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Verdieping
Een verslag van de leerbijeenkomst Water en  
Ruimte van regio Zuid, op 16 september in  
Eindhoven, met als thema burgerparticipatie

Terugkijken met...
Jesse Poppema (adviseur bij Grontmij en lid van  
het kernteam van de leergemeenschap Water en 
Ruimte regio Zuid) blikt terug op de bijeenkomst

Reacties van deelnemers
Bart Engelsen (adviseur Stedelijk Water) en Freya 
Macke (beleidsmedewerker Water) vertellen over  
de leerbijeenkomst van 16 september

De Gouden Tip
Iwan Reerink (projectleider bij K3Delta)  
geeft tips over samenwerking op het gebied  
van gebiedsontwikkeling

Inhoud

Agenda
6 november 2014
Vijfde Nationaal Deltacongres
Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort 

11 november 2014
Bijeenkomst leergemeenschap Noord
Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden
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Verder met...

De eerste presentatie werd verzorgd door Hanneke Schreuders, 
een collega van Willem Heesen bij Platform 31. Schreuders houdt 
zich veel bezig met de relatie tussen overheid en burgers en meer 
specifiek met burgerinitiatieven. Volgens haar zijn er verschillende 
redenen waarom overheden burgers meer bij plannen proberen te 
betrekken. Soms moet het, soms is participatie gewenst om 
draagvlak te krijgen en gedoe te voorkomen, soms willen 
beleidsmedewerkers graag gebruik maken van lokale kennis en 
expertise en soms nemen burgers zelf het initiatief waarop 
overheden vervolgens moeten reageren. 

Verwachtingsmanagement
Schreuders benadrukt dat er vele vormen van participatie zijn, die 
globaal lopen van ‘meedenken’ naar ‘meedoen’. Volgens haar is 
het aantal betrokkenen direct gerelateerd aan de mate van 
participatie. Zo zijn bij ‘informeren’ de meeste burgers betrokken 
en neemt hun aantal af als de participatiegraad toeneemt van 
‘inspreken’ via ‘consulteren’, ‘coproductie’, ‘delegeren’ tot en met 
‘zelfbestuur’. Volgens haar moet een overheid bij ieder project zelf 
goed nadenken welke mate van participatie ze wil en vervolgens 
ook de verwachtingen van de omgeving goed managen. Dat 
betekent duidelijk aangeven welke speelruimte burgers hebben 
en waar ze wel en niet over mogen meepraten.

Leef- en systeemwereld
Volgens Schreuders moeten overheden zich bij alle vormen van 
burgerparticipatie bewust zijn dat er vaak een forse kloof zit 
tussen de leefwereld van burgers en de systeemwereld van 
professionele organisaties zoals overheden. Zo zijn belangrijke 
kenmerken van de leefwereld onder andere ongestructureerd, 
open plannen, korte termijn, informeel, praktische kwaliteit, 
passie en irritatie, vrije tijd en platte organisatie. De systeemwe-

Participatie in de 
‘spotlight’

reld staat daar tegenover met kenmerken als gestructureerd, 
Smart, lange termijn, formeel, protocollen, professionele 
distantie, werk en bureaucratisch. Succesvolle participatie vraagt 
van overheden dat ze alert zijn op deze verschillen en in staat zijn 
om de kloof tussen beide werelden te overbruggen. Ga bijvoor-
beeld koffie bij elkaar drinken en spreek niet altijd af op kantoor.

Beekherinrichting
Na het verhaal van Schreuders volgden drie praktijkverhalen. 
Twan van Dijck van waterschap Peel en Maasvallei vertelde hoe hij 
en zijn collega’s bij twee beekherinrichtingsprojecten, de 
Lollebeek en Tungelroysebeek, de omgeving hebben betrokken 
via klankbordgroepen en ontwerpsessies waarbij mensen zelf 
konden aangeven wat ze graag wilden. Ook hebben ze inloopmid-
dagen en -avonden georganiseerd en een-op-een-gesprekken aan 
de keukentafel. Dit soort gesprekken vergt volgens Van Dijck 
weliswaar veel energie, maar is erg effectief. Terugkijkend 
constateert hij dat de aanpak goed heeft gewerkt. De uitvoering is 
geruisloos verlopen en er waren geen klachten.

