
Gesprekken over participatie en 
verbinding met provincie Flevoland 

 
Dit jaar (2022) heeft een groepje medewerkers (genaamd de participatiebrigade) 
verdiepingsgesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, 
gebiedspartners, gemeenten en waterschap gevoerd. De aanleiding hiervoor is de 
verbeteragenda die de uitkomst is van de Quick Scan Provinciale Democratie van juni 2021 
(gepubliceerd in oktober 2021). Aan deze peiling hebben een kleine 500 inwoners, 
ambtenaren, college- en statenleden meegedaan. Zie ook 
www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/quick-scan-provinciale-democratie.  
 
De centrale vraag van de verdiepingsgesprekken was:  
Hoe ervaren zij de participatie en verbinding met onze organisatie, hoe kunnen we dat nog 
beter doen op een manier die aansluit bij de omgeving? En wat vraagt dat van ons? 
 
Eerst vonden 1-op-1-gesprekken met 10 inwoners plaats. Daarna hebben we 15 gesprekken 
gevoerd met ondernemers, medeoverheden in Flevoland, maatschappelijke instellingen 
en andere samenwerkingspartners. Hieronder vindt u de rode draden van deze 
gesprekken. Deze rode draden zijn gebaseerd op de uitgebreide gespreksverslagen en zijn 
gedeeld met de gesprekspartners. 
 

Rode draad gesprekken met inwoners van 
Flevoland 
10 inwoners gesproken 
 
De motivatie om mee te doen aan de gesprekken zit deels in de belangstelling voor de 
politiek en het belang om de omgeving goed over te dragen aan de volgende generatie. 
Anderzijds zit de motivatie in de ontevredenheid over de provincie. De meeste 
gesprekspartners voelen zich in meer of mindere mate eigenaar van de leefomgeving en 
willen graag betrokken worden en/of goed geïnformeerd zijn. 
  
De provincie Flevoland is voortvarend in het doen en creëren. Ze lijkt zich hierbij niet 
altijd bewust van de omgeving. Het lijkt of alles vanachter een bureau wordt uitgedacht 
zonder te weten wat de wensen van de omgeving zijn en of het werkt. 
Barrières worden niet altijd op de juiste manier geslecht, maar door gebruik van macht. 
De provincie is niet altijd transparant. De ambtelijke organisatie wordt meermaals 
beschreven als een zakelijke organisatie met een bedrijfsmatige structuur waarin te 
weinig contact is met inwoners/omgeving. Er is geen sprake van gelijkwaardigheid en 
vertrouwen. De provincie zou zich vaker kwetsbaar op mogen stellen. Ook wordt benoemd 
dat de organisatie wendbaarder zou moeten zijn. 
  
Onze organisatie wordt niet ervaren als gemakkelijk toegankelijk voor inwoners en de 
gespreksdeelnemers missen een dienstverlenende en empathische houding. Er is geen 
verbinding/menselijk contact. 

http://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/quick-scan-provinciale-democratie


Het provinciehuis als gebouw wordt gezien als een bastion met een slotgracht en een 
ophaalbrug. Dat creëert een afstand, voelt niet gastvrij of toegankelijk. 
De website is niet duidelijk, veel te algemeen en biedt weinig informatie waar de provincie 
een inwoner mee kan helpen. Informatie over verleende vergunningen is niet gemakkelijk 
te vinden. 
Het is niet duidelijk welke toegevoegde waarde de provincie heeft voor de samenleving; 
laat zien wat je toevoegt. 
  
Bestuurscultuur 
De bestuurscultuur zou aangepast moeten worden, waarbij meer transparantie en 
openheid wenselijk is. Laat zien welke projecten uitgevoerd zijn en vermeld duidelijk 
waarom bepaalde thema’s geen doorgang vinden. Luister naar mensen en erken ook dat 
er tegengeluiden zijn bij besluiten. Leg uit waarom toch een andere keuze gemaakt is en 
heb er oog voor dat een keuze bij anderen soms ‘pijn’ doet (empathie). Helder 
verwachtingsmanagement! 
 
