
Uitgangspunten 
participatie

Statencommissie EMS, 11 januari 2023



Waarom stilstaan bij de wijze waarop u 
bestuurt? 



Bestuurlijke tijdlijn

• Gedeputeerde langs 
bij de fracties

• Dilemmalogica

Cie EMS 
7 okt ‘20

• Veranderende 
wereld…

• Nieuwe spelregels!

Integrale Cie
24 nov ‘21 • Startnotitie Bestuur-

lijke vernieuwing
• Participatie

PS 
26 jan ‘22

• Oefenen met 
participatie

• De houding die je 
zaait, zal je oogsten…

Cie EMS 
6 juli ‘22 • Waarde(n)vol 

verbinden
• Uitgangspunten 

participatie

Cie EMS 
11 jan ‘23



Ondernomen acties

• Ambtelijke inventarisatie trajecten en projecten (april 2021)
• Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) (zomer 2021)
• Gesprekken met de omgeving (nav QSPD) (heel 2022)
• Samen de boer op (24 juni 2022)
• Analyse diverse trajecten in reflectiedocument ‘Anders 

besturen: doen, vooral nu’ (LINK)

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Reflectiedocument-Anders-besturen-doen-vooral-nu-DV.pdf
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Reflectiedocument-Anders-besturen-doen-vooral-nu-DV.pdf


Duiding van de ondernomen acties (1)

Waardering voor wat goed gaat:
• Goede samenwerkingspartner
• Goede procesbegeleider
• Eén loket
• Korte lijnen
• Creatief



Duiding van de ondernomen acties (2)

Vertrekpunt voor verder leren:
• Omgevingsbewustzijn kan beter
• Meer transparantie gewenst
• Zakelijk en bedrijfsmatig: behoefte aan meer 

verbinding en menselijk contact (empathie)
• Provinciehuis als bastion met slotgracht



Reflectie: Hart, hoofd en handen

Hart:
Van belangen naar verlangen: Relaties aangaan, het 
gesprek voeren, eerst samen proberen naar oplossingen 
te zoeken is een werkwijze die onze omgevingspartners 
waarderen én die tot vruchtbare resultaten leidt. 



Reflectie: Hart, hoofd en handen

Hoofd:
Kijkkader: Hoe neem je waar en hoe slaag je erin om 
met degenen die ertoe doen de tegenstellingen te 
doorzien (letterlijke vertaling van het begrip dialoog). 
Het gaat nadrukkelijk om ruimte te vinden en te kijken 
naar wat scheidt én verbindt. 



Reflectie: Hart, hoofd en handen

Handen:
Concreet stappenplan:
• Bepaal per project, per thema, per onderwerp eerst het 

waarom; 
• Daarna komt de wat-vraag aan de orde; 
• Vervolgens de vraag met wie er in gesprek wordt gegaan; 
• Als allerlaatste stap wordt vervolgens bepaald hoe/op 

welke wijze dit wordt gedaan.



Uitgangspunt 1
“Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, Gedeputeerde 
Staten en medewerkers van de provincie steeds gericht zijn op verbinding met 
mensen in de samenleving.”

• Uitnodigende houding en blijvend betrokken. 
• Open voor vragen, kwesties of zorgen die opkomen. 
• Fysiek en mentaal ruimte maken, zodat zo veel mogelijk mensen in onze 

samenleving kunnen meedenken en -doen met het besturen van Flevoland.



Uitgangspunt 2
“De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door processen te 
(helpen) organiseren waarin samen wordt opgetrokken om van initiatief tot resultaat 
te komen.”

• De basis van succes is vertrouwen. De provincie begint hiermee en zorgt 
ervoor dat deelnemers dit kunnen beantwoorden met vertrouwen. 

• Participeren is een werkwoord: als provincie pakken wij gedreven de rol van 
verbinder en samenwerkingspartner om met veel verschillende mensen, met 
uiteenlopende verantwoordelijkheden, een initiatief uit te laten groeien tot 
resultaten die betekenisvol voor de samenleving zijn. 



Uitgangspunt 3
“In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de verschillende 
wensen die mensen hebben ten aanzien van wijze, onderwerp en intensiteit van 
meedoen.”

• Flevoland is veelzijdig qua bedrijven en inwoners, die verschillende soorten 
kennis kunnen inbrengen. Daarbij horen meerdere manieren van bijdragen en 
van invloed zijn. 

• Bij participatie is hier ruimte voor en waardering voor de keuzes die mensen 
zelf maken voor de wijze, het onderwerp en de intensiteit van meedoen. 

• Flevoland maakt ruimte voor meerdere manieren van bijdragen en van invloed 
zijn.



Uitgangspunt 4 
“De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daarvan.”

• Participatie organiseren en er als provincie (PS- of GS-lid of medewerker) 
deel van uitmaken, vergt durf, goede wil en zelfreflectie. 

• Bovendien is de samenleving en daarmee het politieke landschap in 
beweging. Ook participatie moet daarom steeds in ontwikkeling zijn. 

• Blijf vindingrijk en zoek samen nieuwe vormen. 
• De provincie leert daarbij steeds van opgedane ervaringen



Uitgangspunten participatie 
1. Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, 

Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie steeds gericht zijn op 
verbinding met mensen in de samenleving. 

2. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door processen te 
(helpen) organiseren waarin samen wordt opgetrokken om van initiatief tot 
resultaat te komen. 

3. In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de 
verschillende wensen die mensen hebben ten aanzien van wijze, onderwerp en 
intensiteit van meedoen. 

4. De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daarvan.
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