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24. Een nieuwe aanpak voor participatie
We stelden onszelf de vraag, hoe kunnen we met de inzichten uit dit
boek op dit moment participatie invullen? We komen – voor zo ver wij
dat kunnen overzien - tot een nieuwe aanpak. De vakgebieden van
klantcontact & interactie komen samen. Dienstverlening, Communicatie en Participatie vloeien naadloos in elkaar over.

Figuur 32. In negen stappen brengt de gemeente de samenwerking met buurten en andere groepen belanghebbenden naar een volgend niveau.

Fase I. Opbouwen positie
In deze fase bouwt de gemeente en de ambtenaar de positie op om
überhaupt te kunnen samenwerken. Er is toegang tot de community
(de buurt, de doelgroep, de groep belanghebbenden) nodig. De gemeente moet als partner worden geaccepteerd en moet het vertrouwen
genieten als geschikte partner om mee samen te werken.
1.

werken aan vertrouwen
Je wordt een betrouwbare partner op mee samen te werken door:
a. langdurig de dialoog aan te gaan
b. snel en scherp te reageren op vragen, opmerkingen en signalen
c. al dan niet binnen en buiten de kantoortijden en zowel online
als offline beschikbaar te zijn
d. Het toepassen van humor en flair
De randvoorwaarden hiervoor zijn onder andere webcare, grip op
klantcontact (goed afhandelen), sturen op klantcontact (steeds beter afhandelen), goede content, luisteren naar wat speelt (monitoren), kunnen inspelen op de actualiteiten en multichannel in control zijn.

2. bouwen aan communities
Door aan te sluiten bij bestaande communities, door nieuwe
communities te starten, door communities te activeren, door er
mee samen te werken en resultaten te behalen, door doelgroepen
weten te bereiken met boodschappen op maat, door communities
te betrekken bij vragen om energie, middelen, oproepen voor
hulpvragen en aanbod van oplossingen, middelen en energie
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bouwt de gemeente actief aan communities. Randvoorwaarden
zijn communitymanagement, online campagnes en veel ervaring
opdoen op deze terreinen. Zie hoofdstuk 17.
Fase II. Ontwikkelen vaardigheden
De vaardigheden om te kunnen samenwerken zijn vervolgens cruciaal
om de met veel moeite opgebouwde vertrouwensrelatie in verschillende communities te laten renderen. Het is immers een gevoelig spel
van samenwerken zonder hiërarchische relaties.
3.

vaardig worden in co-creatie
De aspecten van co-creatie bespraken we eerder in hoofdstuk 21.
De gemeente moet de verschillende mogelijkheden en aspecten in
de vingers hebben om daadwerkelijk de voordelen van die mogelijkheden te kunnen benutten.

4. vaardig worden met crowdsourcing
De aspecten van crowdsourcing bespraken we eerder in hoofdstuk
21. De gemeente moet de verschillende mogelijkheden en aspecten in de vingers hebben om daadwerkelijk de voordelen van die
mogelijkheden te kunnen benutten.
5.

kiezen voor middelen
Om samen te kunnen werken met groepen, zijn plekken nodig
voor het gesprek, het verzamelen van ideeën, het matchen van
vraag en aanbod, belangenafweging enzovoorts. De gemeente
heeft daar een keuze: wat doe je wanneer en waar. Ga je naar een
plek van anderen, creëer/koop je een eigen platform of probeer je
naar die plekken toe te bewegen waar het gesprek al gaande is?
Wat de keuze ook is, de gemeente moet de methoden en technieken van de middelen in de vingers krijgen, dan wel een gekochte oplossing implementeren. Dit vraagt tijd, capaciteit en vast
ook middelen.

Fase III. Samenwerken en leveren
Als de fundamenten voor samenwerking zijn gelegd begint het echte
werk: samenwerken en opleveren van het beoogde resultaat. Per initiatief - en ook tijdens de duur van het traject - zal de gemeente haar
positie moeten bepalen: zijn we eigenaar van het initiatief? Zijn we
deelnemer? Gaan we faciliteren of iets actiever, regisseren?
6. positie bepalen
Afhankelijk van het beleid van de gemeente, de kansrijkheid en
kracht van het initiatief en de initiatiefnemer of de beweging er226

achter, bepaalt de gemeente haar positie en dus de rol die zij wil
innemen ten aanzien van het initiatief.
7. leveren
Vervolgens is het aan de slag!. Afhankelijk van het initiatief zal het
gaan om activiteiten als mobiliseren, activeren, verzamelen, verbinden, samenwerken en vast ook wel doen.
Fase IV. Afronden en borgen
Na afloop van een traject spelen twee voor participatie specifieke aspecten: wat doen we met het initiatief en wat doen we met de community?
8. afronden
Afhankelijk van of het initiatief doorloopt en wie eigenaar is, is het
initiatief te ontbinden, over te dragen of door de gemeente los te
laten of juist over te nemen.
9. afronden of overhevelen community
Voor de community geldt hetzelfde: betreft het een community
die blijft bestaan of was het een gelegenheidscollectief? Indien de
community blijft bestaan, dan moet het beheer van de community
worden geborgd. Indien de community uitwaaiert, dan is het de
moeite waard om te proberen de deelnemers en volgers onder te
brengen bij een andere actieve community.
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