Vrijwel geen van de deelnemers aan de gesprekken voelt zich vertegenwoordigd door GS 
en PS. Er is geen verbinding met de omgeving. Men stelt prijs op een zichtbare en 
aanwezige bestuurder die oor heeft voor de verhalen van mensen. Een suggestie wordt 
gedaan voor verjonging van het bestuur. Zorg ervoor dat gedrag en verhaal congruent zijn, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk. 
  
Rol van de provincie 
Voor veel deelnemers is de rol van de provincie niet bekend en is onduidelijk wat de 
provincie doet. Wanneer is de provincie verantwoordelijk? Ook wordt een gezamenlijk 
gevoelde identiteit gemist die de betrokkenheid zou vergroten. 
 
Participatie kost veel tijd maar, als je het goed doet, levert het tijd op. Maak duidelijk 
waarover mensen wel en niet kunnen meepraten. Dit zal wel moeten groeien omdat het 
ook een andere rol van de politiek vraagt. Je moet standpunten durven loslaten en risico's 
durven nemen.  
  
Er is wel een besef dat de provincie een andere rol heeft dan een gemeente en verder af 
staat van inwoners. Dat maakt de participatie ook moeilijker voor de provincie. Een 
oplossing zou kunnen zijn om gebruik te maken van intermediaire kaders (de laag tussen 
bewoners en provincie in). 
  
Wanneer meepraten 
Er is geen duidelijke lijn over wanneer mensen willen meepraten. Over het algemeen in 
een zo vroeg mogelijk stadium. Eventueel achteraf om bij te kunnen sturen of te 
corrigeren. 
  
Hoe meepraten 
Het liefst in een persoonlijke benadering. Goede bereikbaarheid en communicatie zijn 
belangrijk. Informeer mensen niet alleen over wat er al gedaan is maar ook wat er nog 
staat te gebeuren. 
 
Het advies is om de participatieverordening simpel te houden zodat de regels het gebruik 
ervan niet beperken of tegenhouden. 
  
Aanbevelingen 
• informatieve pagina in de krant 



• 1 loket voor vragen en informatie 
• Communicatieve lijnen duidelijk maken 
• Maak gebruik van enquêtes 
• Maak gebruik van een app of platform 
• Vaker tussendoor communiceren (kort cyclisch) naast de grote lijn/lange termijn 
  
Onderwerpen waar inwoners bij betrokken willen worden 
• Windmolens/energieneutraal/energietransitie 
• Oostvaardersplassen 
• Markerwadden 
• Stikstof 
• Datacentra 
• Mobiliteit/wegbeheer 
• Ruimtelijke inrichting 
• Recreatie 
 

Rode draad gesprekken met ondernemers, 
gebiedspartners, medeoverheden 
15 gesprekken gevoerd 
 
Bedrijfsleven 
In deze categorie hebben we gesproken met ondernemers en vertegenwoordigers van 
ondernemers zoals bedrijfskringen. 
 
Het Flevolands bedrijfsleven ervaart te weinig contact met de provincie. “Er wordt te vaak 
OVER het gebied gesproken in plaats van MET.” Soms wat eenzijdig en weinig empathisch. 
“Geef mensen die het niet met je eens zijn een podium.” “Een overleg heeft veelal het doel 
om een vinkje te zetten.” Ze willen juist tijdig en vaker meedenken. Er is behoefte aan 
relatiebeheer. Besteed vooral meer aandacht aan bestaande ondernemers. De 
gesprekspartners zien Flevoland niet als één entiteit qua samenhang, op economisch en 
arbeidsmarktgebied. Er bestaan wel veel contacten met circulair. Afdeling economie moet 
juist meer contacten opbouwen met het bedrijfsleven. Ook met Horizon ervaren ze weinig 
binding. Opvallend dat op gemeentelijk niveau soms wat laatdunkend over de provincie 
wordt gesproken. Ook ervaart deze groep lange processen: dingen duren lang. De 
informatievoorziening kan beter: vooraf en meer continu. Provincie wordt deels ervaren 
als betrouwbaar: “Wat jullie voornemen, doen jullie ook en over het algemeen zijn jullie 
op tijd klaar.” Anderen verwonderen zich over contradicties: “Wel bericht over Lelystad 
Airport dat gedeputeerde in gesprek gaat over stroom, terwijl NOP en Urk al jaren in het 
rood staan.” 
 
