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1. Denk van binnen naar buiten
De lokale democratie moet een nieuwe, naar buiten 
gerichte oriëntatie krijgen. Dat betekent onder andere 
dat je aansluiting zoekt met de burgers die geen on-
derdeel vormen van het netwerk van adviesraden of 
die de weg naar formele inspraakmechanismen niet 
(willen) vinden. Het beleid moet zich laten ‘voeden’ 
door de burgers en zal daardoor naar buiten kantelen 
in plaats van naar binnen.

2. Ga partnerschappen aan
Vroeger wist een politicus wie zijn achterban was, nu 
niet meer. Hij moet dus constant draagvlak zoeken, 
aansluiting zoeken bij wat leeft in de samenleving. 
Dat doe je vooral door partnerschappen aan te gaan. 
De beste burgemeesters gaan voluit voor het creëren 
van netwerken met burgers en middenveld.

3. Werk bottum-up
Zet je vertrouwde bestuurderslogica opzij en kijk hoe 
burgers zichzelf organiseren en wat op verschillende 
niveaus in de gemeente of stad aan initiatieven groeit. 
Werk vanuit wat burgerinitiatieven, ondernemers en 
maatschappelijk actieve groepen uit de samenleving 
aanreiken.

4. Kom uit het gemeentehuis
Het gekende en oude gezegde dat je naar mensen toe 
moet als je hun mening wil kennen, is nog steeds een 
waarheid als een koe. De nieuwe media kunnen dat 
rechtstreeks contact niet vervangen en garanderen 
geen nieuwe dialoog met burgers. Naar de mensen 
gaan kost tijd en vraagt wat inspanningen, maar de re-
turn is navenant.

5. Geef burgervoorstellen een 
plaats

Elke democratie bestaat uit twee elementen: het recht 
om af te vaardigen en het recht om voor te stellen. Dat 
eerste recht is goed geregeld en in procedures gegoten 
maar die tweede poot is nu nog onvoldoende ontwik-
keld. Ga op zoek naar een evenwicht tussen die twee.

6. Intelligent nietsdoen
Een moderne overheid trekt zich terug op essentiële 
kaders en bemoeit zich van daaruit actief met de sa-
menleving. Terughoudend zijn als regel en actief waar 
nodig. Wees voorzichtig met wat je zelf doet: neem niet 
te veel initiatief, maar sluit aan bij wat leeft en stimu-
leer dat de burgers zo actief mogelijk zijn of worden. 

7. Prikkel de burger
Besturen moeten burgers verleiden tot actie. Zet initi-
atieven op waar burgers uitgenodigd worden om aan 
de lokale samenleving te werken. Creëer contexten 
voor democratisch burgerschap. Stimuleer burgers 
om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid meer 
op te nemen.

8. Let op voor misbruik
Het zelfinitiatief van burgers mag niet worden mis-
bruikt om de hiaten te vullen van een terugtredende 
overheid. Niet alle taken, opdrachten en verantwoor-
delijkheden mag je overlaten aan burgerinitiatieven 
en lokale gemeenschappen. Blijf eigen taken (publie-
ke dienstverlening) uitoefenen maar geef burgers 
hierin ruimte om mee te spelen.

9. Sla niet door
Ondersteun je burgers maar laat ze niet alles zelf 
doen. Participatie-acties mogen geen besparingsacties 
worden. Ambtenaren krijgen hierdoor een andere rol: 
ze worden aanspreekpunt en spilfiguur.

Vind je beleid opnieuw uit
tips voor beleid
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10. Zie participatie als een kans 
De dialoog met de burgers mag niet als opdracht en 
noch minder als bedreiging worden gezien of ervaren. 
Het is als een unieke kans om (gratis) nieuwe, interes-
sante ideeën te verzamelen en draagvlak voor de eigen 
beleidskeuzes te vergroten. Daarbij mogen/moeten de 
bestaande, decretale verplichtingen geen boven- maar 
een ondergrens zijn. Sommige adviesraden moeten, 
maar er MAG nog veel meer. 

11. Neem de mensen serieus
Het is niet evident dat burgers zich engageren voor 
een dialoog met het bestuur. Neem hen dus serieus als 
ze dat toch willen doen. Beschouw hen niet enkel als 
deelnemers, maar geef ze het gevoel dat ze volwaardi-
ge partners zijn.

12. Durf te springen
Participatiewerk schrikt veel gemeentebesturen af. 
Deze schrik is nochtans onterecht. Goede participatie-
trajecten verrijken je lokaal bestuur juist. Overwin je 
koudwatervrees en durf er voor te gaan.

tips voor beleid
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1. Sta open voor dialoog
‘It takes two to tango’: de beste resultaten krijg je als 
je samenwerkt. Maar dan moet je wel open staan voor 
de andere. Participatie vertrekt vanuit gelijkwaardig-
heid. Elke inbreng moet welkom zijn. Maak projecten 
die dat uitstralen en in praktijk brengen.

2. Burgers, een ideaal hulpmiddel
In elke gemeente wonen en leven burgers met exper-
tise of interesse op heel wat domeinen. Eén van de 
vruchten van de democratisering van het onderwijs. 
In de mate dat de expertise en ‘goesting’ van burgers 
kan worden omgezet in betrokkenheid vergroot het 
potentieel aan inzichten, plannen en ideeën om een 
gemeente verder te ontwikkelen.

