Participatieproces in het sociaal domein
Stappenplan voor projectleiders en participatieraad
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Aanpak

Interactie

Proces: starten met hulp participatieraad
Gemeente
• Zet onderwerp
(alvast) op de
beleidsagenda sociaal
domein.
• Betrekt de
participatieraad in
een vroeg stadium.
• Informeert over
beleidsdoel en
participatieniveau.
Participatieraad
• Agendeert onderwerp
(zoals ingebracht door
de gemeente of op
eigen initiatief).
• Benoemt contactpersonen.
van huidig

Gemeente en
participatieraad
• Verhelderen het
doel van de
participatie.
• Brengen de
belanghebbenden
in kaart.
• Starten een
focusgroep met
inwoners, andere
betrokkenen, lid
participatieraad en
ambtenaar

beleid / praktijk

Evaluatie

Oogst

Inhoud: ontwikkelen met de doelgroep

Gemeente
met focusgroep
• Scherpt de
vraagstelling aan.
• Ontwerpt een
passende aanpak
voor participatie.
• Maakt een
uitvoeringsplan.
Gemeente
• Organiseert de
uitvoering van het
participatietraject.

Gemeente
• Voert participatieactiviteiten uit.
• Gaat bij voorkeur
(naast bijv. een
enquête) ook zelf
de samenleving in
voor gesprekken.
Focusgroep
• Doet waar
mogelijk mee aan
de participatieactiviteiten en
houdt vinger aan
de pols.

Gemeente
• Rapporteert
bevindingen en
verwerkt ze in
beleidsvoorstellen.
• Koppelt terug naar
participanten.
• Biedt zo mogelijk
ruimte voor
reactie/ co-creatie.
Focusgroep
• Beoordeelt de
rapportage en
bespreekt
conclusies.
• Monitort de
communicatie

Focusgroep
• Evalueert hoe het
participatieproces
heeft bijgedragen
aan het doel en
doet daarover
aanbevelingen.
Participatieraad
• Adviseert t.b.v.
participatiebeleid
in de toekomst.
Gemeente
• Zet de
geaccordeerde
verbeteracties
in gang.

PARTICIPATIEPROCES
naar invoeren

nieuw beleid