Hun adviezen: 
• Blijf niet theoretisch in je ivoren toren zitten; treed naar buiten toe. 
• Provincie heeft kansen: stikstof, doorzettingsmacht bij woningbouw en waar is de 

provincie Flevoland bij de lobby Lelylijn richting Den Haag/EU? Wat doet de lobbyist? 
• Verbeter de samenwerking tussen Horizon en bedrijfsleven. 
• Wees meer transparant over slecht nieuws. Leg uit waarom iets niet kan. 
• Maak gebruik van de kanalen van bedrijfskringen bij het versturen van uitnodigingen 

voor bijeenkomsten en andere communicatie. 



• Bedrijfskringen willen graag een vast contactpersoon bij de provincie. En regelmatig 
contact, net als met de gemeenten. Betrek ons eerder bij de ontwikkeling van beleid, 
bijv. de Bossenstrategie. 

• Haak aan bij bestaande netwerken. 
• Laten we samen bedenken hoe voor de nieuwe collegeperiode de provincie in contact 

kan komen met het regionale bedrijfsleven. 
• Heb meer aandacht voor de werkgelegenheid en wonen voor jongeren. Veel mbo’ers 

nodig. Het OV is echt een bottleneck waardoor jongeren wegtrekken. 
• Ze zien graag een meer aanjagende rol voor de gedeputeerde. Waarom blijft het rond 

het MITC zo stil? Er liggen juist zoveel kansen. 
 
Thema’s waarbij ze betrokken willen worden: 
Inkoopcriteria, huisvesting, arbeid en veiligheid. 
 
Maatschappelijke instellingen 
In deze groep hebben we gesproken met omgevingspartners vanuit de sectoren cultuur en 
educatie, natuur en milieu, kennisinstellingen, zorg, wonen en sport. 
 
De provincie is vrij onzichtbaar. Al merken ze wel dat zij zich meer gaat roeren op het 
gebied van wonen, wat zeer positief is. Participatie is niet alleen meepraten, maar ook 
mee kunnen doen, op structurele basis. In de communicatie is behoefte aan meer 
periodieke terugkoppeling. Ook bestaat er een grote wens om kennis uit te wisselen. 
Provincie Flevoland lijkt meer een regisseursrol te pakken en dat is zeer wenselijk. Wel 
belangrijk daarbij is om te communiceren welke rol de provincie pakt. Er is behoefte aan 
meer samenhang en afstemming tussen gemeenten (beleid conflicteert). Hierin kan de 
provincie een rol spelen. “We zien dat als een samenwerking op basis van een 
gentlements agreement, bijvoorbeeld voor het opstellen van een regionale woonvisie.” We 
zien ook vaak dubbelwerk, tegenstrijdigheden en geen benutting van meekoppelkansen. 
“Soms moet ik als buitenstaander collega’s van de provincie aan elkaar verbinden.” 
Opvallend is ook dat de provincie veel expertise buiten Flevolands gebied haalt. Waarom 
doet ze dat? Hier liggen ook veel kansen. Benut meer ons ecologisch netwerk om mee te 
denken. En doe dat meer structureel.  
 
Wat betreft zorg, welzijn en sport wordt de verbinding met de provincie positief ervaren. 
De rol aan de Zorgtafel is ook helder en goed. Wel staat de provincie verder van de 
inwoner af. Via intermediairs en bestaande netwerken kan de provincie daaraan werken: 
getrapte participatie via sleutelfiguren die goed in contact zijn met inwoners.  
 
De rolverdeling GS en PS is voldoende duidelijk. “Wel mag PS wat minder politiek zijn.” 
Ook ervaren gesubsidieerde organisaties het als lastig om niet alleen het mooie verhaal te 
vertellen, maar ook het eerlijke verhaal. Gedeputeerde is daar niet altijd blij mee. Juist bij 
gevoelige dossiers en als stukken niet openbaar zijn, is goede communicatie tussen 
betrokkenen heel belangrijk.  
 