3. De burger als expert
De tijd is voorbij dat de overheid kon zeggen: “Deze 
materie gaat jullie petje te boven. Laat dit maar aan 
de experts over.” Veel burgers zijn zelf expert en soms 
vaak meer dan de overheid waarmee ze aan tafel zit-
ten. Maar optimaal gebruik van deze knowhow.

4. Inspireer elkaar
Ga er niet van uit dat enkel beleidsmensen en het ge-
meentepersoneel de juiste oplossingen kennen. Ook 
burgers kunnen een bijdrage leveren. Laat anders-
om burgers mee genieten van de knowhow rond ge-
meentelijke aangelegenheden die aanwezig is op het 
gemeentehuis. Ga op zoek naar een win-winsituatie. 
Waar burgers en bestuur elkaar inspireren, worden de 
beste resultaten geboekt.

5. Ken je pappenheimers
Burgers bereiken? Niet zo eenvoudig als het lijkt. Een 
uitgebreid, wijd vertakt lokaal netwerk kan wonderen 
verrichten. Bouw als bestuur bewust zo’n netwerk op. 
Zorg voor een goede kennis van het lokale weefsel.

6. Maak gebruik van je  
‘kruispunters’

Kruispunters zijn mensen die op het kruispunt staan 
van meerdere informele en/of formele groepen, zon-
der daarom lid te zijn van de traditionele middenveld. 
Ze bieden mogelijkheden voor gemeentebesturen om 

de dialoog met de bevolking beter vorm te geven. Een 
gemeentebestuur moet niet (enkel) op zoek naar ver-
tegenwoordigers van verenigingen om adviesraden te 
bevolken maar organiseert beter dialoogmomenten 
met kruispunters.

7. Geef kansengroepen een 
plaats

Durf specifieke doelgroepen aan te spreken, maar 
houd wel rekening met hun mogelijkheden. Zoek 
hiervoor aansluiting bij sleutelfiguren en organisaties 
die met de doelgroep werken. Zet ook in op aangepas-
te, creatieve methodieken.

8. Maak de relatie met de burger 
duurzaam

Telkens opnieuw investeren in aparte participatie-
trajecten? Uitstekend, maar het kan nog beter. Breng 
systematiek in je dialoog. Streef naar een bestuur en 
een administratie die de relatie met de burgers als 
kerntaak ziet.

Ga actief met je burgers om
tips voor beleid
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9. Voor wat hoort wat
Wie wil participeren, neemt verantwoordelijkheid op. 
Wie mee wil beslissen, kan niet luid roepen en vervol-
gens aan de kant blijven staan. Met andere woorden, 
het recht om te participeren houdt ook de plicht in om 
zich (in afgesproken mate) te engageren.

10.	Overstijg	het	klagen
Vergis je niet. Participatie gaat niet over de belangen 
van individuen! Het gaat over het algemeen belang. 
Participatiemomenten moeten dus niet gaan over 
klachten van individuele burgers. Participatie wentelt 
zich niet in problemen maar gaat over gedragen voor-
stellen en oplossingen.

11. Ga voor betekenis en beleving
De burger van vandaag gaat vooral voor zaken die hem 
interesseren. Hij zoekt manieren om zijn tijd beteke-
nisvol in te vullen. Daarnaast gaat hij voor nieuwe ont-
dekkingen, een goed gevoel en een tikkeltje sensatie. 
Een maximale beleving maken het plaatje compleet. 
Wil je als overheid dus burgers bereiken? Speel dan in 
op betekenis én beleving.

12. Gebruik verstaanbare taal
Vermijd al te veel technisch jargon als je je richt tot 
bewoners. Maak wetgeving, procedures, beleidsplan-
nen voor gebruikers verstaanbaar in gewone taal, met 
plannen en/of foto’s. 

tips voor beleid
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1. Werk planmatig
Participatieprojecten doorlopen verschillende fases. 
Stippel samen met alle betrokkenen een participatie-
traject uit dat die verschillende fases opsomt en afba-
kent.

2.	 Participeer	van	bij	de	start
Als lokale besturen burgers willen betrekken bij pro-
jecten moeten ze dat zo vroeg mogelijk doen. Mensen 
pas halfweg raadplegen is nefast: ze hebben dan het 
(vaak terechte) gevoel dat ze enkel ter legitimering 
dienen van wat reeds lang op stapel staat. Dat heeft 
weinig met burgerbetrokkenheid te maken.

3.	 Maak	je	ambities	duidelijk
Wil je advies van de burgers? Of mag hij mee oplos-
singen bedenken? Mag hij mee beslissen? Moet hij zelf 
projecten mee beheren? Kortom: wat zijn je ambities? 
Aan de hand hiervan dien je een aangepast traject uit 
te werken. Bij elk van deze ambities is het belangrijk 
te zeggen wat er met de resultaten gedaan wordt.

4. Duid grenzen aan
Participatie heeft ook grenzen. Geef duidelijk aan over 
welke onderwerpen burgers invloed kunnen uitoefe-
nen en welke zaken vastliggen. Zo voorkom je valse 
verwachtingen.

5. Informeer de participanten
De input van burgers is pas waardevol en relevant als 
die gestoeld is op juiste informatie. Alle betrokken ac-
toren in een participatieproces moeten over dezelfde 
informatie beschikken.

6. Zorg voor terugkoppeling
Een duidelijke, transparante communicatie met je 
burgers is essentieel. Voorzie geregeld terugkoppeling 
en geef extra informatie wanneer nodig.

7. Creëer de juiste sfeer
Mensen functioneren het best in een aangename om-
geving. Investeer daar in: zorg voor een prettige sfeer, 
waarin iedereen zich veilig en welkom voelt.

