participatie. Voor dit laatste punt is een stroomschema toegevoegd 

om hier een inschatting van te kunnen maken. Er wordt verder niet ingegaan op de vraag welke 

instrumenten in welke situatie geschikt zijn.  
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De nota is niet vastgesteld, maar wel beschikbaar voor de ambtelijke organisatie. Er wordt in de 

praktijk weinig gebruik gemaakt van de checklist en het stroomschema. De keuze voor het 

participatieniveau en het participatie-instrument gaat grotendeels op basis van de inschattingen en 

ervaringen van de projectleider.  

 

Het resultaat van deze afweging aan het begin van een nieuw project – wel of geen burgerparticipatie - 

wordt vermeld in de communicatieparagraaf. Net als bij andere communicatietrajecten, ligt de 

verantwoordelijkheid hiervoor primair bij de betrokken (beleids)medewerker en/of projectleider. Deze 

kan voor advies en ondersteuning een beroep doen op een van de communicatieadviseurs. Bij grotere 

participatietrajecten kan ervoor gekozen worden een projectgroep te formeren, die het 

participatietraject voorbereidt en uitvoert. Plannen gaan doorgaans ook langs een teamleider en/of het 

afdelingshoofd. Naast de managementlaag kan bij grotere trajecten ook het bestuur of de raad nog 

ingrijpen in het geval van een participatieplan wat niet op orde is. 

Via het format voor B&W-adviezen en raadsbesluiten vindt extra controle plaats. Sinds het voorjaar van 

2011 staat hier het kopje: ‘Maatschappelijk draagvlak (steun en weerstand)’. Hier wordt feitelijke 

informatie over het draagvlak bij burgers, bedrijven en uitvoerende organisaties genoteerd. Als er 

interactieve beleidsvorming heeft plaatsgevonden, dan staan hier de resultaten van dit proces. 

 

In de nota staat verder dat elk participatietraject wordt afgerond met een evaluatie. Aan de hand van 

een checklist evalueren de betrokkenen samen met de beleidsadviseur Communicatie hoe het 

participatietraject is verlopen, zodat daar in toekomstige trajecten rekening mee kan worden 

gehouden. De ervaringen worden idealiter zoveel mogelijk gedeeld met de organisatie door deze 

bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten of via de Woensd@g of intranet/Aorta ter beschikking te stellen. In 

de praktijk wordt er niet structureel geëvalueerd. Evaluatie vindt ad hoc plaats, met name als het gaat 

om grote projecten of als er iets duidelijk mis is gegaan. De resultaten van evaluatie worden in de 

praktijk niet gedeeld buiten de eigen afdeling. 

Het lerend vermogen wordt wel versterkt door een relatief breed aanbod van cursussen en 

opleidingsmogelijkheden die in de participatiepraktijk nuttig zijn, zoals over de netwerksamenleving, 

gesprekstechnieken en het gebruik van social media. 

2.5 Belangrijkste bevindingen 
Op basis van de bevindingen zoals geschetst in dit hoofdstuk komen we tot de volgende conclusies 

over het Helderse participatiebeleid. 

 

 De uitgangspunten en vormgeving van het participatiebeleid van de gemeente Den Helder zijn 

beschreven in de conceptnota burgerparticipatie uit 2011. De nota beschrijft de uitgangspunten en 

meerwaarde van burgerparticipatie, maar biedt geen strikte regels of richtlijnen voor de wijze 

waarop het dient te worden ingezet in de besluitvorming. Het stuk kenmerkt zich juist door de 

nadruk op maatwerk en richt zich op het bevorderen van een open, positieve houding van de 

ambtelijke organisatie. 
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 Hoewel intern op ambtelijk niveau wel als zodanig gebruikt, is de nota strikt genomen niet te 

beschouwen als het formele beleidskader. Het stuk is namelijk nooit vastgesteld door de 

gemeenteraad. Het college van B&W heeft hier bewust voor gekozen, omdat men destijds en ook nu 

geen meerwaarde zag - en ook steeds niet ziet- van het formeel vaststellen van het beleid. Het 

vastleggen van (teveel) regels zou in de ogen van het college contraproductief kunnen werken 

doordat de inhoud van het beleid discussie oproept. Hierdoor wordt mogelijk juist weerstand 

opgeroepen in plaats van dat het draagvlak wordt vergroot. Vanuit het perspectief van de burger 

kan daar tegenover worden gesteld, dat het niet vastleggen van de uitgangspunten en doelen van 

het beleid kan leiden tot argwaan en de suggestie van willekeur. Het ontbreken van een politieke 

goedkeuring van het beleidskader vermindert de mogelijkheden voor de raad om uitvoering te 

geven aan haar controlerende taken.  

 

 Het beleid dat in de conceptnota staat beschreven, bestaat uit samenhangende onderdelen. De 

uitgangspunten, (meetbare) doelen, het onderscheid in verschillende niveaus van participatie en de 

mogelijk in te zetten participatie-instrumenten zijn (summier) beschreven in de conceptnota. Een 

operationalisering van de doelstellingen ontbreekt, net als een (indicatie van het) beschikbare 

budget en een groslijst van participatie-instrumenten. Centraal in het beleid is het uitgangspunt dat 

de participatiepraktijk divers is en dat er dus ruimte moet zijn voor maatwerk.  

 

 De conceptnota burgerparticipatie (2011) gaat tevens in op de borging van de werkwijze. Het 

onderdeel ‘burgerparticipatie’ is opgenomen als vast onderdeel in het beleidsproces en wordt een 

vast onderdeel van de werkplangesprekken. Verder is een checklist en een stroomschema 

beschikbaar om te bepalen of een onderwerp zich leent voor participatie. De B&W-adviezen en 

raadsbesluiten hebben het een kopje ‘Maatschappelijk draagvlak (steun en weerstand)’ gegeven, 

waaronder feitelijke informatie over het draagvlak bij burgers, bedrijven, uitvoerende organisaties 

wordt genoteerd. Hierdoor is het voor bestuur en raad inzichtelijk of er participatie heeft 

plaatsgevonden. Daarnaast staat in de nota het voornemen om participatietrajecten af te ronden 

met een evaluatie en de leerpunten hieruit te verspreiden binnen de organisatie. 

 

 Er is geen ambtelijke functie die overkoepelend zicht houdt op de (kwaliteit van) participatie. De 

borging van het beleid bestaat uit interne checks, waarbij participatieplannen –afhankelijk van de 

aard en omvang – ter beoordeling worden voorgelegd aan collega’s, het lijnmanagement en/of de 

betreffende portefeuillehouder. Ook de raad kan met name bij grotere projecten invloed hebben op 

de inhoud en vormgeving van de participatie.  

 

 Intern wordt de borging als adequaat beschouwd en is men van mening dat deze voldoende grip 

houdt op de uitvoering van het participatiebeleid. Hoewel er geen formeel beleidskader bestaat, 

weten ambtenaren over het algemeen goed hoe ze in besluitvormingstrajecten invulling dienen te 

geven aan de burgerparticipatie. Het ontbreken van een formeel beleidskader levert tot op heden 

geen problemen op. Er is sprake van een ambtelijke organisatie waarbinnen participatie als nuttig 

wordt beschouwd en ook wordt toegepast.  
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Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie    Organisatie en uitvoering van het participatiebeleid 

15 

3. Organisatie en uitvoering van het participatiebeleid 

3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is het beleidskader en de uitwerking van het burgerparticipatiebeleid van de 

gemeente Den Helder beschreven. Ook is beschreven hoe de organisatie van het participatiebeleid is 

neergezet. In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de participatiepraktijk. Op welke wijze brengt de 

gemeente de uitgangspunten en beoogde werkwijze in de praktijk?  

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken naar de keuzen die worden gemaakt bij de 

ontwikkeling van het participatieplan. Daarna behandelen we in paragraaf 3.3 de uitvoeringspraktijk 

aan de hand van dezelfde praktijkvoorbeelden. 

 

De informatie in dit hoofdstuk is deels ontleend aan interviews met intern betrokkenen en tevens 

gebaseerd op de analyse van drie casussen en betrokkenen bij het wijkgericht werken. Bij de keuze van 

de trajecten is gelet op de aanpak, het thema/onderwerp, de complexiteit en het schaalniveau. De 

gekozen participatietrajecten6 zijn:  

 Stadhuistraject; 

 Traject Sluisdijkgarage; 

 Traject speelplaatsen Jantje Beton. 

De praktijkvoorbeelden zijn onderzocht door middel van een documentanalyse (o.a. 

participatieplannen, verslagen van bijeenkomsten) en interviews met de projectleiders en andere 

betrokken medewerkers van de gemeente. Daarnaast zijn bij alle trajecten ook de participanten 

geraadpleegd, deels door middel van een korte online enquête, korte telefonische interviews en via e-

mail. Naast de drie praktijkcasussen is ook een nadere analyse gemaakt van het wijkgericht werken. De 

reden hiervoor is dat de uitgangspunten van de werkwijze voor een belangrijk deel overeenkomen met 

het participatiebeleid. 

3.2 De uitvoering van participatie in de praktijk 
Eerder was te lezen hoe de gemeente Den Helder gekozen heeft voor een variant zonder vastgelegd 

participatiebeleid en hoe dit is uitgewerkt in het opzetten van de organisatie. Hier gaan we in op de 

wijze waarop de gemeente de beoogde werkwijze in de praktijk brengt.  

3.2.1 Keuzen bij het ontwikkelen van het participatieplan 

Bij het opstellen van participatieplannen dienen de betrokken medewerkers een aantal keuzen te 

maken. De belangrijkste daarvan zijn: 

 de beslissing om wel of geen participatie in te zetten; 

 de keuze van het participatieniveau en het instrumentarium; 

 de keuze van de hoofddoelen van het traject; 

 de afbakening en manier van benadering van de doelgroep; 

 vaststellen van randvoorwaarden en spelregels.  

                                                                 

 
6  In bijlage 3 zijn de onderzochte participatietrajecten beschreven. 
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a. De beslissing om participatie in te zetten 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven heeft de ambtelijke organisatie de beschikking over een 

checklist en een stroomschema om te bepalen bij welke onderwerpen en randvoorwaarden participatie 

wel of niet wenselijk is. Deze staan in de conceptnota in algemene termen beschreven. Deze 

hulpmiddelen worden in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt. De keuze of er wel of niet participatie 

plaatsvindt en hoe deze dan vorm krijgt, wordt niet gemaakt aan de hand van vaste criteria. Het wordt 

voornamelijk gemaakt op basis van de ervaring van de projectleider en deskundigheid elders in de 

organisatie, zoals op de vakafdeling, bij de managementlaag of bij het bestuur. Het participatieplan 

voor het stadhuistraject is bijvoorbeeld goedgekeurd op bestuurlijk niveau. Voor de borging van het 

participatiebeleid zijn geen formele procedures vastgesteld.  

 

Bij intern betrokkenen bestaat de indruk dat bestuurders en managers goed in staat zijn op 

weloverwogen wijze participatieplannen goed- of af te keuren. Soms wordt een participatievorm 

afgedwongen door college of raad. Bij de speelplaatsen Jantje Beton was participatie een voorwaarde 

vanuit Jantje Beton om de subsidie te verkrijgen. Omdat participatie voldoende is opgenomen in de 

cultuur van de gemeente levert dit –voor zover bekend– geen grote problemen op.  

 

Door interne checks van management en/of bestuur en de initiatieven van derden, die er voor zorgen 

dat de ambtelijke organisatie scherp blijft op participatie, is het in de praktijk zeer onwaarschijnlijk 

dat een project waar participatie wenselijk was geen participatietraject heeft. Het beeld is niettemin 

dat de uitkomst van deze interne consultatie per afdeling en onderwerp sterk verschilt. Met name op 

het gebied van concrete zaken, zoals bestemmingsplannen, wijkbeheer, openbare ruimte, verkeer en 

veiligheid wordt veel burgerparticipatie toegepast. Onder meer uit de interne evaluatie (2013) blijkt 

dat bij beleid dat niet heel tastbaar is, zoals welzijn, visies, en dienstverlening veel minder wordt 

geparticipeerd. Deze onderwerpen leven doorgaans minder bij de burgers, waardoor hier relatief 

weinig problemen door ontstaan. Participatie kan echter wel bijdragen aan een hogere kwaliteit van 

het beleid.  

 

Verschillen in participatieaanpak vinden ook hun oorsprong in de cultuur van de afdeling, de bezetting, 

de beschikbaarheid van (voldoende) en ambtelijke capaciteit en eerdere ervaringen. Het is lastig 

organisatie-breed een eenduidige of intensievere participatiestijl af te dwingen, omdat een 

regiefunctie ontbreekt. 

 

Het is een bekend fenomeen dat de burger graag meer participatie wil. Bijna de helft 

van de participanten is tevreden over de mogelijkheden tot participatie. 

Tegelijkertijd vindt één op de vier participanten dat de gemeente nog onvoldoende 

mogelijkheden biedt om in te spreken en mee te denken. Er is gevraagd waarover zij 

graag inspraak hadden willen hebben. Hieruit komen enkele zeer concrete projecten 

naar voren, zoals een speeltuin, het slopen van een flat, het parkeerbeleid bij een school, de 

verkeerssituatie rond winkelcentrum de Riepel en de Brede School Pasteurstraat. Ook zijn er meer 

overstijgende zaken waar men graag zou willen meedenken, zoals het veiliger maken van de 

leefomgeving en de ontwikkeling van het stadscentrum. 
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b. Het participatieniveau 

De praktijk leert dat er altijd een afweging wordt gemaakt of en hoe participatie wordt georganiseerd 

bij een beleidsthema of project. Rekening houdend met de belanghebbenden en de mogelijk 

verschillende belangen wordt een passende participatievorm gekozen. Met andere woorden: er wordt 

per casus maatwerk toegepast. Dit betekent dat er per medewerker of afdeling sprake kan zijn van een 

verschillende invulling.  

 

De keuze voor het participatieniveau verloopt grosso modo op dezelfde wijze als de initiële keuze om 

participatie toe te passen. Vaak wordt de beslissing over participatieniveau en de -doelen tegelijkertijd 

genomen met de keuze om al dan niet participatie toe te passen. Hiervoor zijn geen richtlijnen, dit 

gebeurt op basis van de ervaring van de 

medewerker. Betrokkenen ervaren geen 

problemen met het vaststellen van een 

ambitieniveau dat past bij het 

beleidsvraagstuk en de context.  

 

De uitkomst van het keuzeproces verschilt 

van geval tot geval en de gekozen trede op 

de participatieladder varieert dus sterk 

afhankelijk van de schaal en omvang van de 

problematiek, de fase van de besluitvorming 

en de vrijheidsgraden die op het besluit van 

toepassing zijn. In de praktijk wordt volgens 

betrokkenen advisering het meest 

toegepast. Ook binnen klankbordgroepen 

wordt vaak gezocht naar een balans tussen 

informeren en adviseren. Bij grotere en 

complexe trajecten worden vaak meerdere 

fases onderscheiden, waarbij verschillende 

treden op de ladder de revue passeren. Het 

ambitieniveau is in alle casussen terug te 

zien in de gekozen participatie-

instrumenten. Logischerwijs wordt er aan de 

hand van de stap op de participatieladder 

een passend instrument uitgekozen.  

c. De doelen van het participatietraject 

De doelen van burgerparticipatie komen eveneens tot stand op basis van eigen ervaring en 

inschattingen van management of bestuur. Bij grotere projecten kan het in theorie voorkomen dat de 

raad ook zijn wensen uitspreekt. De doelen verschillen per project. Hoofddoelen zijn vrijwel altijd 

vergroten van het draagvlak voor het beleid/besluit en/of verbetering van de kwaliteit van het beleid 

door inhoudelijke verrijking.  
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In het verlengde daarvan liggen doelen als het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de 

eigen woon/leefomgeving en het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur. Ook de snelheid 

en nauwkeurigheid van de besluitvorming is vaak een achterliggend doel. 

