Burgerparticipatie Nieuwe Stijl

Meedoen, meedenken en meebeslissen

Burgerparticipatie krijgt een steeds belangrijkere rol. Inwoners, cliënten
en patiënten denken, doen en beslissen vaker mee. Goede participatie leidt
immers tot betere, duurzame besluitvorming. Hoe gemeenten burgers betrekken,
bepalen ze zelf maar vaak pakt ook de Adviesraad Sociaal Domein het op. Voor de
meeste organisaties geldt dat het nog zoeken is hoe je participatie goed vorm
geeft.
Hoe zorg je ervoor dat je al vroeg in het proces in gesprek gaat met de mensen om
wie het gaat? Hoe haal je signalen op over hoe het voorgestelde beleid in de praktijk kan uitpakken? Hoe ontwikkel je samen
nieuw beleid en zorg je voor een goede uitvoering hiervan? Proactief zijn en samenwerken zijn hierin belangrijk. Dit vraagt om
een aantal veranderingen: in rollen, werkwijze en cultuur. En het is belangrijk dat iedereen meebeweegt: de gemeente,
adviesraden, cliëntenraden en andere netwerken. Aanleiding voor het programma Burgerparticipatie Nieuwe Stijl.
Burgerparticipatie Nieuwe Stijl
Zorgbelang heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het stimuleren van lokale participatie in het Sociaal Domein. Uit evaluaties
van programma’s blijkt dat het mogelijk is om lokale participatie te versterken, maar dat blijvende stimulering nodig is om tot
een bloeiende praktijk te komen.
In opdracht van het Ministerie van VWS heeft Zorgbelang daarom het programma Burgerparticipatie nieuwe Stijl ontwikkeld.
Hierin werken wij nauw samen met de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. Ook de VNG en andere landelijk
patiëntenkoepels betrekken wij hierbij. Hiermee speelt Zorgbelang in op de ontwikkelingen rond burgerparticipatie
in gemeenten.
In tenminste 40 gemeenten verspreid over Nederland kunnen adviseurs van Zorgbelang tot 1 juli lokale collectieve participatie
stimuleren en helpen ontwikkelen. De in de praktijk opgedane kennis delen wij met andere gemeenten, burger- en
cliëntenorganisaties. Dit betekent dat wij, met cofinanciering vanuit de gemeente, ondersteuning kunnen bieden bij het verder
ontwikkelen van burgerparticipatie. Maar wees er snel bij, we hebben maar budget voor een aantal gemeenten in Brabant en
Zeeland.
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Burgerparticipatie Nieuwe Stijl
Wij kunnen u helpen met...
 het formuleren van een visie op burgerparticipatie (visiedocument)
 de concretisering van uw visie zowel lokaal als bovenlokaal
 de evaluatie van uw werkwijzen
 de ontwikkeling van plannen van aanpak en de invoering hiervan
 in contact te komen en te blijven met de inwoners (ook de meer kwetsbare) van uw gemeente
 ondersteuning in het verbreden van uw netwerken en het in kaart brengen van uw achterban
 ondersteuning bij de ontwikkeling van een goed geoliede werkwijze om met het netwerk in contact te blijven
 het ontwikkelen van een inhoudelijk en procesmatig ondersteuning van lokale en regionale
participatienetwerken

 de toepassing van nieuwe methodieken om informatie vanuit uw achterban te krijgen
 meedenken over de meest effectieve participatievormen en –processen. Denk hierbij ook aan thema’s als eenzaamheid,
langer thuis wonen, laaggeletterdheid, inclusie. Allemaal onderwerpen waar wij goed in thuis zijn

 ondersteuning bij de organisatie van lokale en bovenlokale bijeenkomsten over het thema Burgerparticipatie
 Advies en ondersteuning in het bedenken van (vernieuwende) vormen die bij uw gemeente passen. Zodat alle inwoners
van uw gemeente kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over het gemeentelijk beleid

 het ontwikkelen van jeugdparticipatie binnen uw gemeente
Meer weten of even sparren?
Wilt u meer weten of even sparren met onze adviseurs Burgerparticipatie Nieuwe Stijl? Dat kan.
Neem dan contact op met:
Anita van Leeuwen Avleeuwen@zorgbelang-brabant.nl

06-22149101

Gabie Conradi

06-29259435

Gconradi@zorgbelang-brabant.nl

Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad organiseerde een themabijeenkomst voor 9 gemeenten in de regio Noordoost
met als thema Burgerparticipatie Nieuwe Stijl. Zorgbelang Brabant|Zeeland gaf tijdens de bijeenkomst voorlichting
over burgerparticipatie nieuwe stijl.

Jongeren in gesprek met beleidsmakers van de gemeente
tijdens een Speak en Eat sessie.
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