Een geslaagd participatietraject bestaat uit een combinatie van verschillende
methodieken of een methodiek aangepast aan de lokale situatie.

Organiseer in jouw stad of gemeente eens een cijferdag!
Verzamel getallen en maak ze openbaar.

Nieuwe participatievormen

Bij wijze van voorbeeld:

Er is nood aan! Zo blijkt uit een bevraging gevoerd door
de Verenigde Verenigingen.

De VVSG zette er een heel aantal op een rij!
Zij deden dit vanuit het oogpunt van het gemeentebestuur. Maar het initiatief kan
– bij een aantal methodieken – net zo goed vanuit de burgers zelf vertrekken.
Ontdek de lijst aan participatiemethodieken hier.

Steden experimenteren met ‘burgerbudgetten’

Hoeveel amateurkunstverenigingen per 1.000
inwoners zijn er actief? / Wat levert 1 euro subsidie
op aan return? / Hoeveel vrijwillige uren worden
geklopt? / Hoeveel toeschouwers bereikt?

Hoe schrijf ik een ‘memorandum’?
Ben je een koele minnaar van het woord 'memorandum'?
Gebruik dan termen als 'prioriteitenlijst', 'ambitienota',
'speerpunten',...

Sta even stil bij ‘de waarom’ van inspraak en bedenk
hoe deze in jouw gemeente wordt georganiseerd…

Ook Levuur ondersteunt organisaties en openbare
besturen bij het vormgeven en begeleiden van
participatieprocessen.
https://www.levuur.be/

Wie inspraak wil in het lokale beleid, mist de boot best niet.
Je bent beter op tijd klaar met eigen voorstellen en ideeën!
De Wakkere Burger helpt je op weg.
Lees hier hoe je eraan begint.

Welke wilde ideeën en stiekeme bezorgdheden wil je
delen? Wat is jouw mening over de toekomst van de
gemeente of stad?
Debattle is een heel complete site die je inzichten
geeft:
Hoe werken gemeenteraadsverkiezingen?
Hoe verzamel je ideeën en meningen?
Hoe kan je nu al je stem laten horen?
Een site gericht op jongeren, maar even inspirerend
voor minder jong.

En surf nog ven verder op deze site.

Voor wie er maar niet genoeg van krijgt…
Maar niet iedereen is het eens over het resultaat daarvan…
‘De burger beslist niet echt mee’

Nog enkele tips rond participatiemethodieken.

Bovendien. Heel wat kinderen en jongeren doen aan
kunst. Laat het dus een onderwerp van debat zijn.