 

Bij de onderzochte trajecten zijn de betrokkenen van mening dat de manier waarop 

geparticipeerd werd goed aansloot bij het doel van het participatietraject. Met name 

bij de trajecten rondom de speelplaatsen van Jantje Beton en de Sluisdijkgarage is 

een overgrote meerderheid tevreden. Bij het wijkgericht werken en het traject 

rondom het nieuwe stadhuis is men minder tevreden. Men vindt hier het 

ambitieniveau van de gemeente te laag en had graag meer invloed gehad. In 

algemene zin vindt ruim één op de drie ondervraagde betrokkenen dat er onvoldoende wordt gedaan 

door de gemeente om de participant te laten meedenken en inspreken. Een vergelijkbare groep heeft 

hier wel waardering voor.  

d. De afbakening en benadering van de doelgroep (laagdrempeligheid) 

Net als in andere gemeenten in het land geldt voor Den Helder dat het lastig is om een divers 

samengestelde groep inwoners te betrekken bij participatietrajecten. Doorgaans vormen de 

participanten geen representatieve afspiegeling van de bevolking. Een punt van aandacht is de 

afspiegeling van de participanten ten opzichte van de totale bevolking. Het gaat vaak om oudere, 

blanke mannen. Hoewel deze input nuttig is, vanwege de cumulatieve kennis en inzet, kan het zijn dat 

een ander geluid onvoldoende wordt opgevangen.  

 

Onder meer jongeren, allochtonen en tweeverdieners zijn vaak slecht vertegenwoordigd in 

participatietrajecten, zo is het beeld van de medewerkers.  

Jongeren zijn minder geïnteresseerd in gemeentelijk beleid. Omdat kinderen de hoofddoelgroep waren 

bij het traject rond de speelplaatsen van Jantje Beton is er veel in het werk gesteld om deze kinderen te 

bereiken. Men heeft de kinderen in speeltuinen, supermarkten en schoolpleinen actief benaderd. Er is 

huis-aan-huis aangebeld om met name de oudere kinderen te bereiken en er is gewerkt met kleurrijke 

flyers en posters op school en in de snackbar. Ouders zijn tegelijkertijd geïnformeerd om een veilige 

achtergrond te creëren waarin ze hun kind konden toevertrouwen. 

Allochtonen weten minder vaak de weg naar de gemeente te vinden. In de onderzochte trajecten is 

geen extra inspanning gedaan deze groep specifiek te betrekken. Dit geldt ook voor de groep 

tweeverdieners, die vaak geen tijd willen vrijmaken voor (intensievere) participatie.  

 

De vraag is op welke wijze de gemeente invulling geeft om de participatie voor zoveel mogelijk burgers 

toegankelijk te maken. De vier praktijkvoorbeelden zijn onderzocht op de mate waarin de gemeente 

inspanningen heeft gedaan om het traject zo laagdrempelig mogelijk te houden en wat daarvan de 

resultaten waren. In alle onderzochte trajecten is er aandacht besteed aan het betrekken van de 

doelgroep en het zoveel mogelijk wegnemen van barrières voor deelname. De inspanningen om een zo 

groot mogelijke groep belanghebbenden te betrekken, hebben wisselend succes en er zijn ook 

mogelijkheden die (nog) niet worden benut. 
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 De wijkplatforms worden niet standaard bij alle zaken die in de wijk spelen uitgenodigd een rol te 

spelen. Het komt voor dat de wijkplatforms niet worden uitgenodigd, maar zelf het initiatief nemen 

om aan te sluiten in een burgerparticipatietraject. Het raadplegen van inwoners door middel van de 

wijkplatforms kan succesvol zijn, maar is in grote mate afhankelijk van de bekendheid en 

representativiteit van het wijkplatform. Een optimaal functionerend wijkplatform kan de drempel 

voor de wijkbewoners om te participeren verlagen. In de praktijk zijn de wijkplatforms in 

wisselende mate in staat signalen vanuit de wijk op te vangen.  

 De wijkplatforms worden regelmatig gebruik als een soort lakmoesproef, met het idee ‘als het in het 

wijkplatform goed valt, zal het wel goed zijn’. Verder kan het wijkplatform worden gebruikt om 

mensen te activeren.  

 Het uitnodigen van de wijkplatforms bij besluitvormingstrajecten in de wijk is geen verplichting. De 

wijkplatformleden zien graag wel een dergelijke verplichting, zodat zij beter op de hoogte zijn van 

wat er speelt. Bij een deel van de wijkplatformleden heerst het beeld dat binnen de gemeente men 

niet overtuigd is van de inhoudelijke verrijking die wijkgericht werken kan bieden. Betrokkenen 

binnen de gemeente denken dat het wijkplatform niet bij alle trajecten een rol hoeft te spelen, maar 

erkennen dat het noodzakelijk is de wijkplatforms te informeren van activiteiten in hun eigen wijk. 

Dit gebeurt nu nog onvoldoende. Een kleine groep van de wijkplatformleden wil nog verder gaan en 

stuurt aan op een formalisatie van het adviesrecht. Hier is zowel binnen de gemeente als bij vele 

wijkplatformleden weinig draagvlak voor. 

 Het werken met klankbordgroepen werpt onbedoeld drempels op door de eisen die de gemeente 

vaak stelt aan deelname. Vaak wordt van de kandidaten een substantiële tijdsinvestering en een 

bepaalde mate van deskundigheid gevraagd. Het was voor de bewoners in de klankbordgroep 

Sluisdijkgarage lastig om terug te koppelen aan andere bewoners. Daarom heeft de gemeente deze 

terugkoppeling verzorgd. Ondernemers uit de klankbordgroep hebben wel zelf de terugkoppeling 

verzorgd. Ook wisselt de deskundigheid van klankbordgroepen zeer sterk. Het is noodzakelijk dat 

de gemeente hier rekening mee houdt en de minst deskundigen meeneemt in het proces. In het 

geval van de Sluisdijkgarage is dit gedaan door de bouwtekeningen met kleuren te verduidelijken 

en participanten te wijzen op mogelijke knelpunten. Daarnaast is ook de balans in de groep ook van 

belang. Bij de Sluisdijkgarage waren de ondernemers deskundiger dan de bewoners. Doordat de 

bewoners wel weerwoord boden, mede door de professionele woningstichting die ook bewoners 

vertegenwoordigden, ontstond er een gelijkwaardige discussie. Het is aan de gemeente deze 

dynamiek te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

 Het gebruik van beelden wordt als een belangrijk middel gezien om participatie toegankelijker en 

concreter te maken. Met name bij de kinderen die participeerden bij de speelplaatsen van Jantje 

Beton was dit van groot belang, maar ook bij volwassen participanten draagt dit bij. Bij het 

stadhuistraject kon er op basis van 3D-animaties en -beelden uiteindelijk uit drie varianten worden 

gekozen. Op deze manier kon ook goed inzichtelijk worden gemaakt wat er allemaal ging 

veranderen. Dit was voortgekomen uit ervaringen in het voortraject, waar bleek dat participanten 

behoefte hadden aan beelden van het nieuwe stadhuis. In het Sluisdijkgaragetraject startte de 

participatie dermate vroeg dat er nog geen beelden konden worden gepresenteerd. Aanvankelijk 

merkte men daardoor dat sommige bewoners het te weinig concreet vonden, maar uiteindelijk 

stelden ze het op prijs vroegtijdig te zijn betrokken. 
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 E-participatie is in principe een goed middel om lastig bereikbare 

groepen zoals jongeren en tweeverdieners bij de besluitvorming te 

betrekken. Hiervan blijkt bij de onderzochte trajecten echter 

nauwelijks gebruik van te zijn gemaakt. Het blijkt voor veel 

medewerkers lastig om dit ‘erbij te doen’, omdat er een zekere 

deskundigheid en tijdsinvestering voor nodig is. Het beeld bij 

betrokkenen is dat met name het hoger management achterloopt op het 

gebied van social media, maar binnen de gehele ambtelijke organisatie 

is nog te weinig besef wat er op te halen is met E-participatie.  

 Bij het stadhuistraject is er wel veel aandacht geweest voor E-

participatie. Niet alleen kon men online stemmen op één van de drie varianten, er is daarvoor ook 

gebruik gemaakt van Twitter en een Facebook-prijsvraag op scholen. Dit gebeurde naast een zeer 

intensieve communicatiecampagne via de oude media, zoals kranten, informatiebrieven en posters 

op scholen, buurtcentra en sportverenigingen. 

 

De meerderheid van de participanten die zijn geënquêteerd blijkt tevreden over de 

laagdrempeligheid van de participatie, hoewel de score bij wijkgericht werken 

beduidend lager uitvalt dan bij de overige trajecten. Hierbij hoort de kanttekening 

dat niet-geïnteresseerden en afhakers hier uiteraard heel anders over kunnen 

denken. De participanten zijn zelf echter grotendeels van mening dat alle potentiële 

participanten de mogelijkheid hebben gekregen deel te nemen aan het traject. Met 

name bij het traject rond de Sluisdijkgarage is hierover consensus. Overigens wil dit niet zeggen dat de 

groep participanten representatief is. Meer dan de helft van de participanten is van mening dat 

participatie vooral tegenstanders mobiliseert en vindt de groep die meedenkt met de gemeente dan 

ook niet representatief voor de hele bevolking. De participanten erkennen dat het voor de gemeente 

lastig is burgers te motiveren als de plannen hun niet direct raken (89%) of weinig concreet zijn (82%). 

Participanten worden ook voldoende gestimuleerd zelf mee te denken gedurende de trajecten, vinden 

zij zelf. In alle onderzochte trajecten is meer dan driekwart van de participanten hierover positief 

gestemd. 

 

De gemeente stelt zich ten doel om in de startfase duidelijk te communiceren welke participatievorm 

en –instrument wordt toegepast en wat van de participant verwacht wordt. Bij de meeste onderzochte 

trajecten was het voor de participanten duidelijk hoe zij konden deelnemen aan het traject, zo blijkt uit 

de enquête onder de deelnemers. In vrijwel alle gevallen is de participatie laagdrempelig gehouden 

door bij locatiegebonden projecten, de bijeenkomsten in de eigen wijk of kern te organiseren. Zo is in 

het kader van het stadhuistraject op vijf verschillende dagen op verschillende locaties in de gemeente 

informatie verstrekt tijdens inloopavonden. 

 

Laagdrempeligheid laat zich niet alleen afbakenen door de manier waarop men wordt benaderd. Ook 

het taalgebruik van de gemeentelijke communicatie is hierbij van belang. Medewerkers die betrokken 

zijn bij participatietrajecten zijn zich bewust van het belang van begrijpelijke taal. Een overgrote 

meerderheid van de ondervraagde participanten heeft dan ook geen problemen met het taalgebruik 

tijdens het traject.  
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e. De spelregels en randvoorwaarden 

Er is bij medewerkers ruime ervaring met het uitvoeren van participatietrajecten. Intern betrokkenen 

zijn daardoor op de hoogte van de stappen in het participatieproces. Zeker wanneer het gaat om 

trajecten die vergelijkbaar zijn met eerdere situaties, zoals bij het traject rondom de speelplaatsen van 

Jantje Beton, is het intern voldoende helder uit welke stappen het proces dient te bestaan. Maar ook bij 

niet- standaard trajecten is men in staat in te spelen op nieuwe situaties en specifieke 

randvoorwaarden. 

 

Een belangrijke keuze betreft het moment waarop het participatie instrument wordt ingezet. Wanneer 

de participatie plaatsvindt in een vroeg stadium waarin er nog veel speelruimte is, stelt dat andere 

eisen en randvoorwaarden aan de participatie dan wanneer de plannen al verder uitgekristalliseerd 

zijn. In alle gevallen is het belangrijk deze randvoorwaarden en spelregels duidelijk aan te geven.  

De onderzochte participatietrajecten zijn zo ingericht dat randvoorwaarden, procedures en speelruimte 

aan het begin en ook gedurende het verdere verloop regelmatig aan de participanten worden 

voorgelegd om verwachtingen te managen. De mate waarin men de ‘spelregels’ op papier vastlegt 

verschilt per traject. Bij grotere trajecten wordt er vaak een participatieplan geschreven, hoewel het 

niet altijd deze naam draagt. Vaak gaat het om een paragraaf in een groter document, wat noodzakelijk 

is om een beleidsplan met krediet goed te keuren.  

Kleinere trajecten hebben niet altijd een papieren (basis)plan waar de randvoorwaarden staan 

vastgelegd. Intern is er nooit onduidelijkheid over de spelregels. Wel ontbreekt het soms aan 

duidelijkheid over de spelregels voor de participant.  

 

De communicatie vanuit de gemeente naar de participanten bij aanvang en 

gedurende het traject zorgt er niet in alle gevallen voor dat de ‘spelregels’ helder 

zijn. Met name rondom het wijkgericht werken vinden de betrokkenen de 

randvoorwaarden niet duidelijk.  

Uit de enquête blijkt dat het onderwerp van het participatietraject, in de ogen van 

de participanten doorgaans voldoende is afgebakend. Enige verwarring doet zich 

wel voor over de mate waarin participanten invloed en inbreng kunnen hebben. Ondanks de 

inspanningen om duidelijkheid te verschaffen over de randvoorwaarden, komt het herhaaldelijk voor 

dat (kleine) groepen van participanten onrealistische verwachtingen hebben, terwijl een meerderheid 

de spelregels wel accepteert. De participanten zelf erkennen dat er onder (sommige) betrokkenen 

onrealistische verwachtingen waren over (de uitkomsten van) het proces. Een kwart van de 

betrokkenen bij het wijkgericht werken constateert dat een deel van de participanten te hoge eisen 

stelt aan de randvoorwaarden. Ook bij het traject rondom het stadhuis liepen de verwachtingen over de 

mate van participatie sterk uiteen, waardoor een groep teleurgesteld afhaakte. 
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3.2.2 Uitvoering van participatietrajecten  

Bij de analyse van de uitvoering van participatietrajecten is gefocust op de volgende 

kwaliteitsaspecten: 

 mate waarin de gemeente vasthoudt aan de afgesproken regels en randvoorwaarden; 

 mate waarin sprake is van openheid en transparantie; 

 mate waarin inbreng van participanten serieus wordt genomen; 

 mate waarin sprake is van begrip voor andermans belangen; 

 mate waarin betrokkenen zich houden aan hun rol; 

 mate waarin organisatie leert van ervaringen. 

a. Vasthouden aan randvoorwaarden en regels  

Het algemene beeld van de uitvoering van de onderzochte participatietrajecten is dat de processtappen 

doorgaans conform het vooropgestelde plan worden uitgevoerd. Ook komt het binnen de onderzochte 

casussen niet voor dat de spelregels tussentijds worden gewijzigd. Wel zijn er bij projecten met een 

langere looptijd, zoals het stadhuistraject, vaak verschillende fasen aan te wijzen. Deze hebben eigen 

randvoorwaarden die kunnen verschillen van eerdere fasen.  

