Afwegingskader beleidsparticipatie
VOORTRAJECT
Vraag 1: Is de vorm van je beleidsparticipatie
wettelijk geregeld ?
Vraag 2:
Is beleidsparticipatie wenselijk ?
Vraag 3:
Is beleidsparticipatie mogelijk ?
Vraag 4:
Wat is het doel van je beleidsparticipatie?
Vraag 5:
Op welk niveau organiseer je beleidsparticipatie?
Vraag 6: Wanneer en hoe lang organiseer je
beleidsparticipatie?
Vraag 7:
Voor wie organiseer je beleidsparticipatie?
Vraag 8:
Welke methodiek gebruik je?

Spiekpapier afwegingskader beleidsparticipatie - 1/4

VOORTRAJECT
Verzamelen van (interne) kennis

• Welk verleden inzake beleidsparticipatie draag je mee?
• Op welke manier geeft jouw bestuur momenteel vorm aan
beleidsparticipatie?
• Wat weet jouw bestuur over beleidsparticipatie?
→ Welke kennis en ervaring ontbreekt?
→ Wie bezit deze kennis en ervaring wel?
• Welke visie hebben jouw collega’s (medewerkers) en politici
op beleidsparticipatie?
→ Participatie sectoraal, categoriaal of integraal vormgeven?
→ Omdat het moet, loont, hoort of omwille van neveneffect?
• Is er politiek, ambtelijk en burgerlijk draagvlak?
• Verwacht je weerstand van medewerkers, politici of burgers?
• Welke beperkingen scheppen bovenstaande antwoorden?
Welke aandachtspunten neem je mee?
Verantwoordelijkheid

•
•
•
•
•
•
•

Wie is de coördinator: één persoon of een werkgroep?
Wat verwacht je? Heb je er zin in?
Beschik je over de nodige kennis en ervaring?
Heb je voldoende vertrouwen in mezelf?
Beschik je over de nodige tijd?
Heb je voldoende mandaat?
Hoe kan je deze tekortkomingen bijwerken?
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DEEL 1
Vraag 1
Is de participatievorm wettelijk geregeld?

• Bepaald wetgeving wie, wanneer en hoe betrokken moet worden?

Vraag 2
Is beleidsparticipatie wenselijk?

• Raak het onderwerp burgers?
• Valt de publieks- en politieke agenda samen?
• Zijn burgers expert of ervaringsdeskundig?

Vraag 3
Is beleidsparticipatie mogelijk ?

•
•
•
•

Is er voldoende beleidsruimte?
Is er voldoende draagvlak?
Is er voldoende tijd en middelen?
Is een goede communicatie vooraf, tijdens en na gegarandeerd?
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DEEL 2
Vraag 4
Wat is het doel van je beleidsparticipatie?
• ideeën verminderen
• ideeën vermeerderen

Vraag 5
Op welk niveau organiseer je beleidsparticipatie?

•
•
•
•
•
•

informeren
raadplegen
adviseren
coproduceren
meebeslissen
zelfbestuur

Vraag 6 Wanneer en hoe lang organiseer je beleidsparticipatie?
•
•
•
•

planning
uitvoering
evaluatie
bijsturing

Vraag 7
Voor wie organiseer je beleidsparticipatie?
• < 20
• 20-100
• > 100
Vraag 8
Welke methodiek gebruik je?
https://www.vvsg.be/Organisatieontwikkeling/Participatie/Methodieken/Methodieken%20voor%20participatie.zip
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