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GRENSWERKEN



OMGEVING BEPALEN: ISSUES GEVEN 
RICHTING 
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4 FASES VARIEREND IN TIJD EN 
PARTICIPATIEVORM



PARTICIPATIE GERICHT OP 
SAMENWERKEN

• In gesprek op basis van belangen, in plaats van op basis van standpunten

• Zo snel mogelijk aan tafel

• Luisteren en verplaatsen in anderen (begrijpen)

• Duidelijk zijn in wat niet kan

• Open zijn over je afweging

• Probeer waarde te vermeerderen voor alle partijen (waarde creatie)

• Ter beschikking stellen van kennis en expertise

• Samen feiten verzamelen om tot effectieve oplossingen te komen



CONFLICT ARENA’S

Juridisch 

Politiek 

Dialoog
Verzet & 
Geweld

Media



WERKEN AAN EEN VERMOGENDE STAKEHOLDERS

Onmachtige stakeholder Vermogende stakeholder

Ik ben overal buitengehouden Ik ben erbij betrokken vanaf het moment dat het 

mij aanging

Ik hoorde ervan via iemand anders We bespreken wat mij raakt

De echte pijnpunten bleven onbesproken, zo 

bleek later

Ik heb informatie gekregen die voor mij belangrijk 

is en er is tijd om me erin te verdiepen

Datgene wat mij aangaat, ligt al vast Ik heb de mogelijkheid bezwaar te maken

Ik moet snel oordelen en beslissen terwijl ik 

geen idee heb wat de consequenties zijn

Ik heb kunnen uitleggen waarom de voorgelegde 

opties mij niet helpen

Ik heb geen formele mogelijkheden meer om 

mijn kant van de zaak te belichten

Er was tijd en ruimte om samen na te denken over 

betere oplossingen

…..IS 

SPANNEND



DOOR DE BOMEN HET BOS ZIEN 

‐ Wat zijn belangrijke momenten die er aan gaan komen in het project?

‐ Prioriteren stakeholders (wie hebben we wanneer nodig?)

‐ Toekennen participatieniveau op basis van analyse van o.a. belang, 

macht, betrouwbaarheid. Wie hebben we echt nodig? En hoe 

organiseren wij dat?

‐ Kunnen we met een aantal partijen tegelijk praten? Clusteren

stakeholders (geografisch/thematisch)

‐ Recht doen aan het belang van mensen of organisaties draagt bij aan 

de kwaliteit van besluitvorming

‐ Groot belang en betrouwbaar: betrokkenheid in een vroeg stadium 

‐ Vorm is afhankelijk van de situatie 