Delfstofwinning 
Iwan Reerink van K3Delta vertelde hoe zij als delfstofwinningsbe-
drijf steeds meer aan gebiedsontwikkeling doen. Denk aan 
rivierverruimende maatregelen, waarbij nieuwe natuur wordt 
gecreëerd en zand, grind en klei vrijkomen. De filosofie van het 
bedrijf is dat dit soort projecten niet zonder inbreng van de 
omgeving kan. Daarom ontwikkelt K3Delta plannen in nauw 
overleg met maatschappelijke organisaties en omwonenden, 
waarbij steeds wordt gekeken welke wensen van de omgeving bij 
de gebiedsontwikkeling kunnen worden meegenomen. Dat past 
bij het uitgangspunt van het bedrijf: we kunnen niet winnen waar 
anderen verliezen.

Biodiversiteit
De derde presentatie was van gebiedscoördinator José Graafsma 
van de gemeente Eindhoven. Toen zij werd geconfronteerd met 
spanningen in de buurt Woenselse Heide en de gangbare aanpak 
met onder meer extra politie-inzet en gesprekken met de 
‘buurtburgemeesters’ niet werkte, besloot ze tot een heel andere 
aanpak. Ze heeft iets positiefs als uitgangspunt genomen – het 
vergroten van de biodiversiteit in de buurt samen met buurtbe-
woners – zonder het negatieve te ontkennen. Door samen onder 
meer vlinderstruiken te planten, nestkasten op te hangen en een 
buurtkruidentuin aan te leggen, is de sociale cohesie toegenomen 
en voelen mensen zich weer veiliger in hun buurt. Verder zijn 
nieuwe mensen actief geworden, die de gemeente bij nieuwe 
plannen en activiteiten eenvoudig kan benaderen. 

Het thema van de leerbijeenkomst Water en Ruimte van regio 
Zuid van 16 september in Eindhoven was ‘omgaan met de 
participatiesamenleving’. Na een algemene presentatie over 
burgerparticipatie volgden drie aansprekende verhalen over 
participatie in de praktijk.

Verdieping
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“Overheden moeten zich bij alle 
vormen van burgerparticipatie bewust 
zijn dat er vaak een forse kloof zit 
tussen de leefwereld van burgers en de 
systeemwereld van professionele 
organisaties zoals overheden.”

“Er zijn vele vormen van participatie, 
die globaal lopen van ‘meedenken’ 
naar ‘meedoen’.”



Die uitspraak doet Jesse Poppema, adviseur bij Grontmij en lid 
van het kernteam van de leergemeenschap Water en Ruimte 
regio Zuid. Met hem blikken we terug op de bijeenkomst in 
Eindhoven van 16 september met als thema burgerparticipatie. 

“Als kernteam bedenken we voor elke bijeenkomst een ander 
thema”, vertelt Poppema. “Aangezien we merken dat participatie 
en omgevingsmanagement steeds belangrijker worden en bijna 
alle water- en RO-professionals er mee te maken krijgen, was de 
keuze deze keer niet moeilijk. Ons doel was om rond het thema 
heel verschillende sprekers bij elkaar te krijgen en gelukkig is dat 
ook gelukt. Zo vond ik het een mooie mix, met Hanneke 
Schreuders van Platform 31, Iwan Reerink uit het bedrijfsleven, 
Twan van Dijck als waterschapper en José Graafsma van de 
gemeente Eindhoven.”

Interessante zaken
“Achteraf gezien waren het misschien wel iets te veel presentaties, 
maar ik vond dat iedere spreker interessante zaken besprak. Het 
verhaal van Schreuders bood een mooi overzicht van het thema 
‘participatie’ en haar schema met de verschillen tussen de 
leefwereld van burgers en de systeemwereld van professionals 
vond ik erg herkenbaar. Zelf merk ik bij gesprekken met burgers 
die een probleem hebben in hun leefomgeving hoe belangrijk het 
is om jargon achterwege te laten en je te verplaatsen in hun 
wereld. Ze reageren bijvoorbeeld veel emotioneler. Dat is niet gek, 
ik ga na afloop weer naar huis, terwijl zij daar wonen met het 
probleem in hun ‘achtertuin’.”

Gebiedsontwikkeling
“De presentatie van Iwan Reerink van K3Delta vond ik fascine-
rend, omdat zijn verhaal duidelijk maakt hoe een traditioneel 
zand- en grindbedrijf zich heeft weten om te vormen naar een 
onderneming die in nauwe samenspraak met de omgeving werkt 
aan duurzame gebiedsontwikkeling. Verder vond ik goed dat hij 
een filmpje in zijn presentatie gebruikte, dat niet alleen verhelde-
rend was, maar ook even zorgde voor ontspanning na alle 
woorden.
Poppema vervolgt: “In het verhaal van Twan van Dijck over 
beekherstel hoorde ik voor het eerst van het ‘twee-ogen-princi-
pe’. Het houdt in dat je niet alleen tijdens de ontwikkeling en 
uitvoering van een project betrokken bent, maar dat ook nog blijft 
na de uitvoering. Zeker als het eindbeeld dat je aan de omgeving 
hebt geschetst, pas na jaren wordt bereikt.”

