
Hieronder passen we de opgestelde checklist toe op een fictieve actie. We lichten deze 
actie eerst kort toe en passen dan de checklist hier op toe. Let wel: het gaat over een 
fictieve situatie, waarbij in ideale omstandigheden kan gewerkt worden. Deze 
toepassing is dus niet reëel en ook niet volledig. 

Situatieschets: 

Stad x wil in het kader van de actiedag ‘1dagniet’ een actie ondernemen om de burger 
bewust te maken van zijn eigen rol in de strijd tegen woninginbraak. De stad wil 
echter niet enkel de burger informeren en adviseren, ze wil eveneens weten hoe hij 
zelf tegenover deze problematiek staat, welke behoeften hij hieromtrent heeft en 
welke ideeën hij zelf heeft om dit probleem aan te pakken. 

Het komt er in principe op neer dat de stad de burger wil informeren, maar eveneens 
willen ze hem horen vanuit zijn standpunt als burger, zodoende dat de  actie 
afgestemd is op zijn behoeften. 

 

VOORBEREIDEND 

Vooraf Wat is reeds aanwezig binnen de 
organiserende organisatie? 

• Wat doet deze al? 

• Wat loopt hier goed en slecht? 

De stad betrekt  de 
burgers reeds in heel wat 
zaken          door         het 
organiseren  van 
adviesraden. Er zijn 
verschillende kanalen 
aanwezig via dewelke de 
burger ideeën, 
opmerkingen, vragen, 
klachten kan doorgeven. 
Zo is er een ombudsdienst 
en een klantendienst van 
de stad. Eveneens zijn er 
goede verhoudingen 
aanwezig tussen de 
verschillende stadsdiensten 
en organisaties in de stad. 

Goed: de stadsdiensten 
kunnen op verschillende 
manieren worden bereikt 
door de burger: tijdens de 
openingsuren, via een 
formulier in de stadskrant, 
online. Deze diensten 
worden   via  verschillende 



 
 

  kanalen gepromoot, zoals 
via de stadskrant en de 
stadswebsite. Tot slot 
bevorderen verschillende 
overlegorganen met 
verschillende diensten de 
informatie-uitwisseling. 

Slecht: Er vindt geen 
persoonlijke communicatie 
plaats naar de burger en 
het zijn vaak dezelfde 
mensen die  worden 
bereikt en zaken melden. 

Wat is de ervaring, kennis, vaardigheden 
binnen deze organisatie met  betrekking 
tot burgerparticipatie? 

Binnen de stad werd door 
de jaren heen al wat 
geëxperimenteerd met 
burgerparticipatie. Er werd 
reeds samen met  de 
politie een politiecafé 
georganiseerd, dat 
resulteerde in het 
oprichten van een 
ombuds- en klantendienst. 
Deze diensten hebben 
door de jaren heen de 
nodige ervaring en 
procedures ontwikkeld om 
diverse meldingen te 
verwerken. 

Staat het bestuur open voor vragen en 
initiatieven van burgers? 

• Wat wordt hiermee gedaan? 

Ja: vragen en initiatieven 
worden steeds 
doorgegeven aan de 
desbetreffende dienst en 
hier wordt steeds mee aan 
de slag gegaan. De burger 
wordt eveneens op de 
hoogte gesteld over het 
gevolg dat hier werd aan 
gegeven. 

Is vooraf afgewogen waarover, waarom, 
wanneer, met wie en hoe de 
burgerparticipatie    zal    verlopen?    (zie 

Ja: resulteert in een 
participatieplan. 



 
 

 volgende stappen).  

Waarom? Wat is de trigger/aanleiding? De aanleiding komt voort 
uit de actiedag ‘1dagniet’ 
en de hoge inbraakcijfers 
in de stad. Door een actie 
te organiseren dat kadert 
binnen een  nationale 
actie, hoopt de stad om 
meer draagkracht te 
verkrijgen. 

Zijn de juiste doelstellingen voorop 
gesteld? 

• Werden de doelstellingen van het 
project zo concreet mogelijk 
bepaald? 

