
Help! Mijn gemeenteraad wil een kadernota Overheidsparticipatie! 
 

“Onze gemeenteraad gaat beter aansluiten bij wat er in de samenleving speelt…” 
“Dit college maakt ruimte voor mensen met goede ideeën…” 
“De organisatie ondersteunt maatschappelijke initiatieven…” 

 
Deze mooie woorden zijn in vele coalitieakkoorden terug te vinden. Ook in uw gemeente?  
Overheidsparticipatie is hip. Grote kans dat er de komende tijd heel wat beleidsnota’s over 
maatschappelijk initiatief, lokale doe-democratie of overheidsparticipatie moeten gaan verschijnen.  
Maar, papier is geduldig… 
 
 

 Hoe voorkomen we dat de raad een keurige nota 
vaststelt en overgaat tot de orde van de dag? 

 Hoe zorgen we ervoor dat de mooie woorden uit 
coalitie-akkoorden worden omgezet in concrete 
maatregelen? 

 Wat is de rol van de gemeenteraad bij 
overheidsparticipatie?? 

 
 
Met het netwerk Overheidsparticipatie maken we een hulpmiddel: 

- waarmee binnen gemeenten het gesprek over Overheidsparticipatie kan worden aangegaan; 
én 

- dat inspiratie en houvast biedt aan ambtenaren die een nota Overheidsparticipatie schrijven. 
  
Hoe dat hulpmiddel er uit moet uitzien, weten we nog niet.  
Misschien een prikkelende inhoudelijke checklist met thema’s, afwegingen, consequenties en 
praktijkvoorbeelden? De vorm en inhoud willen we samen met ervaringsdeskundigen uitwerken. 
 
 

Helpt u mee? Heel graag! Dat kan op verschillende manieren: 
 meepraten in bijeenkomsten van het netwerk Overheidsparticipatie 

 uw aarzelingen en aandachtspunten delen telefonisch of per mail  

 meelezen van concept-versie, of meeschrijven 

 tips en tools toesturen die niet mogen ontbreken…  
 
 
 
 

 
 
Meer weten? Bel of mail:  
Jornt van Zuylen, 06–11 97 44 03, Jornt.Zuylen@minbzk.nl of  
Vincent van Stipdonk, 06–43 98 06 03, Vstipdonk@planet.nl 

 
Netwerk Overheidsparticipatie 
Hoe kan de overheid het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van inwoners? Veel gemeenten 
worstelen hiermee en daarom valt er veel van elkaar te leren. In het netwerk Overheidsparticipatie – een initiatief van BZK 
en KING - komen ruim 100 gemeenteambtenaren regelmatig bijeen om ervaringen te delen.  

Bij overheidsparticipatie staat het 

initiatief van inwoners centraal: actieve 
burgers die iets in hun woonomgeving 
verbeteren of iets nieuws tot stand brengen. 
De gemeente faciliteert indien nodig of 
maakt bijvoorbeeld ruimte voor het initiatief 
in beleid of regels . 

Heeft u al een kadernota Overheidsparticipatie? Een 
visiedocument doe-democratie? Een beleidsnotitie 
maatschappelijk initiatief? Wilt u die toesturen? Graag horen 
wij ook uw ervaringen: wat werkt en bevalt goed, wat minder?  
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