Ook zien ze een groot verschil tussen houding van het subsidiebureau en beleids-
adviseurs. Het reageren naar de letter van de afspraken leidt vaak tot vertraging en extra 
werk.  
 
Binnen de cultuursector worden diverse initiatieven van de provincie zeer gewaardeerd: 
waardenmonitor, organisatie van brainstormsessies, co-creatieaanpak, Flevolands 
cultuurprofiel. Ook wordt de RES regelmatig aangehaald als een goed voorbeeld in de rol 



van adviesraad, onderdeel zijn van het proces. Zorgtafel wordt ook geroemd: integreer 
wonen daarin! 
 
Hun adviezen: 
• Stuur op continuïteit in de samenwerking, bijv. via nieuwsbrief of jaarlijks een 

bijpraatbijeenkomst. Een koppelmarkt kan ook, zodat partijen vitale coalities kunnen 
vormen rond thema’s of opgaven. 

• Koppel meer terug: wat is er met input gedaan? Waarom zijn bepaalde zaken niet 
meegenomen, wanneer kan het resultaat verwacht worden? Zorgvuldige 
procescommunicatie is zeer gewenst. 

• Organiseer vaker gesprekken als deze. Benut onze signaalfunctie (bibliotheken). Wij 
kunnen onze bevindingen delen met gemeenten en provincie. 

• Organiseer weer een soort van omgevingscommissie waar grote ruimtelijke 
beschouwingen worden gehouden. (had de provincie eerder ook) 

• Haak ons aan bij gebiedsprocessen, zoals het stikstofdossier. 
• Benut omgevingstafel om meer dingen vroegtijdig samen te bespreken. 
• Pak meer regie op integraliteit tussen de gemeenten en bied inzicht via kaarten: bijv. 

vernattingskaart. 
• Flevoland als dé akkerbouwprovincie: dat is een PR-kans! 
• Haal meer uit de samenwerking provincie – WUR – Waterschap: wat doen we met onze 

rioolresten? Hoe toepasbaar in de landbouw? 
• Kijk waar je toegevoegde waarde hebt (als je geen wettelijke taak hebt). Faciliteer de 

samenwerking zonder op de stoel van de gemeente te gaan zitten. 
• Loop eens een dagje mee in het werkveld. Investeer in netwerken. 
• Haal informatie actief op bij de ‘unusual suspects’. Benut ook sleutelpersonen die in 

nauw contact zijn met inwoners. 
• Wees helder over de stappen naar 2050. En leg face-to-face uit waarom iets niet 

doorgaat of anders gaat. 
• Organiseer niet alleen inspraakproces vooraf, maar ook tijdens de uitvoering en bij 

evaluatie. 
• Pak meer je rol op kennisdeling en -verspreiding, innovatie en het bijeen laten komen 

van netwerken. 
• Betrek ons meer bij trajecten die scholen ontwikkelen ten aanzien van sporten bij 

jongeren of projecten met een beweegachtergrond. 
• Benader ons proactief voor het mede-ontwikkelen van beleid. Benut onze kennis en 

ervaringen om zo mede te kunnen bepalen hoe het beleid eruit kan komen te zien. 
Koppel beter terug waarom iets wel of niet meegaat. 

• Organiseer een inspraakdag, bijv. rondom de Omgevingsvisie. Sta meer open voor 
burgers. 

• Stel meer de impact centraal in plaats van het behalen van afgesproken aantallen. 
Jaarlijks financiële afrekening, om de 2 jaar uitgebreidere rapportage en pas na vier 
jaar kijk je naar impact. Werk meer ‘naar de geest van de regels’. Meer aan de voorkant 
tot goede prestatieafspraken komen. Laten we samen meer reflecteren in plaats van 
eenzijdig formuleren. 

• Verbind tussen de beleidssectoren in Flevoland, bijvoorbeeld duurzaamheid, wonen en 
zorg. Opgavegericht werken is een kans! Inspirerende kansen hiervoor liggen bij 
krachtige samenleving en verstedelijking. 

