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Transparantie- Zorg voor openheid







Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Hoe democratisch is het hier?

“Gelijkwaardig samenwerken met 

bewoners vergt inzicht in elkaars wereld. 

Transparante processen, een 

transparante begroting, nabijheid en 

duidelijkheid over wat ieder toe te 

voegen heeft aan het samenspel”.

Programma



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Landelijke proeftuin 

‘Digitale Democratie’ 

De Gemeente Groningen doet mee 

en wil via ‘De Stem van Groningen’ 

een platform creëren voor online 

participatieprocessen, bekend bij en 

gebruikt door gemeente en 

inwoners”

Landelijke proeftuin



Liesbeth vd Wetering

Gangmaker gebiedsgericht werken en democratische 

vernieuwing gemeente Groningen

Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

provincie Groningen



Democratische Vernieuwing

in Groningen

Transparant samenspel
Liesbeth van de Wetering



Wat komt aan bod?

• Hoe investeren we in een goed en transparant 

samenspel tussen raad, college, ambtenaren, 

bewoners en anderen?

• Lessen uit Experimenten Democratische 

Vernieuwing

• Democratische waarden en een blik op het 

Participatiewerkboek en ‘Factor D’ (van 

Democratie)

• Digitale democratie / online participatie.



Het lokale samenspel

Wat zijn essentiële kenmerken 

van een goed samenspel 

tussen bewoners en (andere) 

initiatiefnemers, raad, college 

en ambtenaren?

Hoe werk je daaraan?



We zetten in de gemeente Groningen 

in op:
We werken -in vertrouwen- samen met bewoners aan 

de Stad, wijken en dorpen.

Bewoners bepalen mee waar de gemeente zich in hun 

wijk of dorp voor inzet.

Meer decentrale besluitvorming: per wijk of dorp op 

maat

Vernieuwen van instrumentarium en het samenspel 

met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en 

organisaties. 

We werken aan democratisering in verschillende 

sectoren.





Democratische Waarden 
• Inclusie: 
hebben alle belanghebbenden een stem in het proces en 
hoe is dat gedaan?
• Transparantie: 
zijn de werkwijze en de begroting transparant?
• Zeggenschap: 
hoe is de zeggenschap georganiseerd en wie kunnen er 
meedoen?
• Deliberatie: 
vindt er een open en toegankelijk gesprek plaats?
• Checks & Balances: 
is er ruimte voor tegenspraak en hoe is die georganiseerd?







Wat associeer jij met transparantie?

Zet ‘t in de chat!





Onze inzet levert op:
Een Gronings model voor zeggenschap in wijken en 

dorpen.

Aanpassen convenant met bewonersorganisaties: 

eigentijdse manier van gelijkwaardig samenwerken. 

Pilots democratisering

Van inspraak naar samenspraak: participatieaanpak 

en -verordening. 

Van Factor C (communicatie) naar Factor D 

(democratie)

Toewerken naar een ‘open begroting’,

gebiedsgerichte inzet inzichtelijk op wijk- en 

dorpsniveau. 

Agenda met de centrale opgaven, beleid van onderop 

opbouwen. Expertise ten dienste van het proces.















Werkzame bestanddelen 
experimenten
De ‘werkzame bestanddelen’ waarop we voortbouwen en die we 
vertalen naar het Participatiewerkboek: 

• dialoog burger - burger
• zeggenschap én budget naar bewoners
• samenhangende aanpak i.p.v. modieuze methodiekjes
• ontwikkelen vanuit lokale logica: maatwerk per wijk/dorp
• werken vanuit vertrouwen: 3R (relatie, relatie, relatie!!)
• de wijken en dorpen in: zichtbaar & aanwezig als gemeente
• verbinden experts en bewoners: inzicht in elkaars wereld
• gelijkwaardig partnerschap
• kunnen variëren in rollen 
• flexibel in organisatievorm en financiën, inzicht in 

geldstromen
• het de tijd gunnen versus vaart houden









Wat doe jij als het gaat om 
transparantie en samenwerken?

Zet ‘t in de chat!





Wat kun je ermee?
• Scenario’s voorleggen

• Ideeën en reacties verzamelen

• Debat en discussie

• Burgerbegroting organiseren

• Bewoners laten agenderen

• Stemmen

• Co-creatie

• Gebiedsniveau & stedelijk; thematisch & gebiedsgericht











www.stemvan.Groningen.nl
12.000 bezoekers (op ruim 11.000 inwoners)!

1100 accounts aangemaakt
65 plannen ingediend
23 stembare plannen

http://www.stemvan.groningen.nl/






Zet je vraag of je 
reactie in de chat!



Meer achtergrondinformatie 

• Democratisch Zakboekje 

• Het Groninger Participatiewerkboek

• De Participatieversneller-app THINK!

• Het Magazine “Groots in Groningen: de kracht van klein” (eind 2018)

• De 5 experimenten gebiedsgericht werken/lokale democratie (2017) en de evaluatie & doorontwikkeling / agenda 
2020

• Notitie over Gebiedsgericht werken, democratische vernieuwing en de rol van de Raad (2016)

• Recent rapport van de rekenkamer over Burgerbetrokkenheid in Groningen (2017)

• Formele evaluatie van het Gebiedsgericht Werken (eind 2018)

• Info op de website van de Coöperatieve Wijkraad en de Wijkdeal de Wijert

• Het complete raadsdossier gebiedsgericht werken Groningen inclusief presentatie over Democratische 
vernieuwing en Gebiedsgericht Werken

• Artikel over hoe de Rijksuniversiteit Groningen & Gemeente Groningen samenwerken aan nieuwe vormen van 
democratie.

• Artikel An experiment on local democracy and governance door Sustainable Society / University of Groningen

• Artikel over de Week van de Democratie en de Coöperatieve Wijkraad in Groningen

https://democratischzakboekje.nl/download-het-werkboek/
https://gemeente.groningen.nl/participatiewerkboek
https://www.digitaal-leerhuis.nl/bijeenkomsten/special-lancering-van-de-participatie-versneller-app-think/
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Groots-in-Groningen.pdf
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4865330/1/Experimenteren_in_het_gebiedsgericht_werken
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Evaluatie-en-doorontwikkeling-experimenten-Democratische-Vernieuwing.pdf
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4414315/1
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Aanbiedingsbrief onderzoek burgerbetrokkenheid.pdf
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/7174187/1
http://cooperatievewijkraad050.nl/
https://www.wijkdealdewijert.nl/
https://groningen.raadsinformatie.nl/dossiers/15356
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/7529544/1
https://www.rug.nl/research/sustainable-society/blog/gemeente-groningen-en-rug-werken-aan-nieuwe-vormen-van-democratie-in-groningen-09-09-2019
http://cooperatievewijkraad050.nl/an-experiment-on-local-democracy-and-governance-sustainable-society-university-of-groningen/
https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/experimenteren-met-de-cooperatieve-wijkraad


Ben je er ook bij?

Dinsdag 12 mei van 15.30 -16.30 uur 

(webinar Hiska Ubels)