Verder met...

“Het liefst willen we niet 
alleen succesverhalen 
horen”

Eyeopener
“Het leuke van de presentatie van José Graafsma was dat zij een 
heel andere type is dan de meeste deelnemers en ook echt in een 
andere sector werkt. Daardoor kwam haar verhaal verfrissend 
over en werkte het als een soort eyeopener. Ze liet overtuigend 
zien dat je problemen – in haar geval overlast en gebrek aan 
sociale cohesie – op heel verschillende manieren kunt aanpakken. 
Zo heeft zij de biodiversiteitsmeter, die we in eerste instantie 
hadden ontworpen om de biodiversiteit en de bebouwde 
omgeving een impuls te geven, gebruikt om het contact tussen de 
gemeente en de wijkbewoners, maar ook tussen de bewoners 
onderling, te verbeteren.”

Tevreden naar huis
“Ik had ook het gevoel dat de discussies in de groepjes goed 
liepen, al blijft het lastig om te bepalen of mensen ook echt iets 
opsteken waarmee ze in hun werk verder kunnen. Ik heb in ieder 
geval het gevoel dat de deelnemers tevreden naar huis gingen. 
Natuurlijk is er ook wel iets wat we als kernteam graag beter 
zouden willen. Zo vinden we het jammer dat we het bijna altijd 
hebben over de succesverhalen. Terwijl het zo leerzaam zou zijn, 
als we open zouden praten over de dingen die niet goed zijn 
gegaan. Misschien vraagt dat om nog meer onderling 
vertrouwen.”

Terugkijken met...
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“Het zou zo leerzaam zou zijn, als we 
open zouden praten over de dingen die 
niet goed zijn gegaan.” 

“Ik had het gevoel dat de discussies in 
de groepjes goed liepen, al blijft het 
lastig om te bepalen of mensen ook 
echt iets opsteken waarmee ze in hun 
werk verder kunnen.”



Participatie werkt

“Het betrekken van de omgeving bij ruim-
telijke plannen levert echt iets op.” Dat 
stelt Iwan Reerink, projectleider bij K3Delta 
en intensief betrokken bij gebiedsontwik-
kelingsprojecten. “Je krijgt niet alleen een 
beter plan met draagvlak, door goed 
samen te werken bouw je ook een vertrou-
wensrelatie op. En onderling vertrouwen 
vergroot weer de kans dat je een andere 
keer nog een project mag doen.” 

Realiseer wensen van 
omgeving zodra dit kan

Dit is een andere tip van Reerink. K3Delta 
combineert de winning van zand, klei en 
grind met gebiedsontwikkeling. De 
projecten van het bedrijf hebben vaak een 
lange looptijd. Om betrokkenen te laten 
zien dat het bedrijf hun inbreng serieus 
neemt, probeert K3Delta bijvoorbeeld de 
eindinrichting van gebiedsontwikkelings-
projecten in de tijd zoveel mogelijk naar 
voren te halen. Denk aan de aanleg van 
fiets- en wandelpaden en het plaatsen van 
bankjes. Reerink: “Mensen waarderen het 
enorm als het nieuwe gebied goed 
toegankelijk is en al zo veel mogelijk is 
ingericht. Dat er dan nog een paar jaar een 
elektrische zandwinningsinstallatie in het 
water ligt, vinden ze meestal niet erg.”

Houd rekening met de 
belevingswereld van 
mensen

Luister echt wat mensen willen en 
verplaats je in hun wensen en emoties. 
Daarvoor is het nodig om je ambtelijke 
systeemwereld – die zich kenmerkt door 
protocollen, professionele distantie en 
formele verhoudingen – te verlaten en 
open te staan voor de leefwereld van 
burgers, die informeler en minder 
gestructureerd is en zich kenmerkt door 
passie, irritatie en open plannen.

Je hebt niet altijd een allesomvattende aanpak nodig

Die boodschap is Bart Engels, adviseur Stedelijk Water bij water-
schap Aa en Maas, het meest bijgebleven. Het was de eerste keer 
dat hij deelnam aan de leergemeenschap. Het programma voor de 
pauze vond hij erg lang en van hem hadden de ‘pitches’ of de pre-
sentatie over participatie korter gemogen. Hij vond het te veel 
informatie achter elkaar. De discussies in kleine groepjes na de 
pauze vond hij leuk en interessant. “In die groepjes is er ruimte om 
wat meer de diepte in te gaan en te bespreken waarom iets wel of 
niet is gedaan. Ik vond vooral de presentatie van José Graafsma, de 
wijkcoördinator in Eindhoven, erg goed. Ze vertelde heel inspire-
rend en haar eerlijkheid spreekt aan. Ik vond het fascinerend hoe ze 
liet zien dat je via een heel andere ‘ingang’ een positieve verande-
ring kunt teweegbrengen. Zo wist zij de sociale cohesie te verster-
ken door samen met buurtbewoners vogelhuisjes op te hangen en 

te werken aan meer groen in de buurt. Kleine projectjes om mee te 
beginnen en hopen dat ze daarna als een olievlek gaan werken en 
bevorderen dat ook andere buurtbewoners gaan meedoen.” 

