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RESULTAAT:
Meer en diverse groepen 

inwoners werken met 
de gemeente samen aan 
verbetering van beleid  

en dienstverlening

In dialoog over cliënt- en inwonerparticipatie
Praatplaat voor gemeenten en inwoners

Goed op weg? Zijn gemeente en inwoners goed op weg naar inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie? Ga hierover samen in gesprek aan de hand van de vragen 
bij de vijf 'verkeersborden', de cruciale elementen Dichtbij, Samen, Vroegtijdig, Pro-actief en Flexibel.*

Werken gemeente en  
inwoners vanuit 
een gedeelde 
verantwoordelijkheid 
samen om inwoners te 
betrekken en te signaleren 
wat er leeft?

Bepalen we samen  
welke maatschappelijke 
vraagstukken we op- 
pakken, bijv. via een 
gezamenlijke agenda?

Communiceren we 
op een begrijpelijke en 
aansprekende manier?

Is er uitwisseling over 
thema’s die inwoners 
aan het hart gaan?

Werken we 
vanaf het 
begin van het 
beleidsproces 
samen met 
inwoners? Werken we 

met verschil-
lende groepen 
inwoners en is 
dat voldoende 
divers?

Kunnen we makkelijk 
variëren met de 
aanpak en ruimte 
creëren voor thema’s  
uit de samenleving?

Signaleren we 
knelpunten en 
kansen in de 
samenleving 
in een vroeg 
stadium?

Wordt gemeentebreed het belang 
van cliënt- en inwonerparticipatie 
onderschreven en de waarde van 
ervaringskennis om tot goed beleid  
en dienstverlening te komen?

Sluiten onze participatievormen aan bij 
de mogelijkheden en behoeften van de 
doelgroepen die we willen bereiken?

Bouwen we 
samen aan een 
breed net-
werk, waar-
door we weten 
wat er in de 
samenleving 
leeft? 

In hoeverre werken we samen met ervarings-
deskundigen en benutten we de ervarings- 
kennis van inwoners?

Hebben inwo-
ners voldoende 
ruimte om zaken 
te agenderen bij 
de gemeente en 
ongevraagd actie 
te ondernemen?

Hoe is de rol- en  
taakverdeling en is 
deze duidelijk genoeg?

* Bron: ‘Beter beleid met ervaringskennis van inwoners’, Movisie, april 2020

 ‘ Gemeente, inwoners 
en uitvoering… 
Iedereen aan boord?’ Kunnen inwoners op een voor hen passende 

manier inbreng geven? Bijvoorbeeld op een plek 
die voor hen veilig en prettig voelt, een thema  
dat hen aanspreekt en een vorm die past. 

https://www.movisie.nl/publicatie/beter-beleid-ervaringskennis-inwoners