 

Er zijn vanuit de participanten nauwelijks negatieve signalen over het te laat informeren over stappen 

in het proces. Er hebben zich in de onderzochte trajecten weinig tussentijdse veranderingen van de 

processtappen of spelregels voorgedaan. Wanneer dat wel het geval is– zoals bij de verschillende fases 

in het Stadhuistraject – is dit tijdig gemeld en uitgelegd. Ook bij het speelplaatsentraject is er op 

detailniveau afgeweken van het oorspronkelijke plan, omdat de klankbordgroepbijeenkomsten niet 

goed functioneerden. Veel klankbordgroepleden waren al in de projectgroep vertegenwoordigd en de 

opkomsten waren laag. Toen is besloten de klankbordgroep op te heffen. 

 

Hoewel de participant lang niet altijd tevreden is over de spelregels, wordt de 

communicatie over de spelregels door de participanten – met name bij het 

Stadhuistraject – als duidelijk ervaren. Het onderwerp waarover men kon 

participeren bleef voor vrijwel alle participanten duidelijk. 

 

 

Timing 

De start van een participatietraject kan grote invloed hebben op het verdere verloop. Een te late start 

geeft participanten het gevoel van ‘schijnparticipatie’. Wanneer participatie te vroeg wordt ingezet is 

het vaak te weinig concreet en haakt men eveneens af.  

 

De participanten zijn gematigd tevreden over het moment waarop gestart werd met 

participatie. Bij de Sluisdijkgarage en het wijkgericht werken is bijna de helft van de 

betrokkenen van mening dat participatie te laat is gestart. Bij de speelplaatsen van 

Jantje Beton is dit één op de drie. Hiermee is het moment van starten van de 

participatie één van de grootste verbeterpunten volgens de participanten. 
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De interne evaluatie van burgerparticipatie (2013) constateert verder dat de burgerparticipatie zich 

vaak richt op de uitvoering van beleid en projecten en veel minder op de voorbereiding en 

totstandkoming daarvan. In dat voortraject wordt vaak met instellingen, verenigingen en organisaties 

gepraat. In veel gevallen wordt geacht dat zij ook de burgers vertegenwoordigen. Het is de vraag in 

hoeverre dit daadwerkelijk het geval is.  

 

Planning 

Het tempo waarop het traject is uitgevoerd verschilt sterk. Dit heeft te maken met (de complexiteit van) 

het onderwerp en de gekozen participatievorm. Het blijkt dat juist bij duidelijk begrensde trajecten de 

effectiviteit toeneemt. De medewerkers constateren dat omvangrijke trajecten gevoeliger zijn om 

(deels) te mislukken, omdat participanten ontevreden zijn over de tijdspanne. Daarnaast hebben 

langdurende trajecten vaak verschillende fasen, waar de spelregels kunnen verschillen. Dit zorgt soms 

voor onduidelijkheid bij de participant. 

 

Bij de trajecten is wisselende tevredenheid over de planning van het traject. Alleen 

bij de speelplaatsen van Jantje Beton is een grote groep tevreden over de vaart 

waarmee het traject is doorlopen. Bij het wijkgericht werken en de Sluisdijkgarage is 

de groep tevreden participanten kleiner. 

 

b. Openheid en transparantie 

De gemeente poogt een open sfeer te creëren in de participatietrajecten. Dat houdt onder meer in dat 

de uitkomst niet vastligt en de belangen van alle betrokkenen helder zijn. Hoewel de ambities van 

participanten niet altijd binnen de kaders van het participatietraject vallen, zijn de participanten in de 

onderzochte casussen wel altijd open geweest over hun motieven om te participeren.  

 

Een zorgvuldig proces kenmerkt zich verder door het betrekken van verschillende standpunten en 

invalshoeken. Ondanks dat de gemeente zich inspant om alle sleutelfiguren de mogelijkheid te bieden 

hun mening te geven, kan het voorkomen dat een deel van de participanten na afloop van het traject 

zich onvoldoende betrokken en gehoord voelde. Ook melden zich soms nog belanghebbenden nadat het 

participatietraject is afgerond.  

 

Uit de enquête onder de participanten komt een overwegend positief beeld naar 

voren. Bij het wijkgericht werken is relatief weinig tevredenheid over de mate 

waarin er naar de inbreng van betrokkenen is geluisterd. Dit lijkt verband te houden 

met de onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden. Met name 

deelnemers die zich een intensievere vorm van participatie hadden voorgesteld dan 

de gemeente bedoeld heeft, zijn ontevreden over de mate waarop de gemeente hun 

input heeft gebruikt. De participanten in het stadhuistraject zijn wisselend tevreden. Ook hier geldt dat 

een deel de randvoorwaarden niet accepteert en daardoor vindt dat de gemeente onvoldoende open 

stond voor hun inbreng. Daarnaast komt het in meerdere onderzochte trajecten voor dat er 

participanten ontevreden zijn, omdat er in hun ogen onvoldoende uitleg is geweest over waarom hun 

suggesties niet zijn overgenomen.  
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c. Serieus nemen inbreng van betrokkenen 

Voorwaarde voor geslaagde participatie is tweerichtingsverkeer tussen participant en gemeente. 

Hiervan is in de onderzochte casussen altijd in enige mate sprake.  

 

De ontevreden participant is doorgaans van mening dat de gemeente de inbreng van 

de participanten niet serieus neemt; zogenaamde ‘schijnparticipatie’. Een 

meerderheid van de participanten is van mening dat de uitkomst van het traject bij 

voorbaat al vaststond. Dit beeld wordt deels veroorzaakt doordat in de beleving van 

de participanten, de gemeente inbreng zonder passende uitleg terzijde schuift. Daar 

stellen medewerkers van de gemeente tegenover dat er onder de participanten 

cynici zijn die claimen dat alles al vaststaat, vanwege een diepgeworteld wantrouwen tegen de 

overheid c.q. de gemeente. Daarnaast reageren de participanten in sommige gevallen op de 

vastgelegde randvoorwaarden.  

 

Een cruciaal punt is verder de terugkoppeling, waarbij de inbreng van de participant goed zichtbaar 

moet zijn en uitleg moet volgen over de suggesties die niet zijn overgenomen. De terugkoppeling over 

de wijze waarop de inbreng is verwerkt in het uiteindelijke besluit wordt altijd gegeven, zij het dat de 

vorm waarin dat gebeurt kan variëren. De inbreng van de participanten is in veel gevallen te herleiden 

uit de verslaglegging van de werk – of klankbordgroepen. Er is dan geen apart document met de 

‘inhoudelijke resultaten’ van de participatie. In de verslaglegging is dit niet in een apart kopje 

ondergebracht. Dit heeft tot gevolg dat niet alle participanten doorhebben welke veranderingen door 

hun input komen. In het traject Sluisdijkgarage is aan de voorkant van het traject al besloten niet ook 

de Zusterflat te bouwen door de reacties van de participanten, maar het beeld is dat zij niet goed op de 

hoogte zijn van dit ‘succes’. De opening van de parkeergarage was in feite de terugkoppeling. Er is dus 

geen moment geweest waarin over de impact van het traject op het uiteindelijke plan is gesproken.  

De verslaglegging varieert per traject sterk van elkaar. Terugkoppeling vindt soms (naast deze 

verslagen) ook plaats via presentaties. Bij het speelplaatsentraject is het definitief ontwerp besproken 

met de kinderen, waarbij ook werd uitgelegd waarom bepaalde suggesties niet waren overgenomen. De 

terugkoppeling van de input (en zorgen) van bewoners is ook op een bewonersavond besproken en 

daarnaast op de website geplaatst.  

 

Hoewel er altijd een vorm van terugkoppeling plaatsvindt, zijn de participanten van 

mening dat hier nog winst is te behalen. Een deel van hen was ontevreden met het 

resultaat. Zij zagen na afloop van het traject te weinig terug van hun inbreng.  

Vaak zijn zij ontevreden over het ontbreken van een toelichting waarom suggesties 

niet zijn overgenomen. Ook wanneer men meer tevreden is over het resultaat kan de 

wens bestaan om duidelijker inzichtelijk te krijgen welke aanpassingen door 

participatie zijn doorgevoerd. Participanten zijn van mening dat dit bijdraagt aan een positief imago 

van de gemeente en hiermee ook de animo voor participatie in de toekomst zal vergroten. 
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d. gemeenschappelijke beeldvorming  

Om draagvlak te creëren is duidelijkheid, vertrouwen en begrip voor andermans belangen noodzakelijk. 

Gemeenschappelijke beeldvorming kan het streven zijn, maar is vaak niet haalbaar. Het ambitieniveau 

verschilt dan ook per traject. In bijna alle trajecten zijn ook voorbeelden te vinden van teleurgestelde 

participanten die op een intensievere vorm van participatie hadden gehoopt. Dit gebeurt met name bij 

participatie op de lagere treden van de participatieladder.  

 

Het stadhuistraject kent een relatief grote groep ontevreden participanten die graag 

een andere, intensievere vorm van participatie hadden gezien. Zo was er een groep 

die helemaal tegen de komst van een nieuw stadhuis was en zich dus niet konden 

vinden in de opzet waarbij tussen drie varianten gekozen moest worden. Het is de 

gemeente deels gelukt deze groep alsnog mee te krijgen in het participatieproces, 

hoewel een gemeenschappelijke beeldvorming in deze casus geen haalbare ambitie 

is. Ditzelfde geldt bij de speelplaatsen van Jantje Beton, waar enkele omwonenden principieel tegen de 

komst van een speelplaats waren. Deze betrokkenen zijn vaak kritisch over de mate waarin de 

gemeente open stond voor de dialoog. Het beeld bij de onderzochte trajecten is wel dat de gemeente 

gepoogd heeft deze kritisch betrokkenen alsnog zo goed mogelijk te betrekken in communicatie en 

participatie. 

e. rolbewaking  

College 

De rol van de burgemeester in participatietrajecten is zeer beperkt. De burgemeester is als 

portefeuillehouder systeemverantwoordelijk voor het participatiebeleid. Deze verantwoordelijkheid 

heeft betrekking op de wijze waarop het participatiebeleid wordt uitgevoerd, het implementatietraject 

en de spelregels voor participatie. Het convenant met de woningstichting is hier een voorbeeld van. Dit 

is vastgesteld door het college. In de uitvoeringspraktijk van de participatie heeft de burgemeester een 

rol op de achtergrond, aangezien de projecten onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

desbetreffende wethouders vallen.  

 

De wethouders kunnen een actieve rol hebben tijdens een traject. Op dossierniveau zijn zij als 

portefeuillehouders verantwoordelijk. Bij grotere trajecten gaat het participatieplan langs de 

desbetreffende wethouder voor een akkoord. Afhankelijk van aard, omvang en onderwerp hebben de 

wethouders een actieve rol in het traject, bijvoorbeeld door bijeenkomsten voor te zitten of bij te 

wonen. Bij het Sluisdijkgaragetraject zaten er twee wethouders in de stuurgroep die regelmatig 

bijeenkwam om op hoofdlijnen aan te sturen. Eén van deze wethouders heeft ook de bewonersavonden 

bijgewoond. De wethouder was ook aanwezig bij de opening van de speelplaats in de Visbuurt. 

Doorgaans blijft de rol van de wethouder vrij beperkt. 

 

Raad 

De gemeenteraad heeft (nog) geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kaders te stellen aan het 

Helderse burgerparticipatiebeleid. De raad heeft de participatienota op aanraden van het college niet 

vastgesteld.  
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Uiteraard heeft de raad altijd de mogelijkheid vragen te stellen over het participatiebeleid. 

Burgerparticipatie komt in de raadsvergaderingen met enige regelmaat aan de orde, maar dan met 

name op het niveau van afzonderlijke besluitvormingstrajecten. Het participatiebeleid zelf is niet 

vastgesteld en staat derhalve ook niet op de agenda.  

 

Bij participatietrajecten heeft de gemeenteraad een rol aan zowel de voor- als de achterkant van het 

traject. De rol aan de voorkant is het bepalen van de mate waarin participatie wordt toegepast en aan 

de achterkant krijgt de raad inzicht in de wijze waarop de participatie is uitgevoerd en welke 

consequenties daaraan verbonden zijn. Tijdens de uitvoering van de trajecten is de betrokkenheid van 

de gemeenteraad in principe beperkt.  

 

Bij aanvang van besluitvormingstrajecten kan de gemeenteraad invulling geven aan de kaderstellende 

rol door te bepalen welke mate van participatie in de ogen van de raad wenselijk is. Vooral bij grote of 

gevoelige trajecten, zoals de burgerparticipatie rond het nieuwe stadhuis, bepaalt de gemeenteraad 

van tevoren welke mate van participatie passend is. Ook in andere situaties komt het regelmatig voor 

dat de raad naar aanleiding van een voorstel een intensiever of ander niveau van participatie eist. Bij 

kleinere trajecten worden deze afwegingen op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau gemaakt. De 

ambtelijke organisatie ervaart dat de focus van de raad wellicht te veel ligt op participatie bij grote 

projecten, waardoor een groot deel van de participatie die wordt uitgevoerd onderbelicht blijft. 

 

Na afloop van een participatietraject krijgt de gemeenteraad doorgaans een terugkoppeling over de 

wijze waarop de participatie is uitgevoerd. Dit geldt onder meer voor de besluitvorming over 

ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen en beleidsvisies. De raad heeft de mogelijkheid een besluit 

uit te stellen wanneer de participatie rond de besluitvorming niet goed is uitgevoerd en/of 

onvoldoende resultaat heeft geleverd. Onder meer bij het stadhuistraject heeft dit gespeeld, omdat een 

deel van de raad de resultaten van de enquête onvoldoende representatief achtte, maar hiervoor was 

geen meerderheid.  

 

Tijdens de uitvoering van burgerparticipatietrajecten blijven raadsleden over het algemeen op de 

achtergrond. Niettemin komt het wel eens voor dat individuele raadsleden een actieve rol op zich 

nemen en bijvoorbeeld een bijeenkomst bezoeken. Hoewel dit niet per definitie problematisch is als zij 

zich als bewoner of betrokkene profileren, raden het bestuur en de ambtelijke organisatie het 

raadsleden af om zich inhoudelijk te mengen of ‘politiek te bedrijven’ tijdens participatietrajecten.  