Ja: het doel is om de 
burger bewust te maken 
van zijn eigen rol in de 
strijd tegen 
woninginbraak, hierbij wil 
de stad nagaan welke 
behoeften en ideeën 
omtrent deze strijd 
aanwezig zijn bij de 
burger. Op die manier 
wordt de burger betrokken 
bij de bestrijding van dit 
fenomeen en weet de stad 
waar behoefte aan is en 
waar de actie moet aan 
voldoen. 

Waarover? Wat is de vraag die wordt voorgelegd aan 
de burger? Deze vormt de basis voor de 
gehanteerde methodiek (zie later). 

Hoe kunnen we samen 
woninginbraak 
aanpakken? 

Is het onderwerp geschikt voor 
burgerparticipatie? 

• Is het onderwerp niet politiek 
gevoelig, emotioneel beladen of 
verplaatsbaar?; 

• Ligt de uitkomst van het proces 
niet op voorhand vast? 

• Laat de situatie voldoende invloed 
toe voor belanghebbenden om te 
kunnen spreken
 van interactiviteit?; 

• Is er een reële kans op 

Ja: 
 
 

• Nee 
 
 

• Nee 
 
 

• Ja 
 
 
 
 

• Ja 



 
 

 constructieve samenwerking met 
de participanten? Is er voldoende 
gemeenschappelijkheid aanwezig in 
de standpunten van de partijen?; 

• Is er voldoende geld en capaciteit 
voor een goede begeleiding  van 
het proces?; 

• Is er voldoende tijd, zonder 
deadlines die frustrerend werken?; 

• Is de overheid bereid om de 
belanghebbenden invloed te geven, 
zodat sprake kan zijn van 
interactiviteit? 

 
 
 
 
 
 
 

• Ja 
 
 
 
 

• Ja 
 
 

• Ja 

Is er voldoende ruimte voor 
burgerparticipatie op vlak van volgende 
factoren?: 

• Politiek (bereidwilligheid van de 
overheid); 

• Financieel (voldoende budget); 

• Tijd (deadlines); 

• Personeel (intern, extern: partners, 
experts); 

• Juridisch (regelgeving en 
procedures)? 

Welke beperkingen houden deze zaken in? 
 
Zij deze middelen voldoende en vlot 
beschikbaar? 

Wordt er rekening gehouden met 
eventuele besparingen? 

Ja 

Beperking: momenteel is 
woninginbraak een 
prioriteit in het ZVP. 
Wanneer dit niet langer zo 
zou zijn, zullen de 
middelen worden ingezet 
op andere prioriteiten. Het 
huidige ZVP loopt nog tot 
2017, waardoor de inzet 
op deze prioriteit tot dan 
verzekerd is, net als de 
beschikbaarheid van 
middelen. 

Eventuele besparingen 
worden in het achterhoofd 
gehouden, maar doordat 
de begroting voor het 
uitvoeren van het huidige 
ZVP is goedgekeurd, 
worden hier geen 
problemen rond verwacht. 

Zijn het probleem en de oplossing 
voldoende te overzien? Is dit begrijpbaar 
en niet te technisch? 

Ja: het probleem is 
duidelijk voor alle 
betrokkenen, iedereen 
weet wat  woninginbraak 
is. 

Biedt het onderwerp uitzicht op   zichtbare Ja: er wordt gestreefd 



 
 

 resultaten? naar een daling van het 
aantal woninginbraken. 

Betreft het een onderwerp dat leeft onder 
de bevolking? 

Het onderwerp leeft vooral 
bij slachtoffers of inwoners 
van buurten met een hoog 
risico op slachtofferschap. 

Zorg voor een duidelijke afbakening: 
waarover is inspraak en participatie 
mogelijk en waarover niet? 

Er is inspraak mogelijk 
over de  behoeften  en 
ideeën  op  vlak  van 
woninginbraak.  Andere 
criminaliteitsfenomenen 
worden bij  deze  actie 
buiten    beschouwing 
gelaten. 

Wie? Wie wil je bereiken? 

• Omschrijf de doelgroep: wie heeft 
te maken met het onderwerp 
waarvoor je burgerparticipatie wil 
organiseren?; 

• Wie kan bijdragen tot  een 
oplossing van het probleem? 

