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Code Maatschappelijke Participatie VAB
Bij elk project is het belangrijk om algemene strategische uitgangspunten te
formuleren. De algemene strategische uitgangspunten voor dit project zijn vertaald in een
Code Maatschappelijke Participatie VAB. Deze Code is gebaseerd op de Code
Maatschappelijke Participatie.
De Code Maatschappelijke Participatie is door het Rijk opgesteld in 2014 vanwege de
opvatting dat participatie een essentieel onderdeel is van de relatie tussen overheid en
maatschappij. Er wordt gepleit voor de deelname van burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties aan het planproces met als doel om alternatieven en
varianten voor een project te vinden die in een regulier werkproces wellicht niet naar voren
komen. Op deze manier kunnen deze actoren door middel van zelf-ingebrachte
maatschappelijke initiatieven bijdragen aan een kwaliteitsverhoging van een besluit.
Bovendien wordt er meer draagvlak gecreëerd en is er naar verwachting sprake van een
kortere doorlooptijd.
De Code Maatschappelijke Participatie VAB:
• Duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden zowel in de interne
organisatie als voor externe stakeholders.
• Participatie is een essentieel onderdeel tussen overheid en maatschappij en is
succesvol als de verantwoordelijke bestuurders het enthousiast ondersteunen,
medewerkers het proces vakkundig regisseren en de inbreng vanuit het publiek
een warm welkom krijgt.
• De verantwoordelijke bestuurders creëren ruimte in de planning, begroting en
capaciteit van het project om de kwaliteit van de participatie te waarborgen.
Participatie vindt plaats voorafgaand aan ieder beslismoment.
• Per fase (een fase is de periode tussen 2 mijlpalen/bestuurlijke momenten)
wordt actief en gericht naar inbreng en ideeën vanuit de maatschappij
gevraagd (passend bij de betreffende fase). Besluitvorming ligt bij het bestuur.
Belangrijk bij de terugkoppeling is dat ook helder wordt gecommuniceerd dat alle
input is meegewogen, maar dat niet alles in de besluitvorming is meegenomen en
om welke redenen (denk aan: niet haalbaar, betaalbaar of niet maakbaar).
• Participatie is een geregisseerd proces. Binnen de kaders ontstaat ruimte voor
inbreng. Inhoudelijk technische discussies vormen geen onderdeel van

participatie; in principe is de inhoud voor professionals en discussiëren
participanten en bestuurders over de keuzes die daaruit voortvloeien.
• Maatschappelijke initiatieven worden met dezelfde zorg behandeld als de
initiatieven vanuit het projectteam van het VAB.
• Participatie is transparant. De communicatie is altijd eerlijk. Er worden geen
doekjes gewonden om vervelende feiten. Uiteraard met het oog voor eventuele
achterliggende emoties. Hieraan wordt ruimte gegeven.
• ‘Hard’ op de inhoud, zacht op de relaties. Dit geldt voor alle partijen; we
blijven met elkaar in gesprek, tenzij door bepaalde stakeholders (geldt niet voor
de samenwerkende partijen) wordt aangegeven daaraan geen behoefte te
hebben en we behandelen elkaar met respect.
• Zorgvuldig handelen/communiceren. Pas als binnen de interne organisatie
overeenstemming is over inhoud van de onderwerpen en/of processen kan in
contact getreden worden met externe stakeholders. We praten richting
buitenwereld met één mond. Woordvoeringslijnen worden afgestemd.
• Bewaken privacy stakeholders. Het is belangrijk dat stakeholders in vrijheid
kunnen spreken en hun gegevens beschermd zijn.
• De projectorganisatie communiceert namens de 5 gemeenten. Het is
belangrijk voor stakeholders om te weten wie de afzender is van de boodschap.
• Eventuele aan de orde zijnde scopewijzigingen, dan wel wijzigingen in de
projectopdracht horen niet thuis in een participatieproces (proces on hold zetten,
kaders opnieuw vaststellen en herstarten).
• We hanteren een Informatiestatuut, zodat stakeholders goed weten wat hun
rechten zijn als het gaat om informatie delen.