 
  



Thema’s die leven: 
Duurzaamheid, energie-armoede, basisvaardigheden voor de inwoners om zich te kunnen 
redden in een complexe maatschappij, opgavegericht werken, krachtige samenleving en 
verstedelijking, onderwijs-jongeren-sport, boerderij-educatie. 
 
Medeoverheden Flevoland 
We hebben gesproken met onze gemeenten en het waterschap. 
 
De samenwerking met de provincie wordt wisselend ervaren. Aan de ene kant ervaren ze 
prettige korte lijnen, afspraak = afspraak en duidelijkheid over rolverdeling. Aan de 
andere kant ervaren ze dat de provincieambtenaren het lastig vinden om genoeg tijd vrij 
te maken voor samen denken en co-creatie. Ook is de timing een leerpunt. Meld vooraf als 
je met inwoners of ondernemers gaat praten. Meld ook tijdig waar je mee bezig bent: 
FlevolandStraks, Flevoland 2050 en Omgevingsvisie. Ook behoeven deze nog meer 
concretisering. We zijn samen overheid: laten we vraagstukken integraal oppakken. 
 
Ja, provincie gaat ook over participatie! Maar betrek gemeenten daarbij, als je 
participatiebeleid opstelt. Wellicht zijn er gedeelde principes en uitgangspunten te 
vinden/maken op Flevolandse participatie? En op de methodiek en uitvoering van 
participatie kan de provincie ook meer de gemeenten benutten. En als het niet 
participatief is, informeer ons dan (tijdig)! 
 
De samenwerking op uitvoeringsniveau tussen gemeenten, provincie en omgevingsdienst 
moet beter om sneller resultaat te boeken, vooral op het vlak van woningbouw. Van de 
provincie verwachten gemeenten meer ondersteuning in de uitvoering van de 
woningbouwopgave en er is meer behoefte aan samenwerking aan de voorkant. Laten we 
werken aan een gezamenlijke focus op de opgaven. “De provincie wil nog wel eens wat 
droppen bij ons zonder dat er afstemming is geweest. Dat is niet wenselijk. Neem bijv. de 
Bossenstrategie. 
 
Er is altijd aangegeven dat alles kan en er in Flevoland ruimte is. Maar is dat nog zo? Het is 
begrijpelijk dat alles niet meer kan. Maakt de provincie duidelijk wat nog wel kan en 
maakt ze keuzes in wat er niet meer kan? Betrek ons daarbij en laten we er samen over 
communiceren. Samenwerking op de grote opgaven is broodnodig. 
 
Soms is het voor gemeenten onduidelijk hoe de verschillende participatieprojecten en  
–bijeenkomsten zich tot elkaar verhouden. Ook vinden ze het belangrijk om als 1 overheid 
naar de inwoners te gaan. Laten we samen aansluiten bij de belevingswereld van de 
inwoners. Hun zorgen liggen vaak op een heel ander vlak. Geef als provincie aan dat je 
voor een inclusieve samenleving gaat. Geef aan dat je Ruimtelijke Ordening zo gaat 
inrichten dat er plek is voor iedereen. Sluit als provincie meer aan bij de werkelijkheid van 
gemeenten. 
 
De meerderheid geeft aan dat het contact tussen gemeenten en provincie goed is. Wel 
belangrijk om de juiste mensen te kennen. En er bestaat moeite met de twee gezichten: 
toezichthoudende rol en de dagelijkse contacten. Ontwikkel meer begrip voor maatwerk 
en het feit dat een gemeente prioritering moet aanbrengen. Het is wenselijk dat de 
provincie het op dit punt meer opneemt voor de gemeenten richting het Rijk.  
 
Hun adviezen: 
• Betrek een zo divers mogelijke groep rondom het thema participatie. En laten we 

elkaar helpen in het betrokken krijgen van de ‘unusual suspects’. 



• Laten we met elkaar voorkomen dat we teveel in dezelfde vijver vissen. Minimaal 
moeten we met elkaar afstemmen rondom participatieprocessen. Ook ligt wellicht een 
kans om provinciale vraagstukken mee te nemen in bijvoorbeeld een digitale enquête 
van een gemeente.  