• Moet er specifieke  aandacht 
worden gevestigd op bepaalde 
groepen?; 

• Kent de organisator de belangen, 
interesses en posities van de 
doelgroep?; 

• Zijn deze mensen reeds 
georganiseerd of niet?; 

• Bereik je via de georganiseerde 
groepen de mensen die je wil 
bereiken?; 

• Welke inspanningen worden 
geleverd om de niet- 
georganiseerde burgers te 
bereiken?; 

• Komen de mensen spontaan in 
beweging of moeten ze worden 
gesensibiliseerd?; 

De doelgroep van de actie 
zijn alle bewoners van een 
wooneenheid. Deze 
kunnen eveneens allen 
bijdragen        tot       een 
oplossing van het 
probleem. 

Specifieke aandacht kan 
uitgaan naar ouderen, 
doordat deze een hogere 
kans op slachtofferschap 
hebben. 

De belangen,  interesses 
en posities van de 
doelgroep zijn deels 
gekend via de aanwezige 
organisaties en diensten in 
de stad. 

Slechts een deel van de 
doelgroep wordt  bereikt 
via georganiseerde 
groepen. 

Via tussenpersonen 
(wijkagenten, BIN- 
coördinatoren) wordt 
getracht om de niet- 
georganiseerde     burgers 



 
 

 • Zijn er bindingen aanwezig tussen 
de burger en de buurt?; 

• Is er samenhang aanwezig tussen 
de burgers?; 

• Gaat het om buurten met een hoog 
risico op criminaliteit?; 

• Voelt de burger zicht betrokken bij 
het onderwerp?; 

• Zijn er externe bemoeilijkende 
factoren aanwezig?; 

persoonlijk te bereiken. 

Niet iedere burger komt 
even vlot in beweging, 
voornamelijk de mondige 
burgers komen spontaan 
in beweging. 

De aanwezigheid van 
bindingen tussen de 
burgers en met de  buurt, 
is afhankelijk  van buurt 
tot buurt. Burgers zijn 
gemakkelijker mee te 
krijgen in buurten waar 
deze bindingen aanwezig 
zijn. 

Bepaalde buurten in de 
stad hebben een hoger 
risico op woninginbraken. 
Dit is te analyseren aan de 
hand van 
criminaliteitsstatistieken. 

Voornamelijk burgers die 
reeds slachtoffer werden, 
voelen zich betrokken bij 
het onderwerp.  Een 
andere bemoeilijkende 
factor is het gegeven dat 
niet iedereen zich 
verbonden voelt met zijn 
buurt in een 
stadsomgeving. 

Is er sprake van representativiteit in de 
deelnemers? 

Hier wordt naar gestreefd 
door iedere burger te 
betrekken. Maar vaak 
komen dezelfde 
deelnemers terug. 

Wie kan deze doelgroepen bereiken? 

• Beschikt de organisatie over eigen 
kanalen? Dit kan gaan over 
buurtkranten, sociale media, 
website, wijkraden...; 

 
 

• Ja 



 
 

 • Kan beroep worden gedaan op 
bestaande partners of netwerken?; 

• Kan worden gewerkt met 
sleutelfiguren?; 

• Is expertise nodig? 

 
 

• Ja 
 
 
 
 

• Ja 

• De partners 
moeten  weten 
waarover ze 
praten. 

Worden de burgers in een zo vroeg 
mogelijk stadium betrokken (‘early 
involvement’)? 

Ja 

Is er laagdrempeligheid en vertrouwen in 
de organisatie aanwezig? 

Ja, dit wordt in de hand 
gewerkt door gemakkelijk 
contacteerbaar te zijn en 
door de aanwezigheid van 
tussenpersonen. 

Krijgt de burger niet de indruk dat hij zelf 
moet instaan voor zijn veiligheid? 

Nee, er wordt duidelijk 
gecommuniceerd dat er 
samen wordt gewerkt. Het 
is niet de bedoeling dat de 
burger volledig zelf moet 
instaan voor zijn 
veiligheid. 

Wanneer? In welke fase wil men de burger laten 
participeren? 

• Agendavorming 

• Beleidsvoorbereiding 

• Beleidsbepaling 

• Beleidsuitvoering 

• Beleidsevaluatie 

Beleidsbepaling: de 
burgers denken mee over 
wat kan gedaan worden 
tegen woninginbraak. 