8. Creativiteit is het sleutelwoord
Hoewel er niets fout is aan een overleg rond de tafel 
in een vergaderlokaal, zijn er veel leukere, boeiende-
re manieren en methoden te bedenken om die dialoog 
vorm te geven. Creativiteit is een sleutelwoord om een 
goede dialoog met burgers aan te gaan. De vorm is niet 
belangrijker dan de inhoud, maar bepaalt wel of veel 
mensen inhoud willen leveren. 

9.	 Maak	voldoende	tijd	vrij
Participatiewerk doe je niet even snel tussendoor. 
Burgers betrekken vraagt de nodige inspanningen: 
contacten leggen, een netwerk uitbouwen, projecten 
opzetten, zorgen voor een duurzame communicatie, 
… Participatie is tijdsintensief. Maar het betaalt zich 
vanzelf terug.

10. Laat je gaan
In de eerste fase van een participatieproces mogen 
creatieve ideeën niet meteen afgeblokt worden op 
hun administratieve en/of technische haalbaarheid. 
Dat fnuikt het enthousiasme en de creativiteit. Laat de 
gedachten een vrije loop nemen.

Zet goede participatietrajecten op
tips voor beleid
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11. Gebruik visuele informatie
De beeldcultuur is belangrijker dan ooit en alomte-
genwoordig. Speel daar op in en maak gebruik van de 
vele mogelijkheden die er zijn: websites, filmpjes, car-
toons, tekeningen, kaarten, ... Het zal de mensen beter 
bij je verhaal betrekken.

12. Werk met korte trajecten
Mensen verkiezen een kort en afgelijnd engagement 
boven langlopende verbintenissen. Ook participatie-
projecten moeten daar rekening mee houden. Ga voor 
trajecten die afgebakend zijn in tijd, plaats en thema. 
Je zal er aanzienlijk meer burgers mee betrekken.

13. Ambiance is toegelaten
Participatiewerk hoeft niet saai en serieus te zijn. 
Liefst niet zelfs. Het mag best plezant zijn. Zorg in je 
project voor een goede mix tussen ernst en plezier, bij-
voorbeeld door creatieve methodieken te gebruiken.

14.	Laat	je	bijstaan
Een goede dialoog met je burgers opzetten, vraagt de 
nodige kennis. Hoe hen bereiken, hoe projecten opzet-
ten, hoe goed communiceren, … Je hoeft daarvoor het 

warm water niet opnieuw uit te vinden. Doe beroep op 
professionelen of deskundige burgers. 

15.	Gebruik	toegankelijke	 
methodieken

Elke agoog zal het beamen: kies voor aantrekkelijke, 
speelse werkvormen. Liefst met veel interactie, wat 
actie en een snuifje beleving. Blijf brainstormen tot 
je methodieken vindt waar je zelf enthousiast van 
wordt.

16. Breng leven in je gemeente
Goede participatietrajecten zijn ook evenementen: ze 
vallen op, mensen spreken er over. Ze brengen wat ex-
tra kleur in je stad of dorp. Zet dit aspect zeker in de 
verf. 

17. Soms remmen,  
soms gas geven

Geef mensen de tijd om informatie op te nemen, te 
verwerken en desnoods de achterban te raadplegen. 
Maar duw hen ook tijdig vooruit. Projecten waar er te 
weinig actie is, dreigen heel snel te verzanden, saai te 
worden, vast te lopen. Dit aanzwengelen is de taak van 
het lokaal bestuur, niet die van de deelnemers.

18. Actie motiveert
Blijf niet té lang hangen in het nadenken. Als mensen 
concreet aan de slag gaan en in een doe-modus be-
landen, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Kies in het 
begin voor positieve acties met een grote slaagkans. 
De energie die hierbij vrijkomt kan je participatietra-
ject naar een nieuw level tillen. Actie zorgt voor meer 
goesting, zichtbaarheid en betrokkenheid.

19. Koken kost geld
Een participatietraject opstarten is vergelijkbaar met 
de aanleg van een nieuwe weg of de uitbouw van een 
betere zorg. Om tot goede resultaten te komen heb 
je voldoende geld, materiaal en personeelstijd nodig. 
Maak daarom altijd de nodige middelen vrij. De kosten 
zijn investeringen die zichzelf volledig zullen terug-
betalen.

tips voor beleid
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tips voor  
begeleiders 
van 
participatietrajecten

1. Hyperenthousiasme
Hoe enthousiast kan jij zijn? En straal je dit ook uit?
Zorg dat je zelf hyperenthousiast bent en dat je dit ook 
uitstraalt. Zeker in het begin moet je zeer sterk gelo-
ven in het doel, de mogelijkheden en de realiseerbaar-
heid. Door zelf enthousiast te zijn, kan je motiveren 
en overtuigen. Door er zelf helemaal achter te staan, 
moedig je mensen aan, geef je hen energie. 
Ben je iemand die zegt ‘yes, we can!’? Enthousiasme en 
motivatie gaan hand in hand, versterken elkaar. Als er 
geen enthousiasme is, is er geen project. Van zodra je 
enthousiasme voelt bij iemand moet je dit vastpakken 
en omzetten in reële acties. 
Kan je op fragiele momenten zeggen, ‘jawel we gaan 
door’, ‘het gaat lukken’, ‘het kan wel’? Blijf je zelf en-
thousiast als je lange tijd weinig bereikt of als iets mis-
lukt? 