Er kunnen voor raadsleden echter ook andere redenen zijn om zich met het verloop van de participatie 

te bemoeien. Dat gebeurde tijdens het stadhuistraject toen in de ogen van een deel van de raad, de 

participatie niet op een zuivere wijze werd uitgevoerd. De raadsleden plaatsten vanuit hun 

controlerende rolopvatting, kanttekeningen bij de methodiek en de vraagstelling en kwamen met 

initiatieven om burgers aanvullende opties te bieden. Dit incident maakt duidelijk dat het wenselijk is 

om – zeker bij gevoelige issues - de raad tijdig en volledig te informeren over de wijze waarop de 

participatie wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen eventuele bezwaren tegen de aanpak aan de voorkant 

worden bediscussieerd en hoeven dan niet te leiden tot verstoring van het participatieproces. 
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Ambtelijke organisatie 

Op casusniveau heeft de projectleider de taak het participatieplan op te stellen. De controle op dit plan 

vindt grotendeels plaats op de betreffende afdeling. Afhankelijk van de aard en omvang van het traject  

wordt het plan ook langs management en/of bestuur gestuurd. Verder is de projectleider tijdens het 

participatietraject de stuwende factor in het proces, die ook verantwoordelijk is voor de uitkomsten (en 

het succes) van het traject.  

 

Interne communicatie is een aandachtspunt. Binnen de afdeling komt dit vaak neer op verschillen van 

inzicht over wat is afgesproken, bijvoorbeeld waar participatie stopt. Iedereen heeft toch een eigen 

visie op participatie. Om zulke momenten zou een vastgelegd beleid meer duidelijkheid kunnen 

verschaffen. 

Ook tussen afdelingen kan de communicatie nog beter. Binnen de ambtelijke organisatie was er tijdens 

het Sluisdijkgaragetraject enige onduidelijkheid door de breedte van het traject. Er was sprake van een 

ambtelijke projectgroep met alle betrokken disciplines die ad hoc langskwamen als het ertoe deed, 

maar nooit samen om de tafel zaten. Hierdoor waren er aanvankelijk kleine problemen met de interne 

communicatie. Het is zaak dat de projectleider hier alle betrokkenen binnen de gemeentelijke 

organisatie voldoende op de hoogte houdt. 

 

Voor het wijkgericht werken is er een wijkmanager actief. De wijkmanager heeft een aanspreekpunt-

functie en een actieve rol bij nieuwe ontwikkelingen. Hij beweegt zich op het strategisch niveau met 

organisatie, vereniging, wijkplatform en wijkcoördinatieteam. De wijkmanager heeft een 

interventiemogelijkheid op afdelingsmanagementniveau. Hij kan dus – bij een verschil van mening 

tussen afdelingen – direct de managers hierop aanspreken. De taken van de wijkmanager worden 

aangevuld door de accountmanagers. Vier afdelingen hebben een eigen wijk geadopteerd en hebben 

hiermee de taken van de weggevallen wijkmanager overgenomen. Hiermee wordt ook beter geborgd 

dat de afdelingen zorgen dat wijkmanagers op de hoogte zijn. Dit is ooit uit nood geboren, toen de 

andere wijkmanager stopte. Met name omdat het wijkgericht werken hiermee een ingang had op de 

beleidsafdelingen; de kloof met de rest van de organisatie werd hiermee gedicht. De achilleshiel is 

hierbij dat de accountmanagers het wijkgericht werken en de bijbehorende taken ‘erbij doen’, 

waardoor deze taken soms ondersneeuwen. Het gebrek aan borging van deze taken maakt dit model 

niet solide. De raad heeft nu aangestuurd op de komst van een tweede wijkmanager. Het is nog 

onduidelijk of de komst van een tweede wijkmanager ten koste zou gaan van de structuur met de 

accountmanagers. De vier wijkconciërges vallen onder het team wijkbeheer. Zij staan het dichtst op de 

wijk, acteren op operationeel niveau en behandelen individuele meldingen over fysieke aspecten, 

verzoeken om aanpassingen van de openbare ruimte maar ook klachten over jeugdoverlast. De 

teamleider wijkbeheer (voorheen: coördinator wijkbeheer) stuurt de wijkconciërges aan. 

 

De afdelingsmanager Stadsbeheer stuurt op ambtelijk niveau op afstand het wijkgericht werken aan. 

Binnen de gemeentelijke organisatie is geen manager of beleidsadviseur actief die zich specifiek 

bezighoudt met burgerparticipatie. Er is gekozen voor een ‘bottom-up-ontwikkeling’: er ontstaat een 

nieuwe, almaar groeiende groep mensen die actief met participatie bezig is en ook collega’s daar bij 

helpt. Dit wordt gestimuleerd door de tijdsgeest; ambtenaren zien steeds vaker het belang in van 

participatie. 
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Participant 

De rol van de participant is sterk wisselend door de verschillende treden op de participatieladder. Het 

is een bekend fenomeen dat een deel van de betrokkenen graag een intensievere vorm van participatie 

zou willen. Van deze groep haakt een deel af, maar een ander deel participeert mee. Met name onder 

deze groep wordt regelmatig afgeweken van de vooraf beoogde rol. Dit heeft volgens de participanten 

niet te maken met een gebrekkige communicatie. De gemeente poogt met voortdurende communicatie 

–onder meer over de randvoorwaarden – deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen. 

Over het algemeen spelen deze problemen geen grote rol.  

 

Ruim driekwart van de participanten is tevreden over het functioneren van de eigen 

begeleidings-, werk- of klankbordgroep. Er is weinig verschil zichtbaar tussen de 

verschillende trajecten. Overigens denkt wel ruim de helft van de participanten dat 

inwoners met een grote mond te veel invloed hebben in een participatietraject. 

 

 

Wijkplatforms 

Het wijkplatform is een breed overleg tussen wijkbewoners én de gemeente en haar partners. Hier 

schuiven vaak ook organisaties zoals de Wering en GGZ bij aan. Vanaf 2007 hebben zij een belangrijke 

adviesfunctie bij wezenlijke zaken in een wijk. Sinds circa 2008 zijn de bewoners de stuwende kracht 

binnen de wijkplatforms. Den Helder heeft vier wijkplatforms. Binnen de ambtelijke organisatie is de 

bekendheid met (de precieze rol van de) wijkplatforms verschillend. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau 

heerst het beeld dat zij vooral dienen te fungeren als ‘de oren en ogen’ in de wijk/kern. De 

wijkplatforms worden soms door het ambtelijk apparaat gebruikt als een lakmoesproef, waarbij het 

oordeel van een wijkplatform als belangrijke indicatie wordt gezien voor de mening van de buurt. Deze 

rol als vertegenwoordigers van de inwoners komt nog minder goed uit de verf. Er bestaat gerede twijfel 

over het mandaat dat zij hebben. De mate waarin de wijkplatforms contact hebben met de achterban is 

verschillend, maar relatief beperkt. Daardoor kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de 

representativiteit van de platforms. Zowel de gemeente als de wijkplatforms zelf vragen zich af of zij in 

de huidige vorm en met de beschikbare middelen voldoende geëquipeerd zijn om hun achterban goed 

te vertegenwoordigen. 

 

Het verschilt per ambtenaar, afdeling en onderwerp of het wijkplatform wordt benaderd bij een 

participatietraject in het gebied. Binnen de wijkplatforms bestaat de wens om vaker, eerder en actiever 

te worden betrokken bij dergelijke ontwikkelingen. Vanwege de beperkte representativiteit zou dit 

naast de andere activiteiten op het gebied van participatie plaatsvinden – en niet ‘in plaats van’. 

f. leren van eerdere ervaringen (evaluaties) 

Participatie kan bijdragen aan het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie. Dit kan zowel op 

het gebied van participatie zelf, als op het gebied van de onderwerpen die inhoudelijk worden 

behandeld. Hierbij is het van belang dat de participatietrajecten worden geëvalueerd. Deze evaluatie 

vindt idealiter zowel intern als extern plaats. De leerpunten die hieruit naar voren komen worden dan 

gedeeld met de organisatie. 
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In de Helderse praktijk worden evaluaties van participatie niet structureel uitgevoerd. Er zijn veel 

(kleine) participatietrajecten die betrokkenen weinig aanleiding geven om te evalueren. Dit zou te veel 

tijd kosten en te weinig opbrengen, is de mening van de betrokkenen. Evaluatie vindt nu ad hoc plaats: 

wanneer er een aanleiding voor is wordt er geëvalueerd. De aanleiding is in de meeste gevallen een 

niet geslaagd (onderdeel van een) traject of vanwege de omvang van een traject (zeer grote of beladen 

trajecten). De evaluatie wordt vaak ingepast in al bestaande overlegvormen. De conclusies van de 

interne ad hoc worden niet systematisch bijgehouden. Het is daarom ook niet mogelijk uit evaluaties 

afdelings-overstijgend een patroon af te leiden c.q. verbeterpunten te formuleren. Hierdoor zijn er ook 

geen beleidsaanpassingen op basis van overstijgende resultaten van evaluatie. 

 

Binnen de afdeling is er wel sprake van een constant leerproces door opgedane ervaringen. Een 

voorbeeld hiervan is het traject rond de speelplaatsen van Jantje Beton. Hier is driemaal eenzelfde 

traject doorlopen in verschillende buurten, waarbij bij de latere trajecten is geleerd van de eerdere 

trajecten. De participatiepraktijk wordt dus indien noodzakelijk wel aangepast op basis van ad hoc 

evaluaties.  

 

Evaluatie met externen komt weinig voor. Er zijn algemene evaluatiemomenten met de wijkplatforms, 

maar formele, casusgerichte evaluaties komen niet voor. Participanten worden normaliter niet onder de 

noemer van een evaluatie gevraagd naar hun ervaringen en suggesties voor verbeteringen.  

 

Een andere manier om te leren is door gebruik te maken van externe kennis over participatie. Zo zijn er 

persoonlijke interviews met de belangrijkste spelers gehouden bij het traject rondom de 

Sluisdijkgarage op aanbeveling van de externe projectleider. Ook bij het stadhuistraject is er gebruik 

gemaakt van kennis van externen, bijvoorbeeld in de vorm van een externe communicatiedeskundige. 

3.3 Belangrijkste bevindingen 
Op basis van de bevindingen zoals geschetst in dit hoofdstuk komen we tot de volgende conclusies 

over het Helderse participatiebeleid. 

 

 Het ontbreken van strikte regels ten aanzien van de participatie biedt in principe ruimte aan 

maatwerk en diversiteit in de uitvoering. In de praktijk is van die diversiteit slechts in beperkte 

mate sprake. Wel zijn er (kleine) verschillen tussen de afdelingen, deels vanwege de aard van het 

beleid en het type besluitvorming, maar ook door de heersende cultuur en beschikbare kennis en 

ervaring op de afdelingen. Het algemene beeld is toch dat van een vrij uniforme uitvoeringspraktijk. 

Participatieplannen worden veelal gebaseerd op eerdere (succesvolle) ervaringen. Dat is op zichzelf 

positief maar kan ook gemakkelijk leiden tot routinevorming. De routinematige invulling blijkt 

onder meer uit het weinig gevarieerde participatie-instrumentarium dat wordt ingezet 

(klankbordgroepmethode, inloopavonden en bewonersbrieven) en het beperkte mondjesmaat 

gebruik van nieuwe, innovatieve participatiemethoden, zoals E-participatie.  
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 De concrete invulling van de mate waarin en de wijze waarop kan worden geparticipeerd ligt in de 

eerste plaats op ambtelijk niveau, bij de projectleider. Deze beslist op basis van de kenmerken van 

het dossier en (persoonlijke) eerdere ervaringen. Bij deze keuzen worden tevens collega’s op de 

afdeling, het management en soms de portefeuillehouder betrokken. Met name bij grotere trajecten 

kan ook de raad invloed hebben op de aard en omvang van de participatie.  

 

 Onder de inwoners van Den Helder zijn groepen met een kritische en soms zelfs cynische houding 

ten opzichte van de gemeente en de wijze waarop inwoners bij de besluitvorming worden 

betrokken. Onder de participanten zit een groep die de gemeente beticht van ‘schijnparticipatie’. 

Zowel binnen als buiten de gemeente wordt geconstateerd dat dit cynisme zijn oorsprong vindt in 

een aantal incidenten in het verleden en bij ogenschijnlijke mineure gebeurtenissen plotseling weer 

naar boven kan komen. Het college en de ambtelijke organisatie zijn zich naar eigen zeggen bewust 

van dit nadelige imago van de gemeente en zet sterk in op een open en transparante 

informatievoorziening. Participanten zijn mede daardoor doorgaans tevreden over de duidelijkheid 

van de informatie. De participanten die minder tevreden zijn plaatsen met name een kanttekening 

bij de mate waarin input van participanten is terug te vinden in het besluit en de toelichting die 

daarbij wordt gegeven. Een deel van de participanten stoort zich aan het ontbreken van op schrift 

gestelde randvoorwaarden en spelregels van de participatie. Hierdoor ontstaat er bij hen 

onduidelijkheid over bijvoorbeeld de rol van de wijkplatforms en de mate van invloed die zij bij 

specifieke participatietrajecten kunnen hebben. 

 

 De rol van de gemeenteraad ten aanzien van burgerparticipatie is het stellen van kaders aan en het 

controleren van de wijze waarop het college dit uitvoert. Deze kaderstellende en controlerende rol 

betreft het participatiebeleid als geheel, maar ook op het niveau van specifieke (grotere) 

participatietrajecten wordt de raad betrokken bij het vaststellen van het participatieplan. In de 

praktijk komt het echter voor dat gemeenteraadsleden niet kunnen of willen wachten tot de 

uitkomsten van de participatie bekend zijn, maar zich al gedurende het traject actief in de discussie 

mengen. Dit komt de zuiverheid en de geloofwaardigheid van de participatie niet ten goede.  

 

 De gemeente Den Helder maakt niet optimaal gebruik van de mogelijkheden om te leren van de 

eigen ervaringen met participatietrajecten. Wel is er aandacht voor participatie in de 

werkplangesprekken en er worden regelmatig aan participatie gerelateerde cursussen 

georganiseerd. Desondanks is het lerend vermogen van de organisatie niet optimaal, omdat 

participatietrajecten niet structureel worden geëvalueerd. Als het al gebeurt is dat ad hoc en vooral 

in de gevallen dat er problemen waren. Succesvolle projecten worden niet geëvalueerd en daarmee 

ook niet gedocumenteerd. De leerpunten uit de wel uitgevoerde evaluaties worden zelden gedeeld 

met potentieel geïnteresseerden die zelf niet bij het traject betrokken waren. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 4 
Opbrengsten van participatie
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4. Opbrengsten van participatie 

4.1 Inleiding 
De effectiviteit van de uitvoering van het participatie beleid wordt in dit hoofdstuk getoetst door te 

kijken naar de maatschappelijke effecten van en het aantal uitgevoerde participatie trajecten.  

Welke effecten en opbrengsten levert participatie vanuit zowel het perspectief van de gemeente als van 

de burger? De meerwaarde van het participatiebeleid wordt getoetst aan de hand van de volgende 

punten: 

1. effecten op het draagvlak;  

2. effecten op de burger;  

3. effecten op de kwaliteit van het beleid. 

 

De toetsing van de effectiviteit is gebeurd op het niveau van de drie onderzochte cases. Van elk effect 

wordt bekeken in hoeverre dit een doel is van de gemeente Den Helder en in de onderzochte trajecten 

en vervolgens in welke mate dit effect zich heeft voorgedaan.  

Omdat de bovengenoemde beoogde effecten vaak niet kwantificeerbaar en/of meetbaar zijn is de 

toetsing op effectiviteit grotendeels indicatief. De effectmeting is gebaseerd op inschattingen van 

degenen die bij de participatie waren betrokken, hetzij als initiatiefnemer vanuit de gemeente of als 

participerende burger. 

