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Welkom

● De rol van online participatie

● Starten met laagdrempelige 

symbool dossiers

● Aanvullend voor complexe(re) 

dossiers

● Q&A



Bert Hendrickx

bert@treecompany.be

Plan een digitale koffie in

@bhendrickx88
@treecomp

Hallo!

https://calendly.com/bert-treecompany/digitalekoffie


Participatie (in en na tijden 
van social distancing)

1. Transparant 
informeren en 
coördineren

2. Verbinden 
en betrekken3. Democratische 

continuïteit



Online laat je toe in de breedte te werken
Voordelen Online

● laagdrempelig
● flexibel
● breedte

Voordelen offline

● diepgang
● menselijke interactie

Mythe online

● geen werk



Het doel van online participatie kan variëren

● context en duiding
● nieuws, blog, kalender …
● transparantie van het proces
● educatieve /  interactieve test
● vooruitgang en resultaten

Informeren Betrekken

● educatieve / interactieve test
● survey (bevraging)
● stemmen / referendum
● ideation: ideeën, voorstellen, 

feedback, opmerkingen, 
projecten … ‘bijdragen’

● mobiliseren



Traditionele 
participatie



De kracht van 
digitalisering



Trend: participatie 
per project

9



Een ander perspectief: scheiding 
tussen on- en offline vervaagt



Starten met (online) 
participatie



Starten met (online) participatie

Symbool dossiers: burgers, 
administratie en politiek leren

- zichtbaar
- korte termijn resultaat
- politiek minder gevoelig

! aandacht voor offline

Inventarisatie van wat
er al is

- in kaart brengen van het 
huidige proces / projecten

- per fase de meerwaarde 
en het niveau van online 
inspraak bepalen

⊕



Meer bankjes,
meer verbinding

- mei - juni 2020
- politiek kiest 4 locaties

- burgers nomineren plekjes
- screening en selectie
- burgers brengen hun stem uit

www.tremelotroef.be/bankjes 

http://www.tremelotroef.be/bankjes


Buurtbouwers

- continu platform
- inspiratie / informeren over klein 

en groter buurtbudget

wilrijkaanzet.be/buurtbouwers/

https://www.wilrijkaanzet.be/buurtbouwers/


Samen aan de slag voor 
een toegankelijke vijfhoek

- +- 2 jaar (start: feb. 2020)
- mobiliteitsplan i.f.v. bestaande 

visie (“goodmove”)
- matuurder dossier met meer 

complexiteit



Het zandloper model
in de praktijk

1. Inventarisatie (breed)
2. Ideation rond evaluatiecriteria
3. Concretiseren van mogelijke 

maatregelen (diepgang)
4. Implementatie
5. Evaluatie

Het platform blijft continu een 
informatieve projectwebsite



Inspiratie?

treecompany.be/opleidingsaanbod

Webinar - 30 juni Blijf op de hoogte

● Maandelijkse nieuwsbrief
● fb.com/treecompany.be
● twitter.com/treecomp
● LinkedIn

http://www.treecompany.be/opleidingsaanbod
https://mailchi.mp/bc9f8d67f960/tree-nl
http://www.facebook.com/treecompany.be
http://www.twitter.com/treecomp
https://www.linkedin.com/company/tree-company


(Starten met) online participatie
Hoe kunnen we jou helpen met participatie in en 
na tijden van social distancing?

Bert Hendrickx | bert@treecompany.be
Gratis & vrijblijvend advies: plan een digitale koffie in

https://calendly.com/bert-treecompany/digitalekoffie