Als begeleider van groepsprocessen is enthousias-
me uitstralen natuurlijk altijd belangrijk. Maar als 
je werkt met burgers, wordt het nog net een tikkeltje 
belangrijker. Je moet hen immers over de drempel 
krijgen. Als het enthousiasme ontbreekt, wordt het 
moeilijk. Vergeet ook niet: als de burgers zelf écht en-
thousiast zijn over iets, dan is de kans groot dat ze zelf 
al een initiatief opgestart hebben zonder jou.

2. Durf en lef
Hoeveel durf en lef heb je in huis? Durf en lef om op 
mensen af te stappen en hen te overtuigen om mee te 
doen, om jezelf in vraag te stellen, om uit je comfort-
zone te treden, om onnozele of aparte dingen te gaan 
doen, om spannende dingen te doen die misschien niet 
mogen, om het roer helemaal om te gooien, om risico’s 
te nemen, om fouten te maken, op je bek te gaan… .

3. Burger onder de burgers
Je bent burger onder de burgers en onder burgers is ie-
dereen gelijk. Wees eerlijk en speel geen rol, ook niet 
nadrukkelijk die van begeleider. Je bent ten alle tijde 
ook 'deelnemer'. Je bent iemand van de groep maar 
moet je tegelijkertijd het traject bewaken. Hou dus het 
midden tussen burger zijn en begeleider zijn. Als bege-
leider moet je ook niets forceren. 

Zoek naar een balans tussen betrokkenheid en vol-
doende afstand van de groep. Je moet deel uit maken 
van de groep - je neemt zelf ook praktische taken op, 
voert samen met hen dingen uit - maar tegelijk ben 
je geen deel van de groep. Je blijft tevens de profes-
sional die de kwaliteit van het proces en het product 
bewaakt. Als begeleider neem je niet de beslissingen, 
maar heb je een open agenda. Jij moet ervoor zorgen 
dat de deelnemers eigenaar zijn van de ideeën. Het 
moet hun actie zijn, niet de actie die ze doen voor jouw 
organisatie. Je mag ze dus wel inspireren, maar ze 
moeten zelf een actie kiezen waar ze zin in hebben.

4. Schakelen
Ben je een meesterschakelaar? Weet je wanneer je 
moet schakelen?

• Schakelen tussen ingrijpen en loslaten

• Schakelen tussen proces en resultaat. Soms moet je 
ondernemend en daadkrachtig zijn en zorgen dat 
je stappen richting resultaat zet. Soms moet je het 
proces wat meer aandacht en tijd geven.

• Schakelen tussen vooruit en achteruit, tussen snel 
en traag

• Schakelen tussen gezelligheid en doelgerichtheid. 
Hoe schakel je tussen een informele sfeer en toch 
doelgericht aan de slag gaan? Hoe hou je het mid-
den tussen gezelligheid en actie?

• Schakelen tussen structuur geven en loslaten.

Vijf aandachtspunten
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Samen zoeken naar inspiratie verloopt vaak prettig 
chaotisch. Hoe zorg je (onopvallend) voor orde en 
structuur? Soms moet je loslaten zodat de groep ei-
genaar blijft en soms moet je structuur bieden zodat 
de groep opnieuw richting vindt. Enerzijds dus hel-
der formuleren van doel en verwachtingen en goede 
en duidelijke afspraken maken over taken, timing of 
budget. Anderzijds loslaten en de chaos chaos laten 
zijn.

tips voor  
begeleiders 
van 
participatietrajecten

5. Elastisch
Wees uiterst flexibel. Je kent je rol op voorhand (nog) 
niet. En die rol kan ook constant veranderen. 
Sta open voor alles en probeer overal kansen in te zien. 
Speel in op alles wat zich aandient.
Kan je ‘in het moment’ staan? Durf je voorbereiding 
los te laten en te werken met wat op dat moment ont-
staat en beschikbaar is.
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inpikken op burgers

1.	 Ken	hun	(persoonlijk)	verhaal	
en hun leefomgeving

• Ken je burgers. Luister naar hun verhaal en geef 
mensen het gevoel en de ruimte om te zeggen wat 
ze te zeggen hebben.

• Hou rekening met hun leefwereld. Verken de leef-
omgeving van de burgers waarmee je wil werken, 
de ruimte die hen aanbelangt, die ze kennen en 
waarmee ze een band hebben. Werk ook in hun 
leefomgeving: hun betrokkenheid zal veel groter 
zijn.

• Maak ze warm vanuit wat zij belangrijk vinden. 
Maak het persoonlijk, raak ze voldoende persoon-
lijk. Maak het van henzelf.

2. Vertrek vanuit hun noodzaak 
of urgentie

• Vertrek vanuit een behoefte die bij hen leeft. Ver-
trek van onderuit en drop niet zomaar iets. Werk 
vanuit hun noodzaak.

• Spreek mensen aan op het positieve. 

• Kijk waar mensen warm van worden en energie 
van krijgen. Vermijd dat het een klaagzang wordt.

• Moedig aan en geef geen kritiek.

• Vertrek je toch van een thema, zorg dat dat je een 
wervend thema op tafel legt dat hen aanspreekt.

3. Speel in op interesses  
en passies

• Spreek mensen aan op hun interesses (wandelen, 
fietsen, kinderen, … ). 

• Speel in op wat hen boeit, interesseert en wat hun 
behoeften zijn. 

• Motiveer ze om hiermee aan de slag te gaan.

• Speel in op de passie en gedrevenheid van burgers. 
Als iemand frisse ideeën formuleert, nodig hem 
of haar dan uit die te realiseren. Speel flexibel in 
op de suggesties van de mensen: wie een bord wil 
maken, foto’s wil nemen, mee op pad wil gaan… 
aanmoedigen. 