Engels vervolgt: “Haar tip ‘houd het klein’ sprak me eveneens aan. 
Als beleidsmakers hebben we vaak de neiging om pas iets te gaan 
doen als we een ‘totaalplan’ hebben. We zijn te bang om in vroeg 
stadium onze belanghebbenden mee te nemen. Ik denk dat angst 
om dingen toe te zeggen die je misschien niet kunt waarmaken, 
hier achter zit. Ook het verhaal over de beekherstelprojecten van 
waterschap Peel en Maasvallei vond ik boeiend. Hun aanpak om 
de omgeving bij de planvorming te betrekken, is natuurlijk niet 
nieuw, maar dat ze dat hebben gedaan via keukentafelgesprekken 
en aan de hand van beeldmateriaal vind ik erg positief.”

“Het helpt me weer een paar stappen verder”

Dat stelt Freya Macke, beleidsmedewerker Water bij de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Ze bezoekt de bijeenkomsten van de leerge-
meenschap Zuid al jaren. “Vooraf kijk ik altijd kritisch wat er op 
het programma staat, maar tot nu toe is het inhoudelijke thema 
vrijwel altijd reden om te komen. Aangezien ik me de laatste tijd 
veel met communicatie en participatie bezighoud en nog aan het 
zoeken ben hoe ik dat het beste kan aanpakken, wilde ik er ook 
deze keer bij zijn. Ik vond de bijeenkomst heel interessant en ben 
weer een paar stappen verder gebracht. Eén van de dingen die me 
hielpen, was de tip dat je soms gewoon moet durven te beginnen. 
Verder vond ik het verhaal van José Graafsma van de gemeente 
Eindhoven boeiend, omdat zij overtuigend liet zien dat je een 
vraagstuk soms heel effectief vanuit een andere invalshoek kunt 
aanvliegen. Zo wist zij de sociale cohesie te verbeteren door aan 

de slag te gaan met groen in de wijk. Naast de presentatie vond ik 
de gesprekken met de andere deelnemers in de pauzes en tijdens 
de borrel boeiend.”

“Wat ik fijn vind aan de bijeenkomsten is dat er een vaste kern 
mensen is, waarmee je in de loop van de tijd een band opbouwt. 
Door dat vertrouwen kun je goed ‘sparren’ en ‘spiegelen’ en meer 
in de diepte over de vakinhoud praten. Dat neemt natuurlijk niet 
weg dat ik het ook leuk vind om nieuwe mensen te ontmoeten en 
van hen nieuwe inzichten en ervaringen te horen.”

De Gouden Tip

Reacties van deelnemers

Begin klein en houd het 
simpel

Als je de betrokkenheid van burgers bij hun 
leefomgeving wilt vergroten, kun je het 
beste op kleine schaal en met een simpel 
onderwerp beginnen. Als dit leidt tot 
betere contacten, kun je de samenwerking 
vervolgens verder uitbouwen.

Sta open voor nieuwe 
ideeën

Als professional ben je vaak beter op de 
hoogte van alle ins en outs van een project 
dan burgers. Dat brengt het gevaar met 
zich mee dat je ideeën die burgers 
inbrengen direct afwijst, omdat je vermoed 
dat ze onrealistisch zijn. Doe dat niet. Sta 
open voor alle ideeën en beoordeel ze in 
een later stadium rustig op hun waarde. 

Geef speelruimte helder aan

Participatie kan bij burgers het idee 
oproepen dat ze over alles mogen 
meepraten. In de praktijk is dat zelden het 
geval. Geef daarom vanaf het begin aan op 
welke gebieden hun inbreng wel en niet 
wordt meegenomen.

Wees kwetsbaar en 
benaderbaar

Als je wilt dat burgers serieus meedenken 
bij planprocessen is het nodig om de 
afstand tussen overheid en burgers te 
minimaliseren. Als beleidsmaker kun je 
daaraan bijdragen door je ‘ambtelijke 
harnas’ af te leggen en je kwetsbaar en 
benaderbaar op te stellen.
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