Beleidsuitvoering: de 
burger werkt mee aan de 
uitvoering van de 
beslissingen. 

Niveau? Hoe ver mag de inbreng van de burger 
gaan? Met andere woorden, op welke 
trede van de participatieladder bevindt het 
project zich? 

• Informeren 

Adviseren: de stad vraagt 
advies aan de bewoners. 
Deze kunnen problemen 
aankaarten en oplossingen 
voorstellen. 



 
 

 • Raadplegen 

• Adviseren 

• Coproduceren 

• (Mee)beslissen 

 

Hoe? Welke methodiek kan worden gebruikt in 
functie van de doelstellingen, de 
doelgroep, de fase en de 
participatiegraad? 

• Welke risico’s zijn verbonden aan 
deze methodiek?; 

• Wat wordt er gedaan indien de 
risico’s zich voordoen?; 

• Welke succesfactoren bevat deze 
methodiek?; 

• Is de methode toepasbaar op de 
doelgroep?; 

• Is de methodiek aangepast aan de 
specifieke noden van het 
onderwerp?; 

• Is het project voor iedereen 
voldoende toegankelijk? 

Op http://www.participatiewijzer.nl/De- 
Participatiewijzer wordt op basis van de 
mate van invloed, de fase en het doel 
aangegeven welke methode het beste kan 
gehanteerd worden. 

Enkele voorbeelden van methodieken zijn: 
een politiecafé, een metaplan, creatieve 
concurrentie, ambassadeurnetwerk... 

Op  basis   van 
bovenstaande gegevens, 
wordt gekozen  voor de 
methodieken 
ambassadeurnetwerk en 
metaplan. 

Er wordt gekozen  om 
eerst te werken met een 
ambassadeurnetwerk, om 
op die manier mensen te 
werven en  te 
enthousiasmeren door 
sleutelfiguren.  Deze 
sleutelfiguren stimuleren 
de burgers om mee te 
werken en hun steun te 
krijgen. Het succes van 
deze methodiek is dat het 
een effectief middel is om 
moeilijk bereikbare 
groepen te bereiken en er 
dus voor zorgt dat het 
project voor iedereen 
toegankelijk is. Eveneens 
wordt de aandacht voor 
het onderwerp  zo 
vergroot. 

Vervolgens wordt gewerkt 
met een metaplan, 
waardoor snel ideeën 
kunnen worden 
verzameld, gedeeld en 
geprioriteerd.  Het 
voordeel van deze 
methodiek is dat er geen 
voorkennis is vereist, dat 
het snel gaat voor de 
deelnemers    en    dat  ze 



 
 

  gestimuleerd worden om 
actief bij te dragen aan de 
discussie over het 
onderwerp. Voor de 
organisator neemt dit 
echter heel wat tijd in 
beslag. Deze methode 
moet namelijk 
verscheidene  keren 
herhaald worden, doordat 
slechts een beperkt aantal 
deelnemers per sessie 
kunnen deelnemen. 

Wordt er creatief en vernieuwend 
gewerkt? 

Ja: er wordt gewerkt met 
een methodiek dat niet 
eerder werd gebruikt. 

Interne 
organisatie 

Wie zijn binnen de organisatie de centrale 
figuren om de actie aan te sturen? 

Hiervoor kan een kerngroep samengesteld 
worden, waar ook vertegenwoordigers van 
de betrokken diensten deel van kunnen 
uitmaken. Hiervan moet vooraf de 
opdracht, de mogelijkheden en 
beperkingen worden opgesteld. 

Preventieteam, 
ombudsdienst, 
managementteam, 
financiële cel, 
burgemeester. 

Wie gaat de regie van de actie doen? Preventieambtenaar 

Wie is binnen het bestuur betrokken? 
 

• Bestuurlijk 

o College van Burgemeester 
en Schepenen: voltallig 
betrokken of één of 
meerdere bevoegde 
schepenen?; 

o Gemeenteraad: voltallig 
betrokken of één of 
meerdere bevoegde leden?; 

o Is de rol van het bestuur 
duidelijk omschreven  en 
niet te overheersend?; 

o Weten College en 

Het volledige College  en 
de volledige 
Gemeenteraad worden 
betrokken. De rol  van 
deze organen is duidelijk 
omschreven in het 
participatieplan en deze 
zijn bereid de  uitkomst 
van het project te 
accepteren. 