Bied meerwaarde en sluit op hen aan
“What’s in it for me?” 
Dat is de vraag die mensen zich stellen. Er moet een meerwaarde zijn voor burgers of hun omgeving willen ze mee 
doen. Bedenk dus goed wat waarde en meerwaarde betekent voor de burgers waarmee je wil werken. Werk je in 
de leefomgeving van mensen dan is hun betrokkenheid vaak groter. Mensen zullen gemakkelijker dingen willen 
doen in de ruimte die hen aanbelangt, die ze kennen, waar ze een bepaalde band mee hebben.



aan de slag met PARTICIPATIE     |     11

4. Spreek ze aan op hun talenten 
en competenties

• Gebruik de expertise die bij hen aanwezig is. 

• Erken ‘alle’ expertise. Iedereen is op zijn manier 
expert op een bepaald domein.

• Maak gebruik van hun netwerken.

• Breng hun talenten en competenties naar boven. 
Maak daar ruimte voor en gebruik creatieve me-
thodieken.

• Stimuleer en ondersteun hun talenten. 

• Spreek hen aan op hun talenten en competenties.

• Breng talenten, mogelijkheden en krachten samen.

• Maak gebruik van wat er is.

5. Inspireer en bied hen iets
• Trigger interesse.

• Inspireer. Zorg je dat je voldoende ideeën en 
alternatieven op zak hebt. Mensen zijn voor som-
mige ideeën veel sneller warm te maken dan voor 
andere. 

• Spreek af een inspirerende, nieuwe, spannende 
plek.

• Bied iets wat tot de verbeelding spreekt.

• Geef zicht op wat ze zullen leren of krijgen.

• Leer hen iets.

inpikken op burgers
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1.  Baken het engagement af

• Kies voor iets laagdrempelig en eenvoudig. Maak 
het engagement behapbaar in tijd en ruimte.

• Zorg voor een diversiteit aan engagementen (veel/
weinig, kort/lang, doener/denker, … )

• Elk engagement is een mogelijke volgende stap.

• Maak de workload en de verantwoordelijkheden 
niet te zwaar. Geef mensen niet het gevoel dat ze 
van alles moeten.

• Doe zelf ook het ‘vuile’ werk, namelijk datgene 
waar de anderen minder sterk in zijn. 

• Baken hun engagement af, bijv. door soms met 
tijdelijke engagementen te werken. Mensen zijn 
sneller geneigd om aan iets kort mee te werken dan 
aan eeuwenlang verhaal. Expliciteer het engage-
ment van iedereen en respecteer het.

• Zorg voor een deadline.

• Zorg voor een goede vooruitgang en een duidelijk 
tijdsperspectief.

• Formuleer helder wat er moet gebeuren (doel, 
verwachtingen…).

2. Werk op hun ritme
• Respecteer het individuele tempo van elke deelne-

mer, maar zorg ervoor dat dit niet in de weg komt 
te staan van vooruitgang. Soms hebben ze veel tijd, 
soms helemaal niet. Soms jagen ze aan, soms zal 
het tempo vertragen om dingen een kans te geven.

• Neem tijd. Wees geduldig. Doe alles stap voor stap. 
Volg het ritme van de mensen. Forceren kan een 
negatief effect hebben.

• Hou langdurig contact met contactpersonen en 
mogelijk geïnteresseerden. Dit vraagt heel wat 
opvolging, maar houdt een continue stroom van 
communicatie op gang.

Doseer ritme en engagement
Tijd en enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden. Burgers die mee willen doen moeten voldoende tijd hebben 
en enthousiast zijn. Burgeracties kan je pas ondernemen als er voldoende enthousiaste mensen zijn, die elkaar 
aansteken, aanvullen en er samen voor gaan. Eén of twee enthousiastelingen zijn vaak al goed om elkaar aan te 
vullen en anderen aan te steken om er samen voor te gaan. Tijd en enthousiasme zijn jammer genoeg niet altijd 
recht evenredig. Denk eraan: er moet niets. Als er geen enthousiasme is, is er geen project. Je hoeft dus niets te 
forceren.

inpikken op burgers
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3.	 Ga	onmiddellijk	in	‘doe-modus’	
Zorg voor zo min mogelijk wachtmomenten.

• Daag uit om onmiddellijk al iets te gaan doen. 

• Spreek af op plekken waar iets te doen valt, die 
vragen om een ingreep.

• Voorzie materiaal om ‘iets’ te doen.

• Eens de trein vertrokken is, moet je snel tot acties 
komen en zorgen dat het vooruit gaat. 

• Na een eerste kennismaking tussen mogelijk 
geïnteresseerden en de volgende bijeenkomst is 
snelheid een must, anders ben je ze kwijt. Zorg dat 
je dadelijk de e-mail en telefoonnummer hebt van 
iemand, zodat je de nodige informatie kan doorstu-
ren, kan bedanken en enthousiasmeren.

• Zorg dat mensen na de eerste bijeenkomst met 
een plan naar huis gaan, realiseerbaar op korte 
termijn.

• Plan meteen tijdens de eerste bijeenkomst al een 
eerste actie. Kan dit niet, zorg er dan voor dat er 
tussendoor dingen georganiseerd worden om het 
‘project’ levendig te houden, bijvoorbeeld door tus-
sendoor feestjes te organiseren waardoor de groep 
toch geregeld samen is.

• Zorg voor zo min mogelijk wachtmomenten.