• Laten we samen werken aan duidelijkheid naar de omgeving over onze rolverdeling.  
• Laten we resultaten van participatietrajecten meer met elkaar delen, waar dat kan. 
• Heb oog voor financiële belangen en labels die de overheid aan gemeenten toewijst. 

Kleinere gemeenten kunnen niet altijd evenredig bijdragen als grotere gemeenten. 
• Bespreek in de samenwerking op projecten vooraf met gemeenten de financiële 

kaders. We willen minder voor het voldongen feit worden geplaatst. 
• Voer het open gesprek en houd dan wat minder de kaarten voor de borst (bestuurlijk). 
• Koppel bij een participatietraject ook de opbrengsten terug aan de gemeenten wiens 

inwoners het betreft. Laten we dergelijke informatie veel meer met elkaar delen, zodat 
we allemaal weten wat er onder Flevolanders leeft. 

• Samen moeten we meer van elkaar weten wat er speelt en begrip hebben voor elkaar 
prioriteiten en belangen. 

• Maak bijeenkomsten niet te groot met teveel mensen en zeker niet te lang. 
• Maak vooraf duidelijk ‘met welke pet’ (welke rol) de provincie aan tafel zit. Juist bij een 

toezichtrelatie, wat samenwerking wel eens lastig maakt. 
• Binnen RO-trajecten helpt het als binnen de provincie de teams/afdelingen RO en 

Water goed/beter samenwerken. 
• Neem in de Rijk-Regio-deal als uitgangspunt: de inclusieve samenleving. Het is 

noodzakelijk om polarisatie tegen te gaan. 
 

Online reflecties op rode draad maatschappelijke 
instellingen, ondernemers en medeoverheden 
Bijeenkomsten op 11 en 16 november 2022 
 
Aanwezigen 
Drie cultuur- en educatie-instellingen 
Drie gemeenten 
Provincie Flevoland – statenlid 
Woningbouwcorporatie 
Sportkenniscentrum 
Marktonderzoeksbureau 
Waterschap Zuiderzeeland 
Gebiedsontwikkelaar 
Natuur- en milieuorganisatie 
 
Vragen 
• Herkent u zich in de rode draad? 
• Welke punten mist u? 
• Met welke verbeterpunten moeten we direct aan de slag? En wat is uw bijdrage daaraan? 
 
Inbreng vanuit aanwezigen 
Voor veel organisaties is het herkenbaar wat in de rode draad staat. Vraag is vaak vanuit de 
organisatie, wat en hoe is onze plek in het proces? Hoe met publieksparticipatie + citizen science 
aan de slag? 
 



In eerdere bijeenkomst is ook gesproken over wonen en zorg. Dat ontbreekt. Zou mooi zijn als 
provincie meer initiërende rol zou willen hebben op zorgthema. Zou provincie samen met 
gemeenten oppakken. Is belangrijk moet erbij komen. Oplossing kan zijn: zorgtafel uitbreiden met 
onderwerp wonen en met verschillende partijen; maak de thematiek breder. Zoals ook welzijn en 
zorg. Dat vraagt dan meer burgerparticipatie. 
 
In eerdere bijeenkomst is ook gesproken dat er een vaste/bepaalde cyclus is. Er worden dan 
resultaatafspraken opgelegd. Dit zet participatie onder druk. Is situatie bij erfgoedbeleid. Dat 
proces en doelen en prestatieafspraken liever gezamenlijk maken, want samen verantwoordelijk 
voor de stappen op erfgoedbeleid. Termijn langer maken, gesprek over voeren waar sta je nu en 
hoe kan het beter?   
Dit is besproken binnen provincie. Als het niet verbetert, graag seintje geven aan de provincie – 
contactpersoon bestuurlijke vernieuwing.  
 
Wat betreft samenwerking wordt aanpak voor de RES als goed voorbeeld genoemd. Lastig is 
participatie; blijft vaak bij laagste stap van participatieladder: informeren. Moeten kijken welke 
vormen van participatie we willen en hoe we dat in het overheidssysteem borgen. In RES is dat een 
proeftuin. Belangrijk om te bouwen aan participatie. Een omgevingstafel kan een middel zijn. 
 
