Brochure: Workshop Constructieve Burgerparticipatie
Doelgroep: Primair burgers die invloed op hun leefomgeving
willen uitoefenen

Thema's:
Introductie
Hoe werkt de overheid?
Burgerparticipatie en praktijkcases
Valkuilen, tips and tricks

1. Workshop Constructieve Burgerparticipatie
Waarom deze workshop constructieve burgerparticipatie?
Overheden en burgers hebben een moeizame relatie met elkaar. Dat zie je niet alleen aan het
stemgedrag van kiezers, maar ook aan de grote moeite die het kost om beleid tot stand te brengen
waar burgers uiteindelijk blij mee zijn, aan de nogal eens verwarrende debatten op inspraakavonden,
en zeker ook aan het enorme aantal bezwaarprocedures en klachtenprocedures dat overheden te
verstouwen krijgen.

Bestuurders en ambtenaren zouden het graag anders willen aanpakken, want hun werk wordt alleen
maar leuker en effectiever als de contacten met burgers goed verlopen. Burgers vinden een overheid
die voor ze open staat, ook veel leuker en effectiever.
En zou het niet beter zijn, als actieve burgers die invloed willen uitoefenen en afgevaardigden
vanuit de overheid elkaar als partners zien in plaats van als tegenstanders?

Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
De praktijk van de dag leert dat deze samenspraak niet vanzelfsprekend is. Om tot een constructieve
dialoog en samenwerking te komen moet er zowel aan de zijde van het bevoegd gezag als bij
burgers die op een positieve wijze hun leefomgeving willen beïnvloeden, aan bepaalde
randvoorwaarden worden voldaan. De Stichting Burger & Overheid heeft voor lagere overheden
een leergang ontwikkeld (zie brochure Leergang Burgerparticipatie). Ook aan de kant van burgers
met (andere) visies en ambities kan het zinvol zijn zich goed op het proces van constructieve
participatie voor te bereiden en tijdig professionele ondersteuning te zoeken. Dit vanuit
wetenschappelijke hoek, de wereld van adviseurs maar bovenal vanuit de praktijkervaringen met
constructieve burgerparticipatieprocessen, met bewezen invloed en resultaat, waarover de
deelnemers aan de workshop worden voorgelicht en geadviseerd.

Waar gaat het dan om?
Om de gewenste dialoog met de overheid goed voor te bereiden, komen vraagstukken aan de orde
als:


Hoe zet je een burgerparticipatieteam op?



Wat is de meest gewenste samenstelling van het team?



Welke spelregels en insteek hebben we?



Wat is de portefeuille verdeling?



Hoe werkt en reageert de overheid?



Wat is mijn (verbeter-) plan? Of ben ik alleen maar tegen?



Hoe ontwikkel ik draagvlak in mijn omgeving voor mijn plannen?



Wat te doen met de interne en externe publiciteit?



Wanneer ga ik lobbyen en bij welke politieke partijen?



Wat doe ik met emoties en verwerking van (overspannen) verwachtingen?



Hoe deel ik eventueel succes?

Bij deze essentiële vraagstukken zal kort stil worden gestaan en zullen handreikingen worden
gegeven aan de deelnemers. Het ligt voor de hand om de kennis en ervaring die elders in Nederland
ook is opgebouwd, vanuit diverse hoeken bekeken, in deze workshop te bundelen.

Wat maakt deze workshop zo bijzonder?

uiteenlopende vormen van
burgerparticipatie.

2. De workshop in hoofdlijnen
De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Introductie: wat is burgerparticipatie?
Perspectief en grondhouding, bepaling nut en noodzaak, eigen belang / collectief belang,
belang van maatwerk, randvoorwaarden, vrijwillig maar niet vrijblijvend en wat wil je
bereiken / veranderen?
2. Hoe werkt de overheid?
Het traditionele top down beleids – en bestuursproces, ruimte bij het bevoegd gezag voor
burgerinitiatieven, de 4 vaste beïnvloedingsmogelijkheden van burgers, ongelijke
verhoudingen tussen bevoegd gezag en burgerparticipatie, invloed en macht en zoeken naar
meerwaarde en consensus / samenwerking.
3. Burgerparticipatie en praktijkervaringen
De samenstelling en spelregels van een burgerparticipatieteam, doelbepaling, strategie en
inhoud, werkafspraken intern, vereiste professionaliteit, pr. en communicatie en
belangenbehartiging / lobby. Ook wordt aandacht besteed aan conflictbeheersing en
verwachtingsmanagement.
4. Valkuilen, tips and tricks
Veel voorkomende obstakels en aanbevelingen, hoe ermee om te gaan, worden besproken

incl. de veel door het bevoegd gezag gebruikte afwijzingsgronden van ideeën van burgers.
Daarnaast worden instrumenten en relevante literatuur aangedragen en tot slot worden de
deelnemers om feedback gevraagd.

3. Overige zaken
De workshop duurt 3 uur en wordt, gehouden op een laagdrempelige locatie, afhankelijk van de
woonlocatie van de deelnemers. Koffie, thee en fris zijn inbegrepen in de prijs die €90 (excl. BTW)
per deelnemer is. Het maximum aantal deelnemers per workshop is 20 en het minimum is 12.
U kunt zich op twee manieren aanmelden voor de leergang:
1. als individu, u heeft dan de keuze uit een aantal data en locaties.
Data en locaties worden een maand voor aanvang bekend gemaakt, afhankelijk van de
aanmeldingen. U kunt zich nu opgeven voor een leergang in het laatste kwartaal van 2017 of voor
het eerste kwartaal van 2018.
U kunt uw belangstelling laten blijken via een e-mail aan de secretaris van de Stichting Burger &
Overheid, de heer Rob van Engelenburg: engelenburg.voorschoten@planet.nl of via zijn telefoon
06 22 62 26 75.
2. als groep of organisatie: in overleg worden met u data, locatie en prijs vastgesteld.
Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt een e-mail sturen aan de secretaris van de Stichting
Burger en Overheid de heer Rob van Engelenburg: engelenburg.voorschoten@planet.nl of hem
bellen op 06 22 62 26 75.
De docenten zijn prof. dr. Peter van Hoesel en drs. Rob van Engelenburg
Prof. dr. Peter van Hoesel
Peter van Hoesel is gedurende zijn gehele loopbaan actief geweest als beleidsonderzoeker.
Hij heeft onder meer als (emeritus) hoogleraar veel gepubliceerd over het onderwerp beleidsonderzoek.
Daarnaast heeft hij veel praktische ervaring opgedaan met overheidsbeleid en het openbaar bestuur: als
gemeenteraadslid, bestuurder van semipublieke organisaties, beleidsadviseur, burgerparticipant en als
docent postacademisch onderwijs voor ambtenaren.
Drs. Rob van Engelenburg
Rob van Engelenburg heeft Economische Geografie en Bestuurskundige Planologie gestudeerd in
Utrecht. Daarna bij een Ministerie (Bureau SG) gewerkt en vele jaren in het zogenaamde intermediaire
veld, tussen overheid en bedrijfsleven in. In verschillende functies, van onderzoeker tot alg. secretaris /
directeur heeft hij gewerkt bij ondermeer de Vereniging van Kamers van Koophandel in Nederland, de
Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap en verschillende branche organisaties. Naast het
verrichten van bestuurlijk werk, worden thans lezingen en presentaties gehouden, uiteenlopende
projecten geïnitieerd en actief meegewerkt aan vele constructieve burgerparticipatie projecten op lokaal,
regionaal en landelijk niveau. De praktijkervaring hierbij opgedaan, wordt ingebracht in de leergang.