4.	Communiceer	tijdig	 
en	duidelijk

• Maak duidelijke afspraken (prioriteiten, verwach-
tingen, welke rol neem je op…).

• Communiceer en informeer steeds tijdig.

• Zorg dat je transparant bent. Zeg duidelijk wat 
de doelstelling is, wat je van mensen verwacht, 
formuleer samen de afspraken, zorg dat mensen 
steeds op de hoogte zijn van zowel de inhoud als 
het proces, bijvoorbeeld door werk te maken van 
goede verslagen.

• Zorg steeds voor open communicatie. Hanteer een 
informele stijl die vertrouwen opwekt en wees 
altijd gewoon eerlijk en echt. Dus ook als er iets is 
voorvalt waar je het niet mee eens bent: gewoon 
zeggen.

• Zorg voor een continue communicatie.

5. Het mag eindigen
• Soms bestaan groepjes kort, soms langer en af en 

toe verduurzamen ze zich.

• Werken met burgers betekent dat je dit aan de 
burgers zelf laat. Ze kunnen ervoor kiezen auto-
noom verder te gaan. Je rol eindigt dan wanneer 
de groep autonoom functioneert. De groep heeft 
dan een opdracht, een gedeeld engagement of 
een gemeenschappelijk doel nodig. Of ze kunnen 
ervoor kiezen om de groep slechts te laten bestaan 
tot wanneer de acties zijn uitgevoerd. Het zijn de 
burgers zelf die dit kiezen en bepalen. Als bege-
leider is het belangrijk hier duidelijkheid rond te 
creëren want je agogische houding hangt ermee 
samen en de groepsdynamische processen die in 
gang worden gezet.

• Eindigt het, eindig dan met een toast op het succes, 
met een viering van wat verwezenlijkt is, met een 
vooruitblik op wat er misschien nog kan gebeuren. 
Maar vier het succes, ook al eindigt het!

inpikken op burgers
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1. Zorg dat het leuk  
en plezierig is

• Zorg voor ont-moeting en ont-spanning, voor 
humor en gezelligheid.

• Zorg dat mensen zich onmiddellijk op hun gemak 
voelen en het onmiddellijk plezant vinden. Neem 
in het begin voldoende tijd om kennis te maken 
zodat mensen ontdooien en samen plezier kunnen 
maken.

• Zorg dat het leuk is om te doen en ten alle tijden 
plezant blijft. Zorg dat mensen plezier beleven aan 
zowel de voorbereidingen als de acties!

• Gebruik humor en lach veel!  Dit werkt verbindend 
en zorgt dat mensen spontaner en bereidwilliger 
zijn om mee te doen. In een informele en jolige 
sfeer komen de gekke voorstellen vanzelf. 

• Maak ook ruimte voor dingen buiten het project. Ga 
geregeld iets gaan drinken zoals je dat met vrien-
den zou doen.

• Zorg dat ik goesting krijg! De goesting van ande-
ren doet goesting krijgen. Werk bijvoorbeeld met 
getuigenissen van mensen die enthousiast zijn over 
je activiteit.

2. Zorg voor een goede eerste 
indruk en een warm onthaal

• Maak werk van je uitnodiging en zorg dat die aan-
trekkelijk is.

• Zorg voor aan warm welkom en creëer een fijne 
sfeer. De eerste kennismaking is cruciaal!

• Zorg voor een verrassend onthaal. Een aangename 

verwelkoming die mensen meteen doet ontdooien.

• Verwelkom mensen met een hapje en een drankje.

• Zorg voor de juiste setting!

• Geef mensen de tijd en ruimte om zich op hun 
gemak te voelen.

3. Zorg voor de juiste setting
• Kies een goede locatie. Bijvoorbeeld op het terrein 

van je burgers, in hun stamkroeg, op hun markt-
plein, bij hen thuis, in hun dorp of gemeente. Of op 
een locatie of evenement met veel volk, een goed 
zichtbare plek waar veel mensen passeren.

• Zorg dat het laagdrempelig is. 

• Zorg voor een goede omkadering.

• Zorg dat er eten en drinken is. 

Zorg voor sfeer en verbinding
Mensen willen zich samen met anderen amuseren. Het moet vooral leuk en plezant zijn! Mensen ontmoeten 
elkaar en leren graag ook nieuwe mensen kennen. Niet alleen voor de gezelligheid of het sociaal contact, maar ook 
omdat ze op zoek zijn naar mensen die hun passies en bekommernissen delen. Geef hen het gevoel hebben dat ze 
niet alleen zijn, dat er ook anderen bezig zijn met de dingen waar ze zelf mee bezig zijn.

inpikken op burgers
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• Zorg voor een aangenaam lokaal of een toffe loca-
tie.

• Spreek af op een inspirerende of spannende plek.

• De inrichting van je locatie is heel belangrijk 
(schikking tafels en stoelen, licht, lucht, …).

• Creëer een leuke context of werk in een bijzonder 
kader.

• Zorg voor een aangename en losse sfeer: eten en 
drinken, een vuurkorf, warme dranken, livemu-
ziek van een buur, een kerstboom versieren met 
kerstversiering die buren meebrachten, …

4. Verbind burgers  
met andere burgers

• Geef mensen het gevoel dat ze niet alleen bezig 
zijn. Omring ze met de juiste mensen.

• Breng mensen met gelijkaardige passies en bekom-
mernissen samen. 

• Breng ze samen in een lerend netwerk. Laat ze 
leren van elkaar, elkaar ondersteunen en samen 
plezier maken.

