
Wat een Interactieve en inspirerende eerste Brabantse Participatiemiddag! 

 

Om Brabantse uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen op het gebied van participatie mogelijk te maken, organiseerde ZET in opdracht van de 

Provincie Noord-Brabant en de VBG donderdag 30 juni j.l  een eerste Brabantse Participatiemiddag. Geschikt voor professionals van Brabantse 

gemeenten, provincie en waterschappen.  

Participatie staat bij alle gemeenten en de provincie hoog op de agenda als onderdeel van het dagelijks werk. Gemeenten en provincie lopen hierbij 

tegen dezelfde vraagstukken aan:  

hoe zetten we een effectief participatietraject op,  

hoe betrekken we nieuwe doelgroepen,  

welke (nieuwe) participatie-instrumenten kunnen we inzetten en wat doen we met de uitkomsten van participatie?  

Daarnaast vereisen ontwikkelingen in o.a. Wetgeving (Omgevingswet, Wet versterking participatie decentrale overheden) dat gemeenten en provincies 

er nog een schepje bovenop doen. Denk hierbij aan de (brede) participatieverordening of het uitdaagrecht. Deze participatiemiddag is het resultaat (én 

het startpunt) van de samenwerkingsagenda (tot en met 2023) van de VBG en de provincie Noord-Brabant.  

 

De middag werd op een speelse manier aangevlogen op een interactieve, enthousiasmerende wijze. met aan tafel de collega’s van Brabantse 

Gemeenten, provincie en waterschappen, die ook stappen zetten op participatiegebied. Zo bouwden we direct aan (het versterken van) een Brabants 

netwerk. We voerden het gesprek over excuses en uitdagingen die we tegenkomen in de praktijk rondom participatie én over aangedragen 

oplossingsrichtingen van collega’s. Vervolgens zochten we via een aantal workshops verdieping op de thema’s jongerenparticipatie, het waarderen/ 

beoordelen/ leren van participatietrajecten en hoe participatiebeleid als manier van werken voor iedereen ingezet kan worden.  

De hands-on-mentaliteit, het een keer “anders doen dan anders” in een inspirerende werkomgeving, leidde tot enthousiaste deelnemers! Zeg nu zelf, 

wanneer heb jij voor het laatst een blij geworden terwijl je met de vakgenoten discussieert over hoe je jongerenparticipatie kun laten landen binnen je 

organisatie? Of wanneer stond je aan de andere kant van de streep te debatteren waanneer je de raad meeneemt in een nieuw hondenuitlaat beleid? 

Of waarom het zo slim is, hen niet het laatste woord, maar het eerste woord te geven als het aankomt op participatievraagstukken? En wanneer kom je 

nu nog tegeltjes wijsheid tegen? Deze werken verzameld bij een interactieve workshop over het waarderen, beoordelen en leren van 

participatietrajecten. Oost, West, participatie op zijn best! 

 

Enkele reacties van de aanwezigen: 

 

 

Heb jij dat ook weleens? Dat je ‘s avonds nog lekker nastuitert van je werkdag? Ik heb dat vandaag door de eerste Brabantse participatiemiddag! 

Genoten van de gesprekken met ambtenaren van waterschappen, gemeenten en provincie die in het dagelijks werk ook met participatie bezig zijn. Een 



feest van herkenning bij de uitdagingen die we tegenkomen. En wat een toffe energie bij de workshops die ik samen met Daniëlle Ramp gaf over het 

waarderen en beoordelen van participatie, want: Wanneer is participatie goed genoeg? 

VBG en de provincie Noord Brabant, dank je wel voor dit initiatief! We kijken als Zet nu al uit naar het (mee)organiseren van een vervolg…. 

 

Vandaag samen met mijn collega Etienne Franken, 2 workshops gegeven tijdens de eerste Brabantse participatiedag. Ons onderwerp was “Zo brengt 

participatie echt verandering!”. We hebben onze ervaringen over het “startgesprek met de gemeenteraad” gedeeld en met de deelnemers het 

dilemmaspel gespeeld. 







 



 



 





 



 

 

 