Er wordt al meer samengewerkt. Voorbeeld is bijeenkomst vanuit kunst en cultuur met zorg. Dat 
kan helpen om vraagstukken op te lossen. Eerder met elkaar in gesprek zijn. Voorwaarde is wel  
effectief inrichten anders blijven we alleen praten. Moeten ook dingen voor elkaar krijgen. 
Cultuurorganisatie biedt aan te presenteren over mogelijkheden van kunst/cultuur met zorg. 
 
Open houding is belangrijk. Wel realiseren dat provincie anders is dan gemeente en dat afstand 
met inwoners en bedrijven anders is. Niet op elkaars stoel gaan zitten. Rol van provincie is vooral 
faciliteren en coördineren van participatie.  
Voorstel om meer open te kijken wat er speelt in de samenleving; waar zit de energie en waar de 
zorgen? Hoe kun je burgerinitiatief versterken? Aantal principes. Gaat veel meer over de 
onderliggende waarden. Beginnen met de vraag en niet vanuit de oplossing. Hoe ga je het gesprek 
met de inwoners aan? Gaat dus ook over de kwaliteit van de inbreng. Woningbouwcorporatie heeft 
notitie opgesteld, wil die wel inbrengen.  
 
Participatie is veelkleurig en veel thema’s. Participatie kan op alles van toepassing zijn; van dichtbij 
tot aan beleid. Vraag is wel: welke bedoeling hebben we met participatie? Het betekent veel voor 
alle organisaties. Dat maakt dat we vaak met informatie (onderste trede) beginnen. Co-creatie kan 
niet overal. Dat is aandachtspunt. Moet je afvragen wat je doet per fase en dan ook aangeven dat je 
dat gaat doen. Belangrijk dat inwoners weten wanneer ze betrokken worden. Terugkoppeling en 
communicatie is belangrijkste. Er is ook vaak behoefte aan reflectieruimte en -tijd nadat iets 
gepresenteerd is. 
 
Moet durven loslaten en kijken wat er nodig is in het design van het proces. Komt dan sneller bij 
uitvoering en draagvlak. 
 
Zoals we participatie inzetten, selecteren we al een aantal/type inwoners uit. Communicatie is vaak 
een te hoog abstractie niveau. Zorg dat een brede groep inwoners begrijpt wat je bedoelt. Let ook 
op verwachtingen: mensen verwachten een reactie op de ideeën die ze inbrengen. Hoe wil je 
communiceren? Niet altijd per brief maar bijvoorbeeld ook met een bijeenkomst in buurthuis. Kom 
uit je eigen (overheids-/maatschappelijke organisatie/HBO) bubbel. 
 
Participatie doet cultuur/educatie-organisatie vooral met kennisuitwisseling via 
publieksarcheologie. Bewustzijn over waarom het is zoals het is (historie over de totstandkoming 
van Flevoland), wanneer mensen iets willen veranderen. Bewoners meenemen in wanneer kun je 
iets tot monument maken. Hoe doe je dat? Hulp bieden. Staat deur open voor inwoners. Leren ook 
van samenwerking met Rijk-OCW. 



 
Ideeën 
Aan provincie verbonden partijen of organisaties die met de provincie werken, moeten duidelijker 
aangeven wat de provincie bijdraagt. Dan wordt meer bekend wat de provincie doet.  
 
Gethematiseerde wachtruimte in de hal van provinciehuis. En tegelijkertijd een teaser voor cultuur- 
en educatiecentra en musea. Expositie over geschiedenis en toekomst van Flevoland. Waar zijn we 
mee bezig. Bijvoorbeeld in de hal van de provinciehuis. Verrassen van publiek dat Flevoland toch 
heel oud is. Een paar dingen tonen over Flevoland: wat is uit onze bodem gekomen. 
 
Acties vanuit provincie 
• Samen leren en afstemmen bij participatie 

✓ goede voorbeelden verzamelen 
✓ delen binnen de provinciale organisatie 
✓ delen met maatschappelijke organisatie en bewoners 

• Participatie-kalender in 2023 (gecoördineerd onze omgeving betrekken) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