• Zorg voor een diverse coalitie. Verzamel diverse 
‘expertjes’ rondom je idee, bij buurt, beleid, bedrij-
ven, academici … 

• Zorg voor verbinding en een fijn groepsproces. 
Bied ruimte om kennis te maken, laat het persoon-
lijk verhaal aan bod komen…

• Zorg voor een heftige gedeelde ervaring.

• Maak het nieuwe netwerk zichtbaar.

• Maak ook naar de buitenwereld zichtbaar dat deze 
mensen niet alleen zijn.

5. Feest!
• Organiseer samen feestjes.

• Vier samen je successen

• Toast op de groep!

inpikken op burgers
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1. Werk met hun ideeën en maak 
het van henzelf

• Creëer ruimte waarin ze hun mening en engage-
ment kwijt kunnen.

• Speel in op hun betrokkenheid en motivatie, op 
hun passie en gedrevenheid.

• Maak het van henzelf en stimuleer hun eigen idee-
en en initiatieven.

• Laat mensen zelf kiezen wat ze willen doen, waar 
ze energie van krijgen.

• Spreek mensen aan op hun talenten en competen-
ties.

• Laat hen voelen dat het van hen is. Zij zijn eige-
naar.

• Zorg dat acties niet geclaimd worden door organi-
saties

• Leg het welslagen van het project in hun handen. 
Het is hun verhaal.

• Betrek ze bij de verschillende stappen en laat ze 
zelf de taken opnemen.

2. Zorg voor laagdrempelige, 
haalbare en concrete acties

• Kies voor laagdrempelige acties.

• Zorg voor eenvoudige en haalbare acties.

• Zorg voor korte en krachtige acties, die niet al te 
veel tijd in beslag nemen.

• Beperk je tot acties die een drie- tot vijftal bijeen-
komsten op touw kunnen worden gezet.

• Zorg voor een deadline.

• Organiseer tussenstappen wanneer de actie te 
groot worden of zorg voor een rode draad. Organi-
seer bijvoorbeeld tussendoor een feestje zodat er 
ook een meer duurzame groep ontstaat.

• Zorg voor acties die geen of weinig werving vooraf 
vereisen.

• Kies voor acties die slechts een minimale communi-
catie (naar buitenaf) vereisen.

3. Zorg voor positieve acties
• Spreek mensen aan op het positieve. 

• Kijk waar mensen warm van worden en wat ze 
kunnen doen. Vermijd dat het een klaagzang 
wordt.

• Kies voor acties waar de mensen zelf plezier aan 
beleven, zowel tijdens het uitwerken als tijdens het 
realiseren ervan.

• Zorg voor acties waar mensen sympathie voor kun-
nen opbrengen.

4. Zorg voor spannende acties
• Zorg voor spannende acties waarbij mensen zich 

toch veilig voelen.

• Bied iets dat mensen ‘onverdacht’ maakt terwijl ze 
de actie ondernemen

• Zorg dat de actie van iedereen en niemand is en dat 
mensen niet noodzakelijk acties moeten voeren in 
eigen naam.

• Maak het geheimzinnig.

Bied ruimte voor concrete actie
Mensen willen dingen doen waarvan ze zien dat ze daarmee het verschil maken of daadwerkelijk iets veranderen.

inpikken op burgers
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5. Zorg voor acties  
die voldoening geven  
en iets concreet veranderen

• Doe niet zomaar iets. Zorg dat mensen iets kunnen 
veranderen. Mensen doen mee wanneer ze weten 
dat ze met iets nuttig bezig zijn, want ze willen iets 
veranderen en het verschil maken. 

• Zorg dat ze zich nodig voelen. Vermijd bezigheids-
therapie.

• Zorg voor acties die een uitlaatklep zijn voor bij-
voorbeeld verontwaardiging.

• Zorg voor voldoening. Mensen moeten het ervaren 
als leuk, de moeite, als iets dat werkt en wat ze 
belangrijk vinden.

• Waardeer de inzet.

• Laat mensen de winst van hun acties zien. Ob-
serveren van wat je acties teweegbrengen werkt 
enorm stimulerend.

• Zorg voor een beloning, de kers op de taart, met 
alles erop en eraan! Organiseer het eigen applaus.

• Maak alles wat je doet zichtbaar: acties, resultaten, 
succeservaringen… Dit motiveert mensen en houdt 
ze enthousiast.

6. Zorg voor zichtbare acties  
en successen

• Zorg voor opvallende en zichtbare acties en succes-
sen. Geef ze uitstraling naar het brede publiek, de 
pers, beleidsmakers… 

• Maak alles wat je maakt en doet onderweg zicht-
baar.

• Maak ook het netwerk dat ontstaat zichtbaar.

• Maak iedereen ambassadeur. Deelnemers active-
ren gemakkelijker anderen en motiveren ze om 
mee te doen.

• Zorg voor sterke communicatieve ondersteuning.

• Vergroot het draagvlak van de actie. Til het op.

• Zorg voor een zichtbaar resultaat.

• Maak succeservaringen zichtbaar. Observeren van 
wat je acties teweegbrengen werkt enorm stimu-
lerend.