Vanuit de stad worden 
diverse overlegorganen 
georganiseerd met diverse 
stadsdiensten en 
organisaties uit de stad, 
waardoor  deze  een goede 



 
 

 gemeenteraad van elkaar 
wie wat doet en zijn ze 
bereid de uitkomst van het 
project te accepteren, ook 
indien dit niet de meest 
optimale oplossing is? 

• Uitvoerend 

o Het kan hierbij gaan om 
diensthoofden, 
medewerkers, 
managementteam... 

o Wordt vanuit de lokale 
overheid voor goede 
contacten gezorgd? 

o De beste participatie- 
ambtenaar is diegene die 
deskundigheid heeft met 
betrekking tot 
participatieprocessen. Dit 
hoeft niet steeds de meest 
inhoudelijk betrokken 
medewerker te zijn. 

relatie hebben met elkaar. 

Afhankelijk van de fase waarin men de 
burger laat participeren, kan de mate van 
betrokkenheid van de interne organisatie 
variëren. 

 

Externe 
partners 

Welke partners kunnen betrokken worden 
in het project? 

• Wie zijn de sleutelfiguren en 
tussenpersonen?; 

• Is de relaties tussen de 
betrokkenen duidelijk?; 

• Zijn de verschilpunten tussen de 
betrokkenen duidelijk?; 

• Is het duidelijk hoe de betrokkenen 
een meerwaarde kunnen bieden?; 

• Zijn de rollen van de betrokkenen 
duidelijk? 

• Zijn de betrokkenen overtuigd van 

Partners die we betrekken 
in deze actie zijn: politie, 
bewonersorganisaties, 
verenigingen, 
stadsdiensten en OCMW. 

Belangrijke 
tussenpersonen zijn  de 
wijkinspecteurs en BIN- 
coördinatoren.  Deze 
kennen op hun beurt terug 
de sleutelfiguren in hun 
buurt. Deze 
tussenpersonen  spelen 
een belangrijke rol in het 
ambassadeurnetwerk. 



 
 

 het nut?; 

• Zijn de betrokkenen akkoord 
met de methodiek? 

De          relaties,         de 
verschilpunten, de 
meerwaarde en de rollen 
van de betrokkenen zijn 
duidelijk. Deze zijn 
overtuigd van het nut van 
de actie en gaan akkoord 
met de methodiek. 

Wordt er gefocust op een 
samenwerking tussen organiserende 
instantie, betrokken partners en 
betrokkenen/bewoners? 

Ja, dit wordt 
vooropgesteld. 

Wordt er gezorgd voor afstemming 
omtrent de samenwerking wanneer 
verschillende partijen betrokken 
zijn? Worden vooraf spelregels 
vastgelegd. 

Ja 

Communicatie Is er, reeds bij aanvang, 
communicatie over: 

• Het bestaan van het project?; 

• Het waarom van het project?; 

• De doelstellingen van het 
project?; 

• De werking van de 
procedures?; 

• De rol en inbreng
 van de betrokkenen?; 

• Het gevolg dat wordt 
gegeven aan de inbreng. 

Ja 

Kennen de relevante actoren het 
project? 

Ja 

Wordt er via zoveel mogelijk diverse 
kanalen gecommuniceerd, 
afgestemd op de diverse 
doelgroepen? 

Ja, er wordt gebruik 
gemaakt van sociale 
media, affiches, een 
persoonlijke brief op naam 
van de burger en op 
diverse evenementen  in 
de stad wordt 
gecommuniceerd over de 
actie. 



Wordt er in iedere fase
 aandacht gevestigd op 
terugkoppeling? 

Ja. Er zijn zowel afspraken 
omtrent de interne en 
externe     terugkoppeling. 

 
 

 • Zijn er afspraken omtrent interne 
terugkoppeling naar alle 
betrokkenen bij de het project? 

o Via interne mailing of 
nieuwsbrief? 

o Bij aansluitend overleg 
omtrent het onderwerp? 