4.2 Effecten van burgerparticipatie 
Burgerparticipatie kan op verschillende manieren leiden tot positieve effecten. Deze kunnen betrekking 

hebben op het draagvlak voor beleid, maar ook op de kwaliteit van het uiteindelijke besluit. Verder kan 

participatie effecten hebben op de burger en hoe deze tegenover de overheid staat.  

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre deze mogelijke positieve effecten optreden vanwege de 

participatiepraktijk in Den Helder. Met een schuin oog wordt hierbij gekeken naar de doelstellingen in 

de conceptnota burgerparticipatie. Dit waren: 

 het vergroten van het draagvlak; 

 de zeggenschap en verantwoordelijkheid van burgers vergroten;  

 het creëren van een positieve impuls voor het gemeentelijk imago; 

 vergroten van de kwaliteit van beleid en plannen; 

 de kwaliteit van het dagelijkse werkproces verhogen. 

4.2.1 Effect op draagvlak voor beleid  

Het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak voor gemeentelijke besluiten of plannen is in 

algemene zin één van de hoofddoelen van burgerparticipatie. Dat geldt ook voor de participatiepraktijk 

in de gemeente Den Helder: het creëren of vergroten van begrip en/of draagvlak wordt in de 

onderzochte participatietrajecten genoemd als een belangrijk doel. Het vaststellen van de mate waarin 

participatie daadwerkelijk heeft geleid tot meer draagvlak is in de praktijk verre van eenvoudig. We 

weten immers niet hoe het zou zijn gelopen wanneer de participatie achterwege zou zijn gelaten en wat 

precies de invloed van andere factoren is geweest.  
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De effectiviteitsvraag is in het kader van dit onderzoek daarom indicatief getoetst op basis van:  

 de beleving van medewerkers van de gemeente en de participanten; 

 de mate waarin het uiteindelijke besluit heeft geleid tot bezwaren en andere vormen van 

ontevredenheid; 

 de wijze waarop de gemeente het participatieproces heeft georganiseerd en geregisseerd.  

 

Beleving medewerkers en participanten 

Een indicatie voor de mate waarin er sprake is van een toegenomen draagvlak, zijn de observaties van 

intern betrokkenen en de participerende burgers. Het blijkt dat bij alle onderzochte casussen de 

betrokken ambtenaren, zonder uitzondering hebben aangeven dat het draagvlak als gevolg van het 

participatietraject is vergroot. Dit effect treedt vooral op onder de actieve participanten. De mate 

waarin het effect ook optreedt bij de achterban is onbekend, maar wordt als ‘beperkt’ ingeschat door 

de betrokkenen. Uitzondering hierop is het speelplaatsentraject, waar uit contacten met de 

buurtbewoners –die niet de officiële participanten waren– kleine aanpassingen zijn voortgekomen, 

zoals het niet plaatsen van voetbalgoals (alleen hekken).  

 

Het beeld van een toegenomen draagvlak onder participanten wordt voor een deel 

bevestigd door de uitkomsten van een enquête onder participanten en betrokkenen: 

bij de trajecten rondom de speelplaatsen van Jantje Beton en de Sluisdijkgarage is 

(ruim) meer dan de helft van de betrokkenen gedurende het traject meer achter het 

project gaan staan. Bij wijkgericht werken scoort dit minder goed. Ongeveer één op 

de drie ervaart bij zichzelf een vergroot draagvlak.  

 

Bij trajecten waar sprake is van sterk uiteenlopende belangen, lukt het vaak niet om iedereen tevreden 

te stellen. Meestal is dan het streven om door middel van het participatietraject een bijdrage te leveren 

aan een grotere mate van begrip en inleving in elkaars standpunten. Dit gaat met wisselend succes. In 

het stadhuistraject zijn de participanten die helemaal geen stadhuis wilden bijvoorbeeld niet meer 

achter het traject gaan staan. Omdat deze optie ontbrak tijdens de stemprocedure erkennen zij alsnog 

de uitslag niet. Participanten die stemden op een ander ontwerp dan het uiteindelijk gekozen ontwerp, 

leggen zich wel neer bij de uitslag van de stemprocedure. Oorspronkelijk waren er ook bij het 

speelplaatsentraject veel negatieve reacties op het plan, door de relatief hoge kosten. Door los van de 

groep participanten (kinderen) ook contact te houden met de andere betrokkenen en hier regelmatig te 

peilen en te informeren is het draagvlak hier wel vergroot, hoewel er ook een groep ontevreden bleef. 

Bij het traject rond de Sluisdijkgarage is het wel gelukt meer begrip te creëren voor de uiteenlopende 

standpunten van aan de ene kant omwonenden en aan de andere kant ondernemers. 

 

Op basis van de inschattingen van betrokkenen in de vier onderzochte trajecten ontstaat een beeld van 

toenemend draagvlak onder de participanten. Hierbij moet wel worden bedacht dat de groep van 

actieve participanten waarvoor dit geldt, doorgaans vrij klein is. Namelijk de burgers die actief hebben 

meegedaan aan participatie. Het bereik van de participatie is met andere woorden vaak beperkt en het 

is onduidelijk wat de grote groep van burgers die niet hebben geparticipeerd vindt van het besluit. 
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De gemeente poogt wel contact te houden met andere betrokkenen die niet actief participeren, om zo 

ook hier het draagvlak te vergroten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het speelplaatsentraject, waar 

omwonenden op de hoogte werden gehouden. 

 

Bezwaren tegen het besluit 

Een andere indicatie voor de mate waarin participatie al dan niet heeft geleid tot draagvlak, wordt 

gevormd door de eventuele bezwaren die tegen het uiteindelijke besluit of plan worden ingediend. Als 

er bezwaren volgen wil dat overigens niet automatisch zeggen dat de participatie geen effect heeft 

gehad. Mogelijk was het aantal bezwaren zonder participatietraject nog veel groter geweest. Verder 

komt het voor dat door de gevoeligheid en complexiteit van het onderwerp bezwaren nagenoeg 

onvermijdelijk zijn. Bij de onderzochte trajecten zijn wel voorbeelden bekend van ontevreden 

participanten of omwonenden, maar bij geen van de onderzochte casussen is na afloop van de 

participatie bezwaar aangetekend. Dit was met name bij het traject Sluisdijkgarage één van de 

speerpunten, gezien de krappe planning. In de klankbordgroep zaten alle betrokkenen die potentieel 

bezwaar zouden maken. Door in te zetten op het vergroten van het draagvlak is het uiteindelijk gelukt 

bezwaren te voorkomen. 

 

Uitvoering van participatieproces 

Om te kunnen vaststellen of door participatie het draagvlak wordt vergroot, kan tenslotte ook worden 

gekeken naar de wijze waarop de gemeente de participatie heeft georganiseerd. In het algemeen geldt 

dat de kansen op draagvlak zijn te maximaliseren, door het proces op correcte en transparante wijze te 

organiseren. Zo is het belangrijk dat participanten de randvoorwaarden van de participatie kennen en 

accepteren. Zonder acceptatie van de ‘spelregels’ ontstaat er mogelijk een verwachtingspatroon, 

waaraan niet is te voldoen. Het verkrijgen of vergroten van draagvlak is dan vrijwel onmogelijk. Een 

ander belangrijk proceskenmerk voor het verkrijgen van draagvlak, is het bieden van duidelijkheid over 

de wijze waarop de uiteindelijke beslissing tot stand komt. Onduidelijkheid daarover leidt tot 

achterdocht en tot het gevoel dat ‘er toch niet geluisterd’ wordt.  

 

Over het algemeen past de gemeente Den Helder de principes van heldere randvoorwaarden en 

transparantie in het proces in voldoende mate toe. Medewerkers zijn op de hoogte van het belang 

ervan en letten er ook op bij de uitvoering van participatietrajecten. Zij erkennen dat een 

geloofwaardige gemeente een voorwaarde is voor geslaagde participatie. Dat wil niet zeggen dat het 

altijd lukt om burgers daarin mee te krijgen. Meer cynische burgers zijn moeilijk te overtuigen van een 

open houding. Dit komt deels door ervaringen uit het verleden, waar in de gemeente Den Helder een 

aantal keer resultaten van een participatietraject naast zich neer zijn gelegd. Een veelgenoemd 

voorbeeld is de casus Julianaplein, stammend uit de jaren ’90. Volgens betrokkenen kampt de 

gemeente nog steeds met de naweeën van dergelijke mislukte processen. Vooral wanneer er veel 

weerstand tegen het voorgenomen besluit is en de gemeente zich beperkt tot een lage stap op de 

participatieladder en dus weinig speelruimte biedt voor beïnvloeding, is het erg lastig om 

participanten zover te krijgen dat men de randvoorwaarden accepteert. Een voorbeeld hiervan is het 

stadhuistraject, waar een deel van de inwoners het niet eens was met de gekozen participatievorm. 

Deels omdat het geen bindende uitslag zou zijn en deels omdat er sprake was van een voorselectie van 

ontwerpen waar zij zich niet in konden vinden. 
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Ook bij trajecten hoger op de participatieladder kan de participant ontevreden zijn over de mate 

waarin men kan participeren. Een deel van de participanten ziet vrijwel altijd liever een 

meebeslissende rol voor zichzelf weggelegd. Bij intensievere trajecten kan men alsnog ontevreden zijn 

over de kaders waarbinnen men kan meepraten. De afbakening van het onderwerp is hierbij van groot 

belang. Bij het traject rond de speelplaatsen moest zowel aan de participerende kinderen als aan hun 

ouders en andere omwonenden duidelijk worden gemaakt wat wel en niet bespreekbaar was. Niet 

iedereen kon zich vinden in deze afbakening, hoewel het niet tot grote problemen heeft geleid. 

 

Concluderend kan worden gesteld dat bij alle onderzochte participatietrajecten draagvlak een 

belangrijk doel was en dat in alle gevallen – hoe beperkt soms ook – van draagvlakvergroting onder de 

direct betrokkenen sprake was. Daarbij moet worden geconstateerd dat het doorgaans niet lukt om alle 

participanten tevreden te stellen en ook dat het bereik van de participatie vrij beperkt is. Het effect 

doet zich dus maar voor bij een kleine groep, waarbij het onduidelijk is wat de achterban van de 

participanten van het uiteindelijk genomen besluit vindt.  

4.2.2  Effect op betrokkenheid en attitude burgers  

In algemene zin kan participatie leiden tot een aantal positieve effecten op burgers. In de eerste plaats 

kunnen burgers door (de mogelijkheid van) participatie een grotere betrokkenheid ontwikkelen bij 

zaken die spelen in hun woon- en leefomgeving. Deze grotere zeggenschap over de buurt zou zich 

moeten vertalen in een hogere verantwoordelijkheid voor de buurt. Verder kan door een groter inzicht 

in hoe beleidsprocessen verlopen er meer begrip ontstaan voor de gemeente, waardoor de afstand 

tussen burger en overheid wordt verkleind.  

 

Verantwoordelijkheid voor woon- en leefomgeving 

Een grotere mate van verantwoordelijkheid van burgers voor hun woon- en leefomgeving wordt 

expliciet genoemd als doel in de concept-participatienota.  

 

Dit is ook een speerpunt van het wijkgericht werken. Uit het programma Wijkgericht Werken 2012-

2015: “We tonen betrokken leiderschap in de wijken het neerleggen van (deel)verantwoordelijkheden 

bij anderen zonder zich er volledig van af te keren.” En: “We wijzen iedereen (ook) op de eigen 

verantwoordelijkheid.” Betrokkenen bij het wijkgericht werken merken dat de meeste burgers ad hoc 

actief willen zijn, maar geen structurele verantwoordelijkheid willen.  

 

In de andere onderzochte trajecten is dit geen expliciet doel. Er zijn ook geen duidelijke aanwijzingen 

dat de huidige wijze van participatie –buiten het wijkgericht werken om– leidt tot meer betrokkenheid 

bij de woon- en leefomgeving. Leden van klankbordgroepen en wijkplatforms en anderen die 

regelmatig participeren zijn doorgaans al betrokken burgers. Slechts in enkele gevallen waarbij de 

plannen grote invloed hebben op de woon- en leefomgeving, zoals bij het Stadhuistraject, leidt een 

traject ertoe dat een grotere groep inwoners interesse en betrokkenheid ontwikkelt bij de 

besluitvorming.  
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Gemeentelijk imago 

In de concept-participatienota gemeente Den Helder wordt gesteld dat een open en transparant 

besluitvormingsproces kan leiden tot het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur. Dit is ook 

één van de doelstellingen van het wijkgericht werken. Deze kloof wordt steeds groter en wijkgericht 

werken kan als brug fungeren tussen bewoners en gemeente.  

 

In trajecten waar de wijkplatforms (of bewonersorganisaties) participeren is het effect op het 

gemeentelijk imago doorgaans beperkt. Zij hebben al intensief contact met de gemeente, waaraan dit 

specifieke traject weinig toevoegt of afdoet. Bij grotere trajecten kan het succes of het falen van de 

participatie met deze georganiseerde groepen wel bekend worden bij de achterban.  

 

Op het niveau van de individuele participatietrajecten is het verkleinen van de afstand tussen burger 

en bestuur geen expliciet doel. Wel zijn intern betrokkenen doordrongen van het belang van openheid 

en transparantie bij het inrichten en uitvoeren van participatie. Ook hebben zij de indruk dat het werkt: 

participanten krijgen gaandeweg doorgaans een scherper en beter beeld van de besluitvorming en wat 

daarbij komt kijken. In het verlengde daarvan ontstaat er meer begrip voor de positie van de gemeente.  

 

Met name bij projecten met veel direct contact tussen de burgers en de gemeente en een positieve 

insteek, zoals rond de speelplaatsen van Jantje Beton, is er sprake van een positieve impuls voor het 

gemeentelijk imago. 

 

De rol van het gemeentebestuur is ook van belang. Wanneer bestuurders in de participatie een 

zichtbare en actieve rol hebben, draagt dat bij aan het gevoel van openheid en verkleint het de afstand 

tussen burger en bestuur. Het participatietraject moet zich wel lenen voor bestuurlijke betrokkenheid. 

Met name kleinere trajecten zijn hier minder geschikt voor.  

4.2.3 Effecten op de kwaliteit van het beleid 

 

Inhoudelijke verrijking van beleid 

Inhoudelijke verrijking van beleid of een besluit is een positief effect dat zich als gevolg van 

burgerparticipatie kan voordoen. Participanten leveren op basis van hun lokale kennis of andere 

deskundigheid input die van meerwaarde is voor het uiteindelijke besluit of plan. Voorwaarde voor 

inhoudelijke verrijking is dat de gemeente participanten de ruimte biedt om input te leveren en de 

ingebrachte punten serieus meeneemt in de onderbouwing van het uiteindelijke besluit. Dit is één van 

de vijf genoemde doelen in de concept-participatienota van de gemeente Den Helder. Dit is regelmatig 

een doel van de individuele trajecten. Dit effect blijkt zich volgens betrokken in de meeste van deze 

trajecten ook voor te doen.  

 

Er zijn verschillende voorbeelden waarbij input van de participanten is terug te vinden in het 

uiteindelijke besluit en ook heeft bijgedragen aan de kwaliteit er van. Bij het wijkgericht werken gaat 

dit vaak om details die de participant kent, omdat zij het best bekend is met de lokale situatie. Soms 

gaat het ook verder dan dat.  