• Vier samen succes. Een toast op het succes met een 
terugkoppeling van de resultaten, een vooruitblik 
op wat er verder nog kan gebeuren… 

• Organiseer het eigen applaus.inpikken op burgers
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1. Ga daar waar ik ben
Werk vindplaatsgericht of op locatie
• Kom als begeleider uit je kot en begeef je op mijn 

terrein. Dat kan de schoolpoort zijn, het mark-
plein, in mijn stamkroeg, op het markplein, bij 
me thuis, in mijn straat… Ga daar waar de mensen 
zijn die je wil betrekken. Hierdoor verlaag je de 
deelnamedrempel en je verhoogt het gevoel van 
veiligheid en eigenaarschap. Je kan hierbij zelf een 
werkingsgebied afbakenen of kiezen. Of je kan 
focussen op blinde vlekken: ga daar waar er net 
niet veel gebeurt.

• Door op locatie te werken en in de leefomgeving 
van de mensen is hun betrokkenheid ook veel 
groter. Mensen willen van alles doen in de ruimte 
die hen aanbelangt, die ze kennen, waar ze een 
bepaalde band mee hebben… veel sneller dan op 
onbekend terrein. Ga ook aan de slag met mij op 
mijn eigen terrein: zowel de voorbereidingen als 
het uitvoeren van de acties zelf.

Contextcommunicatieve plaatsen
• Creëer een plek waar mensen in aanraking komen 

met het thema. Waarom bijv. niet over stilte na-
denken op een heel drukke plaats? Door op locatie 
te werken en te vergaderen komen ook leuke en 
concrete ideeën naar boven. Doe iets speciaal en 
zichtbaar op die plek.

• Lokaal is de nieuwe schaal

• Lokale verankering is enorm belangrijk. Mijn buurt 
of wijk motiveert me en maakt deel uit van mijn 
netwerk.

Extra tips:
• Ga deur aan deur: klop aan bij mensen. Ga het 

gesprek aan en informeer mensen. Geef mensen 
bedenktijd en kom nadien nog eens terug.

• Ga op de man af: heb voldoende lef om enthousiast 
met je verhaal op mensen af te stappen. 

2. Begeef je  
in levende netwerken

Je	vindt	burgers	het	makkelijkst	via	levende	
netwerken
• Je persoonlijk en/of professioneel netwerk

• Het netwerk van reeds actieve burgers: vrienden, 
buurtbewoners, professioneel netwerk… 

• Het netwerk van mensen die werken met individu-
ele burgers

• Netwerk van mensen die rond een specifiek thema 
bezig zijn

• Lokale netwerken in de buurt of de wijk. Mensen 
die elkaar kennen, trekken elkaar gemakkelijk 
mee. 

Werk met kruispunters
• Dit zijn mensen die op het kruispunt van andere 

netwerken staan

• Kruispunters spreken op hun beurt weer anderen 
aan.

Ga naar mensen toe en spreek ze aan
Hoe kan je burgers vinden? Hoe moet je ze aanspreken en werven?

inpikken op burgers
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• Samen met kruispunten op zoek gaan naar andere 
kruispunters of burgers op locatie.

• Werk met mensen die kennis hebben van en zicht 
op de buurt of straat. 

• Werken met een lokale bekende. Een bekend ge-
zicht werkt vaak drempelverlagend.

Extra tips:
• Praat met iedereen.

• Werk met de via-via-weg: mensen die elkaar 
kennen, trekken elkaar gemakkelijk mee. Mensen 
doen makkelijker mee met een groepje vrienden of
kennissen… Vind de juiste man/vrouw op de juiste 
plaats en stimuleer hem/haar om zijn vrienden en 
kennissen mee te nemen in het verhaal.

• Werk met de via-de-kinderen-weg: mensen kun-
nen gemakkelijker worden aangesproken via hun 
kinderen. Kinderen zijn een goed 'bindmiddel' om 
gesprekken aan te knopen. Betrek dus de kinde-
ren, bijvoorbeeld via een knutselwedstrijd voor 
kleuters en ouders.

• Bepaal samen met de eerste enthousiaste burgers 
een strategie om meer burgers te betrekken.

3. Maak	jezelf	zichtbaar	voor	mij
Als je wil dat ik mee doe, zorg dan dat ik weet wie je 
bent en wat je van me wil. 

Zorg dat je zelf zichtbaar en aanspreekbaar bent
• Zorg voor een open houding.

• Zorg dat je de juiste informatie kan aanreiken.

Zorg voor zichtbare informatie
• Goede en zichtbare communicatie tilt een project 

op.

• Dat kan via een foldertje met info, een website over 
het project, een oproep vanuit de gemeente, maar 
bijvoorbeeld ook aan de hand van improvisatiethe-
ater op een lokaal evenement want daar is veel volk 
en theater valt erg op.

Zorg dat het ludiek en plezant zichtbaar is:
• Doe iets speciaal.

• Doe iets inspirerend, iets dat de nieuwsgierigheid 
van de mensen prikkelt.

Kies voor een zichtbare plek
• De keuze van de locatie heeft ook invloed op wie 

je bereikt. Een evenement kan in de namiddag een 
heel ander publiek hebben dan tijdens de avond.

• Doe iets speciaal op die plek.

 Feestjes geven goesting.
• Organiseer een feestje voor de buurt waarbij je 

burgers kan aanspreken.

• Feestjes geven de ruimte om babbeltjes te doen met 
de mensen over koetjes en kalfjes, over de buurt, 
hun interesses en wensen… 

• Feestjes waar successen van voorbije burgeracties 
worden gevierd geven ook goesting aan andere 
burgers. Zorg dus steeds voor een ‘zichtbare’ vol-
gende stap of fase waarin andere burgers kunnen 
aansluiten.

4. Kom op het juiste moment
Spreek mensen aan op het moment dat het voor 
hen goed past: buiten de werkuren dus.

inpikken op burgers
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