Participatienetwerk lokale overheden
“De kanteling begint niet bij het denken over uw organisatie, maar bij het leren
omgaan met een initiatief.”

Participatienetwerk lokale overheden
Participatienetwerk.nl koppelt lokale maatschappelijke initiatieven aan ambtelijke consultants uit
een andere gemeente. Door met verschillende gemeenten samen te werken is het mogelijk om:
1. Waardevolle maatschappelijke initiatieven te voorzien van professionele, onafhankelijke en
betaalbare ondersteuning.
2. Gemeenten de gelegenheid hun medewerkers in de praktijk te trainen en te kijken vanuit
een maatschappelijk initiatief naar zichzelf, hun eigen organisatie en de
participatiemaatschappij. Dit geeft gemeentelijke organisaties een stevige tool in handen bij
het realiseren van de gewenste ‘kanteling in hun organisatie’
3. De lokale overheid en zijn medewerkers positief zichtbaar te maken in de samenleving. Het
draagt op die manier bij aan een beter imago voor de (lokale) overheid.

Kanteling in de organisatie
Met de participatiemaatschappij in het vooruitzicht beraden gemeenten zich op hun nieuwe rol. De
decentralisaties zijn achter de rug en de Omgevingswet wordt lokaal opgetuigd. De organisatie moet
kantelen, maatwerk leveren. Maar hoe ver kun je daarin gaan en hoe realiseer je zo’n kanteling bij je
eigen mensen?
Ongetwijfeld kreeg u al vele aanbiedingen voor trainingen in uw organisatie. Misschien zelfs wel met
een rollenspel en voorbeelden uit de praktijk. Volgens Participatienetwerk.nl begint de kanteling niet
bij het denken over uw organisatie, maar bij het leren omgaan met een initiatief. We verzamelen
daarom de initiatieven. Niet alleen om ze professioneel te ondersteunen, maar ook om er maximaal
van te leren.
Door ambtenaren in andere gemeenten dan waarvoor zij werken in te zetten als consultant voor
initiatiefnemers, bieden we een praktische leerschool. We trainen, staan met beide benen in de
praktijk én evalueren. Zo komt de consultant na het afronden van zijn werkzaamheden altijd nog
even bij de ‘hostgemeente’ langs om te kijken of er aanbevelingen zijn uit te wisselen of spiegels om
in te kijken. Immers niet alleen uw personeelsleden kunnen leren, ook u en uw organisatie moeten
scherp blijven.

Personele uitwisseling
Heeft u goede mensen ‘op de bank zitten’? Daar kunnen goede initiatieven elders wel wat mee.
Waarom die tijd niet gebruiken voor een boeiende en motiverende training in de dagelijkse praktijk
van een collega-gemeente?
Of bent u misschien op zoek naar professionele, betrouwbare en onafhankelijke ondersteuning voor
een waardevol initiatief? U kunt dan zoeken in het woud van bureaus, ZZP’ers en projecten dat zich
gretig laat inhuren of uitrollen. Maar u kunt natuurlijk ook vertrouwen op de kwaliteit van uw
collega’s in andere gemeenten en hen inschakelen als consultant.

Kansrijke burgerinitiatieven
Wie op initiatieven wil reageren, moet ze eerst vinden. Een klimaat scheppen waarin uw
medewerkers een initiatief herkennen en uw inwoners het durven nemen, is dan van groot belang.

Het participatienetwerk zorgt dat initiatieven scherp zijn, goed landen en op de plaats waar nodig.
Door gespecialiseerde ambtenaren uit andere gemeenten in te zetten, is enerzijds de
professionaliteit gegarandeerd en anderzijds de onafhankelijkheid gewaarborgd. U hoeft uw eigen
mensen niet met twee petten op pad te sturen. Dat geeft vertrouwen. Ook voor de initiatiefnemers
en deelnemende bewoners of bedrijven.

Wat is er nodig?
Om concreet van start te gaan is er voldoende volume nodig. Volume in de mogelijkheid om
initiatieven te ‘genereren’ en volume in de mogelijkheid om deze te matchen met ambtelijk
medewerkers die elders beschikbaar zijn. Tegelijk kan de groep niet te groot zijn om de eerste
ervaringen mee op te doen en ‘handmatig te verwerken’. Wij denken aan minimaal 10 en maximaal
20 gemeenten, die samen minimaal 500.000 inwoners vertegenwoordigen.

Wat gaan we doen?
We gaan in de pilotperiode de eerste praktische ervaringen opdoen met het concept en het vertalen
naar een applicatie waarin vraag en aanbod op een intelligente en interactieve manier worden
gekoppeld. Bedoeling is om de ervaringen uit de pilot direct te gebruiken voor het omschrijven van
processen die essentieel zijn voor het ontwikkelen van op maat gesneden software.
Concreet betekent dit dat er tijdens de pilotperiode ruimte is voor twee rondes waarin initiatieven en
consultants worden verzameld en gekoppeld, om vervolgens de gekozen initiatieven te
ondersteunen. De eerste ronde wordt ‘handmatig’ afgehandeld en gebruikt voor het ontwikkelen
van een eerste versie van de software. De tweede ronde wordt gebruikt om de software te testen en
zowel handmatig als geautomatiseerd in- en uitgevoerd.
Daarnaast is er ruimte nodig voor evaluatie en moet er rekening mee worden gehouden dat
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten een aantal bijeenkomsten hebben gedurende
de pilotperiode, bijvoorbeeld om gezamenlijk te bepalen voor welke initiatieven de beschikbare
expertise wordt ingezet, maar ook om terug te koppelen uit lopende of afgeronde ‘projecten’.
Niet alleen met het oog op het opdoen van de eerste ervaringen, maar ook met het oog op de te
ontwikkelen software is er behoefte aan goede procesomschrijvingen die kunnen worden omgezet
naar specificaties voor de softwareontwikkelaar.

Kosten en financiering
Voor de pilot wordt uitgegaan van een inzet van 20 uur per week gedurende een periode van 52
weken. Het gaat dan niet alleen om projectleiding, coördinatie en organisatie, maar ook om het
bezoeken van initiatieven en deelnemers, het actief meezoeken naar initiatieven, het omschrijven
van processen en opstellen van specificaties. Hierbij wordt uitgegaan van een tarief van €100,- per
uur, op te brengen door de gezamenlijke gemeenten.
Daarnaast is voor het ontwikkelen van de software een benodigd budget voorzien van €50.000,(inclusief uren). Dit brengt de totale financieringsbehoefte op €150.000,-.
Kosten voor deelname aan de pilot per gemeente zijn afhankelijk van het aantal deelnemers
waarmee kan worden gestart. Gezien de aard van de dienstverlening ligt het verder voor de hand
een bedrag per inwoner te rekenen. Uitgaande van een gezamenlijk inwoneraantal van 500.000
inwoners en 20 deelnemende gemeenten wordt gerekend met €0,30 per inwoner voor de periode

van een jaar. Bij een hoger inwoneraantal, wat voor de hand ligt bij deelname van 20 gemeenten, zal
dat bedrag lager uitpakken.

Wat krijgt u daarvoor terug?
U kunt hiervoor onbeperkt initiatieven aanmelden in twee ronden van de pilot. Ook kijken wij actief
mee in lokale en op sociale media om potentiele initiatieven te herkennen en met u te delen. Verder
kunt u onbeperkt deelnemende consultants aanmelden en aangeven hoeveel uur ze waarvoor
beschikbaar zijn. Inzet van uw mensen gebeurt natuurlijk altijd in overleg en u wordt betrokken bij
het selecteren en matchen van de overige initiatieven en consultants.

