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Doel onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie onderzoeksdoelen:

1. Ervaringen van WsVV met participatie

2. Evaluatie van viertal praktijkcasussen 

3. Aanbevelingen voor participatiebeleid



Vier sturingsperspectieven



Sturingswiel: opgavegericht en participatief sturen in ruimte en in tijd

opleggen

Presterende overheid

regisseren

bijv. Dijkverzwaring, BOVI-BOP

Rechtmatige overheid

reguleren

bijv. Illegale lozing

Samenwerkende overheid

co-creëren 

bijv. complexe gebiedsprocessen

Responsieve overheid

faciliteren

bijv. bewonersinitiatief 

programmeren

overlaten

koppelen

waterschap leidt

participatieproces

waterschap als

participant
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Methoden van onderzoek

• Kwalitatief onderzoek

• In totaal 44 interviews afgenomen (18 intern, 26 extern)

• 4 praktijkcasussen: BOVI 2050, Eerbeekse Beek, WaardeVOL Brummen en Grebbedijk

• Workshops 



Selectiecriteria praktijkcasussen



Vier praktijkcasussen

Bronnen: vallei-veluwe.nl & brummensnieuws.nl

BOVI-2050 WaardeVOL Brummen

Eerbeekse BeekGrebbedijk



Poll

Welk woord past het best bij de associatie die u heeft bij participatie?

a. Draagvlak

b. Meedenken 

c. Samenwerken 

d. Een ander woord



Waterschap medewerkers: Bewoners, bedrijven en NGO’s: 



Bevindingen



De rol van een netwerkerde en responsieve overheid wordt als een
‘worsteling’ ervaren

• Gevoel ontstaat dat je activiteiten uit handen geeft (verliezen van controle)

• Tegenstrijdigheden met rechtmatige overheidsrol

• Vraagt om flexibiliteit qua capaciteit en planning (organisatieniveau)

Aanbeveling:

Meer aandacht voor benodigde vaardigheden voor de organisatie en medewerkers bij projecten waar
het waterschap een meer ondersteunende rol heeft.



Rolveranderingen tijdens het participatieproces blijven vaak onbesproken

Voorbeeld: Eerbeekse Beek

• Aard van de participatie veranderd door verschuiving van burgerinitiatief naar deelnemer in 
gemeentelijk programma. 

Aanbeveling:

Bespreek explicieter het sturingsperspectief en de bijbehorende rol, zowel ambtelijk en bestuurlijk, als 
met externe betrokkenen en evalueer dit gedurende het project.



Vertrouwen in het proces kan leiden tot vertrouwen in het eindproduct

Aanbeveling:

• Aan de voorkant al procesdoelen formuleren en daar gedurende het participatieproces ook in 
investeren en dit gedurende het proces evalueren en bijsturen indien nodig. Investeren in 
openheid, transparantie en een vertrouwde omgeving waarin betrokkenen weten wat de 
wederzijdse verwachtingen zijn.



Bij waterschappen is er te weinig structurele aandacht voor het evalueren van 
participatieprocessen en het delen van kennis en ervaringen over participatie.

Aanbeveling:

Het advies is om vaker (tussentijdse) evaluatiemomenten in te stellen en te delen waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen de evaluatie van het proces en de evaluatie van de inhoud. 



Bedankt!

E-mail: Jan.fliervoet@hvhl.nl



Stellingen

Bij participatieprojecten worden vaak te hoge verwachtingen geschapen

• a) helemaal mee oneens

• b) beetje mee oneens

• c) beetje mee eens

• d) helemaal mee oneens

Overheden beschikken vaak niet over de benodigde vaardigheden voor het aannemen van een faciliterende 
rol

• a) helemaal mee oneens

• b) beetje mee oneens

• c) beetje mee eens

• d) helemaal mee oneens