 

 

 

Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie    Opbrengsten van participatie 

 

37 

Zo is bij het traject rond de speelplaatsen van Jantje Beton door de participatie een speelplaats 

ontstaan die perfect aansluit bij de wensen van de gebruikers. Het is onwaarschijnlijk dat dit was 

gelukt zonder participatietraject. 

 

Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van de participanten vindt dat 

participatie uiteindelijk heeft geleid tot een verbetering van het beleid. Met name 

bij de speelplaatsen van Jantje Beton en de Sluisdijkgarage is dit het geval. Bij het 

wijkgericht werken is men minder positief, maar ook hier zijn vier op de tien 

betrokkenen van mening dat er een bijdrage wordt geleverd aan verbeteringen van 

beleid of projecten.  

 

Het verwerken van input van participanten leidt echter niet per definitie tot inhoudelijke verrijking of 

kwalitatief betere besluiten. Het is denkbaar dat plannen vanuit het oogpunt van een zo groot mogelijk 

draagvlak worden aangepast, maar het hier inhoudelijk niet sterker van wordt. Voorbeeld hiervan is het 

schrappen van de Zusterflat uit de plannen bij de Sluisdijkgarage. Dit leverde niet per definitie een 

beter plan op, maar het toegenomen draagvlak was doorslaggevend.  

 

Nauwkeuriger beleidsproces 

Een mogelijk positief effect van burgerparticipatie is dat de stappen in het beleidsproces zorgvuldiger 

worden genomen. Door burgers bij de besluitvorming te betrekken worden medewerkers wellicht extra 

gemotiveerd om bij een aantal aspecten uitgebreider stil te staan. Participatie kan op deze manier 

functioneren als een extra controle en kwaliteitstoets op de uitvoerende taken van de gemeente. 

 

Hoewel dit mogelijke positieve effect van participatie niet expliciet wordt genoemd in de 

participatienota, blijkt het in de praktijk wel een rol te spelen. Medewerkers van de gemeente ervaren 

dat participatie iedereen binnen de gemeentelijke organisatie scherp houdt. De druk van buitenaf zorgt 

er voor dat de ambtelijke organisatie meer bewust handelt. 

 

Snelheid totstandkoming beleid 

Met het inzetten van participatie instrumenten zijn soms extra processtappen gemoeid. Idealiter wordt 

deze investering in tijd en/of kosten terugverdiend doordat er meer draagvlak is voor het uiteindelijke 

besluit: bezwaren en vertraging in een later stadium zijn door middel van participatie te voorkomen. 

 

Of dit positieve effect zich ook in Den Helder voordoet is lastig vast te stellen. Het is immers onbekend 

wat het verloop van de besluitvorming zou zijn geweest zonder participatie.  

 

Desgevraagd nemen de meeste medewerkers van de gemeente Den Helder die bij participatie 

betrokken zijn, het versnellende effect van participatie niet waar. Ze constateren wel dat participatie 

nu eenmaal tijd kost en dat de processtappen meer tijd vragen omdat er zorgvuldiger wordt gehandeld. 

Een korter besluitvormingstraject was dan ook in geen enkele van de onderzochte cases een doel op 

zich.  
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Hoewel direct betrokkenen dit niet konden waarnemen heeft participatie mogelijk toch een positief 

effect gehad op de totale doorlooptijd, door het creëren van draagvlak en het voorkomen van bezwaar- 

en beroepsprocedures. Het beste voorbeeld hiervan is het Sluisdijkgaragetraject, waarbij het 

voorkomen van bezwaren om op tijd de garage in gebruik te kunnen nemen een belangrijk doel was. 

Hier wordt dan ook geconstateerd dat de participatie heeft bijgedragen aan de snelheid van het 

beleidsproces. 

4.3 Belangrijkste bevindingen 
Op basis van de bevindingen zoals geschetst in dit hoofdstuk komen we tot de volgende conclusies 

over de effectiviteit van het Helderse participatiebeleid. 

 

 De meeste participatietrajecten richten zich op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak 

onder betrokken inwoners. Hoewel het werkelijke effect lastig is vast te stellen, zien zowel degenen 

die namens de gemeente bij de uitvoering betrokken zijn als de meeste participanten dat 

participatie in de meeste gevallen tot meer draagvlak leidt.  

 

 Andere doelen zoals betere en/of snellere besluitvorming zijn zelden een expliciet doel van 

participatietrajecten. Wel zijn er naast het creëren van draagvlak ook trajecten die zich mede 

richten op inhoudelijke verrijking. Ook op dit gebied zijn er voorbeelden waar participatie nieuwe 

inzichten, ideeën en oplossingen heeft opgeleverd die uiteindelijk in de plan- of besluitvorming zijn 

meegenomen. Overigens kan hierbij worden aangetekend dat het streven naar inhoudelijke 

verrijking en het creëren van draagvlak soms ook strijdig kunnen zijn. Het plan met het meeste 

draagvlak is niet altijd kwalitatief de beste optie.  

 

 

 



 

 

 

 

 

bijlagen 
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Bijlage 1. Normenkader 
 

 Norm behaald 

0 Norm deels behaald 

 Norm niet behaald 

* Op basis van niet-vastgestelde nota 

n.v.t. Niet van toepassing 

n.t.b. Niet te bepalen 

 

Kwaliteit van het beleid   

Normen Toetsingscriteria   

Er is een samenhangend 
participatiebeleid met 
heldere doelen  

-     Er is sprake van een door de raad vastgesteld actueel kader voor burgerparticipatie met 
daarin specifieke aandacht voor de communicatie met burgers 

-       In het participatiebeleid zijn algemene uitgangspunten voor burgerparticipatie 
vastgelegd * 
-       In het participatiebeleid wordt voldoende aandacht besteed aan de opbrengsten van 
participatie en de terugkoppeling naar betrokkenen *
-       In het participatiebeleid wordt onderscheid gemaakt in niveaus van participatie en het 
belang van communicatie daarin  0* 
-       Het door de raad vastgestelde participatiebeleid bestaat uit samenhangende onderdelen. 

*
-       Er zijn heldere, haalbare en meetbare doelen vastgesteld 



-       Dat betekent dat duidelijk is:  
  

o  wanneer de effecten gerealiseerd moeten zijn; 


o  op welke wijze de effecten zichtbaar (kunnen) worden en te meten zijn; 


o  welke prestaties een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen; 


-       De eventueel  in te zetten participatie-instrumenten/methodieken  zijn 
bekend/beschreven 

-       Deze beschreven/bekende instrumenten passen bij de gestelde doelen n.v.t. 

-       Er voldoende budget beschikbaar toereikend om de gestelde doelen te realiseren   n.t.b. 

-       De raad is voldoende betrokken geweest bij de vaststelling van het participatiebeleid 


  
TOTAALOORDEEL 
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Het participatiebeleid is 
voldoende bekend, 
gedragen en verankerd in 
de organisatie 

-       Participatie is onderdeel van regulier beleid/besluitvorming 


-       Het is intern betrokkenen duidelijk welke beleidsdoelen door middel van participatie  
bereikt dienen te worden. 

-       Intern betrokkenen zijn overtuigd van de meerwaarde van participatie 


-       Het is intern betrokkenen duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van 
participatie zijn 

-       Intern betrokken kunnen inschatten in welke situatie, welk participatieniveau het meest 
geëigend is 

-       Intern betrokken kunnen inschatten  welke instrumenten in specifiek situaties het meest 
geschikt zijn 0 
-       Er wordt toegezien op de adequate inzet en uitvoering van het participatiebeleid 0 

  TOTAALOORDEEL 

Verloop van participatie in de praktijk   

Normen Toetsingscriteria   

Het participatie-
instrumentarium wordt 
in de juiste situaties 
ingezet 

-       De beslissing of participatie wel of niet wenselijk is vindt plaats op basis van heldere 
criteria 

-       Het gekozen ambitieniveau past bij het beleidsvraagstuk en de context 0 
-       Er worden instrumenten ingezet die passen bij het ambitieniveau 



-       Het participatiebeleid werkt duidelijk door in de participatiepraktijk 


TOTAALOORDEEL 0 

Participatie is 
toegankelijk voor alle 
bevolkingsgroepen 

-       Er wordt van te voren duidelijk gecommuniceerd hoe burgers kunnen participeren 0 
-       De gemeente werpt geen drempels op voor extern betrokkenen om te participeren 



-       Inwoners worden uitgenodigd/gestimuleerd vraagstukken te agenderen  


-       De communicatie over de participatiemogelijkheden gebeurt in begrijpelijke taal 


-       Participatiemogelijkheden  (bijv. inspraakavonden) vinden plaats in de wijk/kern van de 
betrokkenen 

TOTAALOORDEEL 


De spelregels en de 
randvoorwaarden zijn 
intern en extern duidelijk 

-       Het uitvoeringsproces van participatie en de daarin te zetten stappen zijn intern bekend. 


-       De intern betrokkenen en de participanten zijn op de hoogte van de randvoorwaarden en 
procedures en hoeveel speelruimte er is 

-       De intern betrokkenen en de participanten hebben realistische verwachtingen over het 
proces en de mogelijke uitkomsten daarvan 

-       De gemaakte afspraken over het participatieproces zijn vastgelegd en bekrachtigd 0 
  TOTAALOORDEEL 
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-       participatie start vroegtijdig in het beleidsproces 0 

  -       De processtappen worden tijdig uitgevoerd. 


  
-       Potentiele participanten worden tijdig uitgenodigd 


Het participatieproces 
wordt volgens de 
afgesproken 
randvoorwaarden en 
regels uitgevoerd 

-       Participanten beschikken tijdig over de voor hen relevante informatie 


  

-       De randvoorwaarden en spelregels worden niet gaandeweg veranderd  


  
Als er toch veranderingen in het proces zijn, worden deze tijdig gecommuniceerd 


  

-       De inbreng van participanten  wordt schriftelijk vastgelegd en bekrachtigd 0 
  

-       Betrokkenen houden zich aan hun rol 


  
TOTAALOORDEEL 

Er is sprake van een open 
participatieproces 

-       de uitkomst van het participatieproces staat niet van tevoren vast; 


-       de participanten zijn open over hun belangen 


-       verschillende perspectieven en belangen zijn voldoende ingebracht 


  TOTAALOORDEEL 

Er is sprake van een 
interactief proces 

-       de gemeente luistert naar de inbreng van betrokkenen; 


-       de participanten worden serieus genomen; 


-       er is sprake van een dialoog tussen gemeente en participanten; 


-       er wordt gestreefd naar gemeenschappelijke beeldvorming 


  TOTAALOORDEEL 
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Effectiviteit van het participatiebeleid   

Normen Toetsingscriteria   

Participatie heeft 
bijgedragen aan het 
draagvlak voor het 
uiteindelijke besluit 

-       De participanten kennen en accepteren de randvoorwaarden van de participatie (mate 
waarin participatie meeweegt) 0 
-       Het is participanten helder hoe de uiteindelijke beslissing/besluit tot stand is gekomen 



-       Participanten steunen het genomen besluit, dan wel  accepteren het wanneer ze het er 
niet mee eens zijn 0 
-       Er komen weinig/geen bezwaren tegen het genomen besluit 



  TOTAALOORDEEL 

Participatie heeft 
bijgedragen aan de 
snelheid waarmee het 
besluit tot stand is 
gekomen 

-       De participatie heeft niet geleid tot een langer besluitvormingsproces n.t.b. 

-       De participatie heeft geleid tot draagvlak in een vroeg stadium 


-       De participatie heeft bijgedragen aan voorkomen van beroep en bezwaar 


  TOTAALOORDEEL 

Participatie heeft 
bijgedragen aan de 
kwaliteit van het 
genomen besluit 

-       De ingebrachte punten en argumenten zijn serieus meegenomen als onderbouwing van 
het besluit 

-       (een deel van) de input van participanten is  terug te zien in het uiteindelijke besluit 0 
  TOTAALOORDEEL 

Lerend vermogen   

Normen Toetsingscriteria   

Er wordt geleerd van 
eerdere ervaringen 

-       Participatietrajecten worden intern en extern geëvalueerd 


-       Er wordt gebruikt gemaakt van externe kennis over effectiviteit en doelmatigheid van 
participatie 

-       Evaluatie heeft geleid tot beleidsaanpassingen 


-       Evaluatie heeft geleid tot aanpassingen in de participatiepraktijk 


  TOTAALOORDEEL 

Betrokkenheid raad   

Normen Toetsingscriteria   

De raad beschikt over 
informatie om de 
werking en opbrengst 
van participatiebeleid te 
kunnen beoordelen 

-       De gemeenteraad is in staat de controlerende taak t.a.v. de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van het participatiebeleid uit te oefenen. 

-       De gemeenteraad is in staat de kaderstellende taak t.a.v. het participatiebeleid uit te 
oefenen. 

  
TOTAALOORDEEL 
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Bijlage 2. Overzicht interviews internen 
 

Naam functie onderwerp 

Nils Langedijk adviseur ruimte, wonen en ondernemen Traject Nieuwe Stadhuis  

Reijer Baas  projectdirecteur Traject Nieuwe Stadhuis  

Mariana Oud freelancer communicatie Traject Nieuwe Stadhuis  

Ester Boverhoff Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte Traject Speelplaatsen Jantje Beton  

Cees Kooy Beleidsadviseur Toerisme & Recreatie  Traject Speelplaatsen Jantje Beton 

Bert Wolters Beleidsmedewerker Verkeer Traject Sluisdijkgarage 

Ben Looije Afdelingsmanager Stadsbeheer Wijkgericht Werken 

Martin van der Maas Wijkmanager Wijkgericht Werken 

Koen Schuiling Burgemeester (portefeuillehouder burgerparticipatie) Burgerparticipatie algemeen 

Pia Bruin Wethouder (portefeuillehouder wijkgericht werken) Burgerparticipatie algemeen 
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Bijlage 3 Omschrijving en doelbereiking casussen 
 

Nieuw stadhuis 

 

Start participatietraject 2008 

Afsluiting participatietraject Eind 2013 

Meest intensieve vorm van participatie Adviseren 

Participatie-instrument o.m. Ateliers, bewonersavonden, marktavonden, peiling 

Participanten Alle inwoners van gemeente Den Helder 

Hoofddoel Draagvlak 

 
Omschrijving 

Het traject rondom het stadhuis loopt 

sinds 2008. In 2008 is er een 

uitwerkingsplan gepresenteerd – 

nadat deze door interactieve sessies is 

ontwikkeld - met bewonersavonden in 

het Stadshart. Dit was zeer 

vroegtijdige participatie, waar nog 

weinig kaders waren. Daarna is in 

meerdere gesprekken met de directe 

omgeving gediscussieerd over de 

invulling van de plannen, waarna in 

begin 2012 een voorontwerp van het 

bestemmingsplan en een 

stedenbouwkundig plan voor inspraak kwamen te liggen. Hieromheen zijn sessies (‘ateliers’) gehouden 

over ruimtelijke inrichting van het gebied. Vervolgens is er een participatietraject gestart over de 

uitstraling van het gebouw. Er is een peiling gehouden over drie sfeerbeelden. Hier werden 

bijvoorbeeld kleuren en steensoorten voorgelegd. Dit fungeerde als basis voor het latere plan. Deze 

participatie vond plaats binnen de inspraakverordening (raadplegend karakter) na presentatieavonden 

en een stemming, met circa 650 stemmers. 