• Zijn er afspraken omtrent externe 
terugkoppeling over het project 
naar alle bewoners en de 
doelgroep? 

Deze zijn opgenomen in 
een communicatieplan. 

Wie doet deze terugkoppeling? Preventieambtenaar 

Op welke manier gebeurt deze 
terugkoppeling? 

De externe terugkoppeling 
gebeurt aan de hand van 
een resultatenfolder. 

Intern wordt gebruik 
gemaakt van bestaande 
overleggen en 
nieuwsbrieven. 

Wordt er gefocust op  communicatie 
tijdens vooroverleg, in plaats van uitleg 
achteraf? 

Ja, alles wordt vooraf 
duidelijk
 besproken
, zodoende dat er kan 
gestart worden zonder 
onduidelijkheden. 

Is er duidelijkheid over procedures en 
planningsdata? 

Ja, de procedures en 
planning zijn opgenomen 
in het participatieplan. 

Wordt er voldoende gecommuniceerd 
zodat betrokkenen niet voor voldongen 
feiten worden geplaatst? 

Ja 

Wordt er gezorgd voor persoonlijke 
communicatie naar de deelnemers toe, 
zodat de kans op deelname vergroot? 

Ja, dit wordt verwezenlijkt 
door persoonlijke 
communicatie via de 
wijkinspecteurs. 



Participatie-
plan 

Is het verloop van het proces uitgetekend 
om het project te coördineren?: 

• Wie is verantwoordelijk voor wat?; 

Dit participatieplan wordt 
opgesteld door de 
kerngroep. 

 • Wat is de timing?; 

• Welke zijn de aangewezen 
methodieken?; 

• Wie zijn de belangrijke 
contactpersonen? 

 

Is het participatieplan uitgetekend en 
wordt het bijgestuurd waar  nodig 
doorheen het proces? 

Ja 

Worden bepaalde momenten aan de hand 
van het plan in het geheel geplaatst? 

Ja 

Worden betrokkenen op de hoogte 
gehouden van het hele proces, aan de 
hand van het plan? 

Ja 

TIJDENS het project 

Communicatie Wordt er tussentijds geïnformeerd en 
teruggekoppeld (zowel intern als 
extern)? Dit kan eventueel aan de hand 
van digitale informatievoorziening, zoals 
via een site of sociale media. 

Ja 

Wordt er bij de informatie en 
terugkoppeling een onderscheid 
gemaakt tussen directe betrokkenen en 
de bevolking? 

Informeer deze beiden op  een 
specifieke manier. 

Ja, zie terugkoppeling. 

Wordt er gebruik gemaakt van ideeën 
van de betrokkenen en worden deze 
geïnformeerd over wat er met deze 
ideeën gedaan werd? 

Ja 

Wordt er regelmatig voor tussentijdse 
activering gezorgd indien een actie over 
een langere termijn loopt? 

Ja 

Beloftes Worden beloftes steeds nagekomen? 
Wordt duidelijk gemaakt waarom deze 
niet nagekomen worden? 

Ja 



 
 

Betrokkenen Worden de betrokkenen steeds serieus 
genomen? 

Ja 

Resultaten Zijn er structurele middelen aanwezig 
voor de opvolging? 

Ja 

Worden de behaalde resultaten 
bijgehouden tijdens het project? 

Ja 

Na AFLOOP 

Nazorg Wordt er nazorg voorzien eenmaal de 
actie afgelopen is? 

Ja 

Wordt iets ondernomen met de 
resultaten? 

Ja, de verkregen  ideeën 
en behoeften van de 
burger zullen gebruikt 
worden als basis voor het 
opstarten van een nieuwe 
actie tegen 
woninginbraak. 

Worden de behaalde resultaten 
teruggekoppeld naar de bevolking? 

Ja, zie terugkoppeling 

Evaluatie Wordt de actie geëvalueerd met de 
betrokken partners? 

Ja 

Wordt de actie intern en, indien 
gewenst, met de gemeenteraad 
geëvalueerd? 

Ja 

 
Bron: Eindwerk Sandrine Vancraeyenest “Hoe kan de burger worden geactiveerd tot burgerparticipatie?  
Een kwalitatieve analyse aan de hand van casestudy’s  

 