 

In de zomer van 2012 kwam er een besluitmoment voor de gemeenteraad. De raad heeft het toenmalige 

collegevoorstel afgewezen en besloten een onafhankelijke deskundige aan te stellen die antwoord kon 

geven op de volgende vragen binnen de in deze motie gestelde kaders: 

 Welke aanbestedingsvorm kan op de breedst mogelijke steun binnen de gemeenteraad van Den 

Helder rekenen; 

 Wat zijn de financiële consequenties en risico's van de breedst mogelijk gedragen 

aanbestedingsvorm voor Den Helder; 

 Wat zijn de mogelijke varianten voor de benodigde parkeerbehoefte. 

 

In oktober 2012 heeft de raad n.a.v. het onderzoek van de externe adviseurs besloten over de 

nieuwbouw van het stadhuis. Er is besloten een variantenonderzoek te doen en hierbij participatie toe 

te passen. In eerste instantie werd dit gekoppeld aan de aanbesteding. Er is vanuit de ambtelijke 

organisatie gestuurd op een variant waar participatie eerst de ruimte zou krijgen en dan pas de 

aanbesteding zou plaatsvinden. Dit is uiteindelijk gebeurd.  

 

Vervolgens verzochten enkele bewoners een bindend referendum. Uiteindelijk heeft de raad besloten 

dat dit niet het geval zou zijn. Er is een peiling gehouden onder alle inwoners; iedereen ontving een 

brief met unieke inlogcode. Daarnaast is een integraal communicatie en participatieplan opgezet.  
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Zo heeft de gemeente vijf dagen lang op verschillende locaties informatie verstrekt tijdens zogenaamde 

‘inloopavonden’ met een markt-karakter, wat betekent dat de burgers zelf naar betrokkenen kunnen 

stappen en vragen kunnen stellen (geen plenaire presentaties). Men kon uit drie varianten kiezen. 

Uiteindelijk hebben ruim 7.000 mensen hun stem uitgebracht.  

  

Dit onderzoek spitst zich toe op het traject vanaf de zomer van 2012.  

 

Sluisdijkgarage 

 

Start participatietraject December 2010 

Afsluiting participatietraject Januari 2012 

Meest intensieve vorm van participatie Adviseren 

Participatie-instrument interviews, bewonersavonden en een klankbordgroep 

Participanten Geïnteresseerden (o.m. omwonenden, ondernemers, 

winkeliers) 

Hoofddoel Versnelde besluitvoering door draagvlak  

 

Beschrijving 

Er is een Plan van Aanpak geschreven in het kader 

van het projectmatig werken, waar communicatie en 

participatie ook een rol in hebben. Dit ging alleen om 

het voortraject (haalbaarheidsstudie). Mede op basis 

van de initiële reacties is ervoor gekozen alleen de 

Sluisdijkgarage te bouwen en niet ook de Zusterflat 

(dit was na de haalbaarheidsstudie nog niet 

besloten).  

 

Verder staat er geen participatieplan op papier. Het 

traject is opgebouwd met interviews, 

bewonersavonden en een klankbordgroep. De 

participanten waren hoofdzakelijk bewoners en ondernemers, maar ook de woningstichting en Zeestad 

BV (die de winkels daar zal ontwikkelen) waren er bij betrokken. 

 

In december 2010 was er al een voorverkenning; dit was erg vroeg in het traject (waardoor er ook nog 

geen beelden konden worden gepresenteerd). Het traject startte met interviews met de belangrijkste 

betrokkenen. Vervolgens zijn er informatieavonden georganiseerd voor alle betrokkenen. Men had in 

brede kring uitgenodigd (mensen in een straal van 200 meter of langs de verkeersstromen van de 

garage). Verder was er een aankondiging per krantenartikel. Deze eerste bijeenkomst was ook zeer 

goed bezocht (60 tot 70 man). Door de vroegtijdige fase waren er helaas nog geen beelden waar men 

op kon reageren.  

 

De klankbordgroep had een adviserende rol. De groep ontwikkelde zichzelf; oorspronkelijk was de wens 

één persoon per ‘groep’ te hebben, maar dat bleek niet haalbaar. Omdat de groep niet onhandelbaar 

groot werd en vanzelf in omvang afnam werden er geen harde eisen gesteld door de gemeente. 

Belangrijk was dal álle groeperingen vertegenwoordigd waren. Hierdoor ontstond ook een automatische 

balans.  

 

De afsluiting van het traject was de opening van de garage in oktober, Dit was namelijk in feite ook de 

terugkoppeling.  
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Speelplaatsen Jantje Beton 

 

Start participatietraject Begin 2010 

Afsluiting participatietraject Eind 2013  

Meest intensieve vorm van participatie Co-productie 

Participatie-instrument Bijeenkomsten, verschillende 

vertegenwoordigingsgroepen (‘Buitenspelen Actieteam’) 

Participanten Kinderen uit de wijk 

Hoofddoel Inhoudelijke verrijking 

 

Beschrijving 

Jantje Beton had een initiatief voor vier gemeenten waarbij 

iedereen met een voorstel mocht komen. Den Helder werd één van 

deze vier steden. Het concept van een ‘kindvriendelijke buurt’ was 

toen nog helemaal nieuw. De gemeente had weinig geld en een 

verouderd speelbeleid. Jantje Beton bracht geld in en had een vrij 

ruimdenkende visie. Voorwaarde was dat de kinderen het voor het 

zeggen zouden hebben. Aan de voorkant is toen nagedacht over hoe 

dit traject ingevuld moest worden. Belangrijkste aandachtspunten hierbij was: hoe bereik je de 

kinderen? Hoe communiceer je met de kinderen? Uiteindelijk zijn hier professionals voor ingehuurd.  

 

Er zijn drie trajecten doorlopen. Eerst in de Visbuurt, toen in de Vogelbuurt en uiteindelijk in de 

Sluisdijkbuurt. Deze wijken liggen overigens dicht bij elkaar, maar worden gescheiden door wegen en 

hebben een eigen karakter en bouwjaar. Er is ook een duidelijke leercurve te zien. Bij de Sluisdijkbuurt 

is alles veel gestructureerder en regelmatiger gegaan. Hoewel in het participatieplan waarschijnlijk 

weinig andere dingen staan, was het door alle ervaringen makkelijker. De rollen en 

verantwoordelijkheden lagen meer vast. Ook kampte de gemeente tijdens de ontwikkeling in de 

Visbuurt met een capaciteitsprobleem, wat later werd verholpen. In de Sluisdijkbuurt is een groot deel 

van de participatie met kinderen uitbesteed aan Bureau Speelplan, waarbij de gemeente meer een 

regierol innam.  

 

Uiteindelijk is op verschillende manieren gepoogd om de kinderen 

te bereiken. Men is naar de speeltuinen gegaan om kinderen aan te 

spreken. Ook bij supermarkten en schoolpleinen zijn kinderen 

benaderd. Er is huis-aan-huis aangebeld om met name de oudere 

kinderen te bereiken. Ouders zijn altijd geïnformeerd, om een 

veilige achtergrond te creëren waarin ze hun kind konden 

toevertrouwen. Uit deze inspanningen is een ‘Buitenspelen 

Actieteam’ van actieve kinderen opgesteld dat aan de slag ging. De 

overige kinderen werden wel steeds opnieuw uitgenodigd om 

alsnog deel te nemen, bijvoorbeeld door kleurrijke flyers en posters 

op school en in de snackbar. 

 

Toen het ‘Buitenspelen Actieteam’ was opgericht is ingezet op een creatieve manier om hen te laten 

participeren. Hier heeft Jantje Beton aan bijgedragen door met de juiste vragen te komen, die de 

kinderen moesten beantwoorden om zo spelenderwijs bij een concreet plan uit te komen. 

 

Naast ouders en kinderen zijn er ook anderen betrokken bij het traject. Voorbeelden hiervan zijn de 

bewonersvereniging van de Visbuurt. Zij waren bang dat de plannen voor overlast in de straat zouden 

zorgen. Zij zijn sindsdien meegenomen in de ontwikkeling van de plannen. Uit soortgelijke contacten 

zijn ook kleine aanpassingen voortgekomen, zoals het niet plaatsen van voetbalgoals.  
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Daarnaast is er contact gezocht met hondenbezitters in de Vogelbuurt. De plannen zouden namelijk 

invloed hebben op de hondenuitlaatgebieden. De gemeente had al ingeschat dat hondenbezitters 

zouden ageren op de plannen, en hebben toen een brief gestuurd aan de omwonenden en informatie in 

de krant gezet. Daarop kwamen reacties van hondenbezitters en is er direct contact met hen gezocht om 

een goede oplossing te zoeken.  

 

Bij het project waren ook verschillende ‘groepen’ actief, namelijk de projectgroep, de stuurgroep en de 

klankbordgroep. De projectgroep was een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 

gemeente (incl. wijkconciërge), maatschappelijk werk, Jantje Beton en een ontwerper. Hierin werd 

besproken wat er gedaan moest worden en wie dat zou doen.  

 

De stuurgroep bestond uit de managers van Jantje Beton en de afdeling stadsbeheer. Zij zijn in vier jaar 

tijd ongeveer vier keer bij elkaar gekomen om problemen te tackelen die niet in de projectgroep konden 

worden aangepakt, zoals het capaciteitsprobleem binnen de gemeente. 

 

De klankbordgroep is opgericht om draagvlak te creëren, maar is nooit prominent tot stand gekomen. 

Het overleg functioneerde niet zoals gewenst. Er werden geen suggesties gedaan of informatie 

aangeleverd, zoals gehoopt, 

maar er werd alleen maar om 

verantwoording gevraagd. 

Bij de Visbuurt is op een 

relatief natuurlijk moment is 

besloten hiermee te 

stoppen. 

Veel leden zaten ook in de 

projectgroep, anderen 

werden daarna ad hoc op de 

hoogte gehouden. In latere 

trajecten (Sluisdijkbuurt) is 

er besloten twee 

bijeenkomsten voor de 

klankbordgroep te 

organiseren, waarbij bij de 

tweede bijeenkomst de 

opkomst erg laag was. 
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Wijkgericht werken 

 

Start participatietraject 2002 

Afsluiting participatietraject Doorlopend 

Meest intensieve vorm van participatie Coproductie 

Participatie-instrument Divers, o.m.: wijkplatforms, wijkcoördinatieteams 

Participanten Wijkbewoners 

Hoofddoelen Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, verkleinen 

kloof tussen burger en gemeente 

 

Beschrijving 

Het wijkgericht werken is een structurele vorm van “bottum-up”-participatie via wijkplatforms. Hierbij 

is ook geen specifieke casus onderzocht, maar hoe de instrumenten van het wijkgericht werken worden 

ingezet bij interactief beleid vanuit de gemeente.  

Het wijkgericht werken start officieel pas in 2002, maar had hiervoor al zijn oorsprong als wijk- en 

buurtbeheer, wat viel onder de milieudienst (nu Stadsbeheer). Dit wordt uiteindelijk opgewaardeerd tot 

wijkgericht werken, wat ook verklaart waarom wijkgericht werken nog altijd onder de beheerafdeling 

valt, ondanks een steeds sterkere sociale component.  

 

Wijkgericht werken heeft een breed scala aan instrumenten om de participatie te verhogen, zoals het 

bijwonen van bestuursvergaderingen van bewonersverenigingen, het organiseren van draagvlaksessies, 

co-creatiebijeenkomsten, thema-avonden, prijsvragen, spreekuren, wijkwebsites, e-mailgroepen, 

wijkplatforms en wijkcoördinatieteams. Per onderwerp wordt bekeken welke instrumenten geschikt zijn. 

 

In het programma wijkgericht werken 2012-2015 staat de huidige organisatiestructuur van het 

wijkgericht werken beschreven. Na zeven jaar met twee wijkmanagers wordt het wijkgericht werken 

voortgezet met één wijkmanager en drie gebiedswerkers (accountmanagers) voor de vier Helderse 

wijken. Zij worden geleverd en ondersteund door vier afdelingen (VVH, RWO, SB en OWS) van de 

gemeentelijke organisatie.  

De wijkmanager en de accountmanagers hebben een aanspreekpuntfunctie en een actieve rol bij 

nieuwe ontwikkelingen. Hij beweegt zich op het strategisch niveau met organisatie, vereniging, 

wijkplatform en wijkcoördinatieteam. De wijkmanager heeft een interventiemogelijkheid op 

afdelingsmanagementniveau. Hij kan dus – bij een verschil van mening tussen afdelingen – direct de 

managers hierop aanspreken. De taken van de wijkmanager worden aangevuld door de 

accountmanagers. Hiermee wordt beter geborgd dat de vakafdelingen zorgen dat wijkmanagers op de 

hoogte zijn. De vier wijkconciërges vallen onder het team wijkbeheer. Zij staan het dichtst op de wijk, 

acteren op operationeel niveau en behandelen individuele meldingen over fysieke aspecten, verzoeken 

om aanpassingen van de openbare ruimte maar ook klachten over jeugdoverlast. De teamleider 

wijkbeheer (voorheen: coördinator wijkbeheer) stuurt de wijkconciërges aan. 

De afdelingsmanager Stadsbeheer stuurt op ambtelijk niveau op afstand het wijkgericht werken aan.  

 

Dit onderzoek focust zich op de manier waarop wijkgericht werken wordt gebruikt bij ‘top down’-

ontwikkelingen; de rol van wijkplatforms bij beleids- of projectontwikkelingen vanuit de gemeente in 

de wijk.  

 

Een andere belangrijke tak van het wijkgericht werken is de ‘bottom-up’-ontwikkeling; de initiatieven 

uit de wijk die (deels) door wijkbewoners worden gerealiseerd. De gemeente wil steeds minder zelf 

doen; specifieke taken worden idealiter uitbesteed. Van belang hierbij is dat nieuwe partijen of 

netwerken, ook van burgers, deelverantwoordelijkheden op zich nemen. De gemeente heeft hiertoe een 

stimulerende taak. Verder stelt de gemeente kaders en wordt vaak gevraagd om te regisseren. Deze is 

geen onderdeel van dit onderzoek. 
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Bijlage 4 Tabellenboek 
 
 Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? 

 De gemeente Den Helder… (zeer) eens neutraal (zeer) oneens 

 … biedt voldoende mogelijkheden tot inspreken en meedenken  45% 30% 25% 

 … doet voldoende om de inwoners te laten inspreken en meedenken 39% 25% 35% 

 … betrekt haar inwoners vroegtijdig bij participatietrajecten  32% 27% 41% 

 … geeft voldoende gelegenheid aan inwoners om invloed te kunnen uitoefenen 35% 27% 38% 

 … houdt voldoende rekening met de uitkomsten van participatieprocessen 23% 33% 44% 

 
 Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen? 

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 
oneens 

 
Inwoners met een grote mond hebben te veel invloed 51% 21% 27% 

 
Participatieprojecten mobiliseren meer tegenstanders dan voorstanders 19% 30% 51% 

 Inwoners die meedenken met de gemeente zijn representatief voor de gehele 
bevolking  

20% 30% 50% 

 Inwoners zijn meestal pas geïnteresseerd in politieke besluitvorming als de plannen 
hen raken 

89% 7% 4% 

 
Inwoners worden vaak pas actief bij concrete plannen 82% 10% 9% 

 
 Kunt u in een rapportcijfer aangeven wat u, alles bij elkaar genomen, vindt van de wijze waarop inwoners van Den 

Helder bij gemeentelijke plannen worden betrokken?  

 
 onvoldoende (1 t/m 5) voldoende (6 t/m 8) goed (9, 10) gemiddelde 

 
 38% 52% 10% 5,7 
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Hoe tevreden bent u met het functioneren van uw eigen klankbordgroep of begeleidingsgroep? 

 

 

Speelplaatsen/  

Jantje Beton 

(n=4) 

Sluisdijkgarage 

(n=7) 

Wijkgericht 

Werken 

 (n=20) 

(Zeer) tevreden 75% 86% 70% 

Niet tevreden, niet ontevreden 25% 0% 25% 

(Zeer) ontevreden 0% 14% 5% 

 

 

De nu volgende vragen gaan over uw ervaringen bij het participatietraject voor het specifiek doorlopen traject. Kunt u voor 
elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? (% (zeer) eens)  

 

Speelplaatsen/  

Jantje Beton (n=9) 

Sluisdijkgarage 

(n=10) 

Wijkgericht 

Werken 

 (n=39) 

Er is goed gecommuniceerd hoe burgers konden 
participeren 78% 89% 49% 

Participanten werden gestimuleerd mee te denken 89% 89% 72% 

De communicatie tijdens het participatietraject gebeurde 
in begrijpelijke taal 89% 89% 56% 

Er zat onvoldoende vaart in het participatietraject 11% 33% 36% 

De randvoorwaarden en procedures rond het traject waren 
duidelijk 33% 56% 41% 

Betrokkenen hadden realistische verwachtingen over (de 
uitkomsten van) het proces 89% 67% 31% 

Participatie is op tijd gestart; er was nog voldoende 
mogelijkheid om mee te denken 44% 33% 33% 

Niet alle potentiële participanten hebben de mogelijkheid 
gekregen deel te nemen aan het traject 33% 11% 33% 

De uitkomst van het traject stond bij voorbaat al vast 67% 89% 47% 

De gemeente luisterde voldoende naar de inbreng van 
participanten 78% 67% 44% 

De manier waarop geparticipeerd werd sloot goed aan bij 
het doel van het participatietraject  89% 89% 56% 

Het onderwerp waarover geparticipeerd kon worden was 
vanaf het begin duidelijk  89% 78% 64% 

Deelname aan het participatietraject was voor alle 
belanghebbenden voldoende laagdrempelig 78% 78% 45% 

De participatie heeft uiteindelijk geleid tot een verbetering 
van het beleid/project 56% 67% 39% 

Gedurende het traject ben ik meer achter het beleid/project 
gaan staan 67% 56% 36% 

Door het participatietraject is mijn beeld van de gemeente 
verbeterd 75% 86% 70% 

de mate waarin mijn klankbord-/werkgroep bij de 
gemeentelijke plannen wordt betrokken 0% 14% 5% 

het moment waarin mijn klankbord-/werkgroep bij de 
plannen wordt betrokken 78% 89% 49% 

de tijd die mijn klankbord-/werkgroep krijgt om advies te 
geven na het krijgen van de stukken  89% 89% 72% 

de mate waarin de gemeente iets doet met de adviezen  89% 89% 56% 

de terugkoppeling van de gemeente 11% 33% 36% 

het contact met de gemeente 33% 56% 41% 

de lengte van het participatieproces 89% 67% 31% 
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Kunt u in een rapportcijfer aangeven wat u, alles bij elkaar genomen, vindt van de wijze waarop inwoners van Den Helder 
bij gemeentelijke plannen worden betrokken?  

 
onvoldoende (1 t/m 5) voldoende (6 t/m 8) goed (9, 10) gemiddelde 

Speelplaatsen/  

Jantje Beton (n=9) 
0% 6% 3% 7,1 

Sluisdijkgarage (n=9) 
11% 33% 56% 7 

Wijkgericht Werken 
 (n=39) 

26% 59% 15% 6 

 

 

 

 De nu volgende vragen gaan over de ervaringen bij de workshops rondom het Wijkgericht werken. 

Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? 

  
(zeer) eens neutraal 

(zeer) 
oneens 

 
Door het wijkgericht werken hebben bewoners meer invloed op mijn 
woonomgeving 56% 27% 18% 

 Wijkgericht werken leidt tot meer initiatieven van bewoners uit de wijken 60% 28% 12% 

 
Wijkgericht werken leidt tot een betere communicatie tussen bewoners en 
gemeente 57% 32% 10% 

 

Wijkgericht werken is een goede manier om de leefbaarheid in wijken te 

verbeteren 
85% 12% 3% 

 De gemeente draagt wijkgericht werken actief uit 50% 31% 19% 

 

De rolverdeling tussen de betrokken partijen zoals wijkmanagers, 

wijkconciërges, wijkcoördinatoren en wijkcommissies is helder 
40% 37% 24% 

 

De gemeente betrekt de wijkplatforms voldoende bij lokale 

besluitvormingsprocessen 
32% 35% 32% 

 

De wijkplatforms zijn voldoende representatief om de wijkbewoners te 

vertegenwoordigen bij participatietrajecten in de wijk 
40% 21% 39% 

 
 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:  
Wijkgericht werken heeft geleid tot… (zeer) eens neutraal (zeer) oneens 

Verhoogde politieke interesse 36% 44% 20% 

Veranderingen in uitkomsten lokale 
besluitvormingsprocessen 46% 27% 27% 

Verhoogde participatie 50% 32% 18% 

Verbetering communicatie burger en 
bestuur 44% 29% 27% 

Minder klachten over beheer en 
onderhoud 33% 42% 24% 

Grotere tevredenheid over 
dienstverlening 35% 46% 20% 

Grotere deelname maatschappelijk debat 43% 32% 25% 
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Bijlage 5 Vragenlijst 

Vragenlijst 

 

 

Gemeente Den Helder 

evaluatie participatie 

2013 
 
 

PARTICIPATIE 
U heeft ervaring met participatie door uw deelname bij de parkeergarage in de Sluisdijkstraat, de 
kinderspeelplaatsen in de Vogel- Vis en/of Sluisdijkbuurt of het wijkgericht werken in de gemeente Den 
Helder. Wellicht heeft u nog meer participatietrajecten doorlopen in de gemeente Den Helder. 
Deze eerste vragen gaan over participatie in het algemeen. Hier kunt u eventueel ook putten uit ervaringen 
opgedaan bij andere participatietrajecten. 

 
1. Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? 

 De gemeente Den Helder… zeer eens eens neutraal oneens 
zeer 

oneens 
weet 

niet/nvt 
 … biedt voldoende mogelijkheden tot 

inspreken en meedenken  
      

 … doet voldoende om de inwoners te laten 
inspreken en meedenken 

      

 … betrekt haar inwoners vroegtijdig bij 
participatietrajecten   

      

 … geeft voldoende gelegenheid aan inwoners 
om invloed te kunnen uitoefenen 

      

 … houdt voldoende rekening met de 
uitkomsten van participatieprocessen 

      

 
2. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen? 

  zeer eens eens neutraal oneens 
zeer 

oneens 
weet 

niet/nvt 
 Inwoners met een grote mond hebben te veel 

invloed 
      

 Participatieprojecten mobiliseren meer 
tegenstanders dan voorstanders 

      

 Inwoners die meedenken met de gemeente zijn 
representatief voor de gehele bevolking  

      

 Inwoners zijn meestal pas geïnteresseerd in 
politieke besluitvorming als de plannen hen 
raken 

      

 Inwoners worden vaak pas actief bij concrete 
plannen 

      

 
3. Kunt u in een rapportcijfer aangeven wat u, alles bij elkaar genomen, vindt van de wijze waarop inwoners van Den 

Helder bij gemeentelijke plannen worden betrokken?  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet/nvt 
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4. Wat kan de gemeente doen om de burgerparticipatie in het algemeen (nog) beter te laten verlopen? 

  

 
5. Wat kunnen participanten zelf doen om de participatie in het algemeen beter te laten verlopen? 

  

PROJECTEN 

 
6. Bij welk van de onderstaande projecten bent u betrokken geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) 

  

Wijkgericht werken  

 
Parkeergarage Sluisdijkstraat  

 naar volgend blok 

  
Kinderspeelplaatsen Jantje Beton  naar 
volgend blok 

 

 
7. Heeft u via wijkgericht werken wel eens deelgenomen aan een burgerparticipatietraject geïnitieerd door de 

gemeente Den Helder? 
 
 Ja, meerdere keren 

 
 Ja, een enkele keer, namelijk bij:  

 
  

 
 Nee, nog nooit     naar vraag 14 

 
8. Welk burgerparticipatietraject is het laatste dat u heeft doorlopen? 

 
  

 

PROJECT XXX  

<<PROGR: voor elk van antwoordmogelijkheden v6 een blok>> 
 
9. De nu volgende vragen gaan over uw ervaringen bij het participatietraject voor project ‘XXX’.   

<<PROGR: bij wijkgericht werken volgende tekst toevoegen:>> 

Als u meerdere trajecten heeft doorlopen vragen we u deze stellingen te beantwoorden voor het LAATST doorlopen 
participatietraject.  <<PROGR: graag in drie stukken splitsen>> 

Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? 

  
zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 
Er is goed gecommuniceerd hoe burgers konden 
participeren 

      

 Participanten werden gestimuleerd mee te denken       

 
De communicatie tijdens het participatietraject 
gebeurde in begrijpelijke taal 

      

 Er zat onvoldoende vaart in het participatietraject       

 
De randvoorwaarden en procedures rond het traject 
waren duidelijk 

      

 
Betrokkenen hadden realistische verwachtingen over 
(de uitkomsten van) het proces 

      

 
Participatie is op tijd gestart; er was nog voldoende 
mogelijkheid om mee te denken 

      

 
Niet alle potentiële participanten hebben de 
mogelijkheid gekregen deel te nemen aan het traject 

      

 De uitkomst van het traject stond bij voorbaat al vast       

 
De gemeente luisterde voldoende naar de inbreng 
van participanten 

      

 
De manier waarop geparticipeerd werd sloot goed 
aan bij het doel van het participatietraject  

      

 
Het onderwerp waarover geparticipeerd kon worden 
was vanaf het begin duidelijk  

      

 
Deelname aan het participatietraject was voor alle 
belanghebbenden voldoende laagdrempelig 

      



 

 

 

55 

 

 
11. Hoe tevreden bent u met het functioneren van uw eigen klankbordgroep of begeleidingsgroep? 

 
 Zeer tevreden 

 
 Tevreden 

 
 Niet tevreden, niet ontevreden 

 
 Ontevreden 

 
 Zeer ontevreden 

11. <<PROGR: alleen bij (zeer) ontevreden>> Kunt u uw antwoord toelichten? 

  
 

 
13. Kunt u in een rapportcijfer aangeven wat u, alles bij elkaar genomen, vindt van de participatie in het kader van dit 

traject?  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet/nvt 

 
           

13. Wat had de gemeente Den Helder kunnen doen om het participatietraject beter te doen verlopen? 

  
 

 

WIJKGERICHT WERKEN 

 

 
De participatie heeft uiteindelijk geleid tot een 
verbetering van het beleid/project 

      

 
Gedurende het traject ben ik meer achter het  
beleid/project gaan staan 

      

 
Door het participatietraject is mijn beeld van de 
gemeente verbeterd 

      

10. Heeft u voor dit participatietraject deel uitgemaakt van een klankbordgroep of begeleidingsgroep? 

 
 ja, namelijk in:   

   

 
 Nee, ik had een andere rol, namelijk: 

 
 naar vraag 11 

 

     

14. Het wijkgericht werken in de gemeente Den Helder is ingedeeld in vier gebieden. In welk gebied bent u betrokken 
bij het wijkgericht werken? 
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK 

 
 Stad binnen de linie 

 
 Nieuw Den Helder 

 
 De Schooten 

 
 Julianadorp 

 
15. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? 

  
Zeer 

mee eens 
Mee eens neutraal 

Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 
Door het wijkgericht werken hebben bewoners 
meer invloed op mijn woonomgeving 

      

 
Wijkgericht werken leidt tot meer initiatieven van 
bewoners uit de wijken 

      

 
Wijkgericht werken leidt tot een betere 
communicatie tussen bewoners en gemeente 

      

 
Wijkgericht werken is een goede manier om de 
leefbaarheid in wijken te verbeteren 
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16. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stelling? 

  
Zeer 

mee eens 
Mee eens neutraal 

Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 De gemeente draagt wijkgericht werken actief uit       

17. <<PROGR: alleen bij (zeer) mee oneens>> Kunt u uw antwoord toelichten? 

  
 

 
18. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stelling? 

  
Zeer 

mee eens 
Mee eens neutraal 

Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 

De rolverdeling tussen de betrokken partijen zoals 
wijkmanagers, wijkconciërges, wijkcoördinatoren 
en wijkcommissies is helder 

      

19. <<PROGR: alleen bij (zeer) mee oneens >> Kunt u uw antwoord toelichten? 

  
 

 
20. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stelling? 

  
Zeer 

mee eens 
Mee eens neutraal 

Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 
De gemeente betrekt de wijkplatforms voldoende 
bij lokale besluitvormingsprocessen 

      

21. <<PROGR: alleen bij (zeer) mee oneens >> Kunt u uw antwoord toelichten? 

  
 

 
22. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stelling? 

  
Zeer 

mee eens 
Mee eens neutraal 

Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 

De wijkplatforms zijn voldoende representatief 
om de wijkbewoners te vertegenwoordigen bij 
participatietrajecten in de wijk 

      

23. <<PROGR: alleen bij (zeer) mee oneens >> Kunt u uw antwoord toelichten? 

  
 

 
24. Kunt u een voorbeeld noemen van een participatietraject waar u graag een grotere rol voor het wijkgericht werken had 

gewenst? 

  

  Nee, ik heb geen voorbeeld 

 
 

 
 
 
 
 

 

25. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:  

 Wijkgericht werken heeft geleid tot… 
Zeer 

mee eens 
Mee eens neutraal 

Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

weet niet/ 
n.v.t. 

 Verhoogde politieke interesse       

 
Veranderingen in uitkomsten lokale 
besluitvormingsprocessen 

      

 Verhoogde participatie       

 Verbetering communicatie burger en bestuur       

 Minder klachten over beheer en onderhoud       

 Grotere tevredenheid over dienstverlening       

 Grotere deelname maatschappelijk debat       
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ACHTERGROND 

 
26. Bent u man of vrouw? 

  man  

  vrouw  

 
27. Wat is uw leeftijd? 

 
 jaar 

 
 
28. Bent u bereid u antwoorden eventueel telefonisch toe te lichten? Zo ja, kunt u uw telefoonnummer en/of e-mailadres 

hieronder invullen? 

  nee 

  ja  

 Telefoonnummer:   

 E-mailadres:  

 
29. Heeft u naar aanleiding van deze enquête nog opmerkingen? 

  

 

 
 

U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 


