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Programma
 14.00 Welkom en introductie project

Renée van Os, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 14.20 Moeilijkheden en mogelijkheden in het bereiken en betrekken van 

inwoners
Christine Bleijenberg, Hogeschool Utrecht

 14.40 De Citisens betrokkenheidsprofielen
Anne van de Meerakker

 15.00 Pauze
 15.15 Resultaten KIEM project

Onderzoekers HAN en HU
 15.45 Interactieve casusbespreking: 

Hoe bereik en betrek je inwoners bij een verandering in de openbare 
ruimte m.b.v. de 8 betrokkenheidsprofielen?
Bespreking in kleine groepen o.l.v.één van de onderzoekers

 16.45 Afronding en borrel



Waarom dit project?



Wat hebben we gedaan?



Living Labs

Staafdiagrammen Utrecht / Overbetuwe

Plaatjes van de 5 aspecten

TONE OF VOICE
zakelijk / 

KANAAL
Online / offline

direct / via netwerk

VORM
meedoen / 
meepraten

MOTIEF
waarom wel?

BELEMMERINGEN
waarom niet?



Moeilijkheden en mogelijkheden in het 
bereiken en betrekken van inwoners



De Citisens betrokkenheidsprofielen



Resultaten KIEM project



Overbetuwe: speelplekken Elst Zuid



Overbetuwe: 5 testmomenten

 Uitnodiging werkgroepavond
– Facebook
– 4 variaties

 1e werkgroepavond
- Korte enquête 
- Observaties

 Enquête inwoners Elst Zuid
– Face-to-face
– In & rond speelplekken

 2e werkgroepavond
– Informele gesprekken
– Observaties

 Online adviesgroep
– Facebook (besloten groep)



Utrecht: ‘Groen Doen’

 Invitatie
– Door de gemeente
– Via-via: familie, vrienden, bekenden in de wijk 

 Motieven en belemmeringen
– Eigen belang: Verbeteren van woonplezier
– Altruïsme: Iets doen voor een ander 
– Bridging: Nieuwe mensen leren kennen
– Bonding: Iets samen doen met bekenden in de wijk

 Aard van de activiteit
– Deliberatief: vergaderen, plan maken
– Toegepast: praktisch bezig



Utrecht: vignet studie



Tone-of-voice



Overbetuwe: uitnodigingsteksten

Geef uw mening over de speelplekken in Elst Zuid

Zoals u weet gaan wij de speelplekken in Elst-Zuid verbeteren. In totaal zijn er in Elst Zuid 26 speelplekken. Wij 
willen graag uw mening horen over de plannen die het bedrijf “Donkergroen Speeltoestellen” heeft opgesteld 
voor deze 26 speelplekken. Dit doen wij via een online adviesgroep. Doet u mee? 

De gemeente vraagt inwoners hun mening te geven over de speelplekken in Elst Zuid

De gemeente gaat de speelplekken in Elst-Zuid verbeteren. In totaal zijn er in Elst Zuid 26 speelplekken. De 
gemeente wil graag de mening van inwoners horen over de plannen die het bedrijf “Donkergroen 
Speeltoestellen” heeft opgesteld voor deze 26 speelplekken. Dit gebeurt via een online adviesgroep. Opgeven 
kan via bijgevoegd formulier. 

Geef je mening over de speelplekken in Elst Zuid

Zoals je weet gaan wij de speelplekken in Elst-Zuid verbeteren. In totaal zijn er in Elst Zuid 26 speelplekken. Wij 
willen graag je mening horen over de plannen die het bedrijf “Donkergroen Speeltoestellen” heeft opgesteld voor 
deze 26 speelplekken. Dit doen wij via een online adviesgroep. Doet je mee? 

Geef je mening over de speelplekken in Elst Zuid!!! 

Zoals je weet gaan wij de speelplekken in Elst-Zuid verbeteren! In totaal zijn er in Elst Zuid 26 speelplekken. Wij 
willen graag je mening horen over de plannen die het bedrijf “Donkergroen Speeltoestellen” heeft opgesteld voor 
deze 26 speelplekken. Dit doen wij d.m.v. een online adviesgroep. Doet je mee? Zou geweldig zijn!



Kanaal

Visual – infographic



Overbetuwe: offline + online



Utrecht: eigen netwerk versus gemeente

De gemeente 
voelt te ver weg.

Vrienden zeggen me meer 
dan de gemeente, als zij mij 

vragen zou ik meedoen.

En dat de gemeente 
iets van me vraagt, 
motiveert me niet.

Ik zal niet zo snel 
ingaan op een verzoek 

van de gemeente.



Vorm van participatie



Utrecht: meedoen of meepraten

Vergaderen hoeft 
van mij niet.

Nog meer vergaderen 
nee bedankt :-)

Het woord vergaderen is negatief 
de gemeente vergadert altijd. 

Weinig behoefte om 
naast mijn werk nog 
veel te vergaderen



Motieven

Visual – infographic



Overbetuwe: eigen vs algemeen belang 



Utrecht: bridging en bonding

Samen met bekenden 
maakt het nog leuker!

Fijn als ik niet 
helemaal net ben in 

zo’n groep.
Meedoen om betrokkenheid met buurt te 
vergroten door mensen te leren kennen.

Leuk om iets te doen 
om nieuwe mensen te 

leren kennen.



Belemmeringen



Aan de slag!



Aan de slag!

Casus
Een aantal bewoners heeft voorgesteld om een verwaarloosd stuk groen in 
de wijk op te knappen. De gemeente vindt het een goed idee en stelt hulp 
en geld beschikbaar. Het doel is dat het een mooie groene plek wordt waar 
iedereen met plezier gebruik van kan maken. 

De initiatiefnemers en de gemeente willen zoveel mogelijk bewoners uit de 
wijk te betrekken bij het plan en de uitvoering ervan. 

Samenstelling wijk:



Aan de slag!
Stel een communicatie- en participatiestrategie voor één profiel

Ambities
• Nu: 10 inwoners betrokken
• Over 3 mnd: plm. 50 inwoners betrokken, div. betrokkenheidsprofielen

Uitwerken: aspecten bereiken en betrekken
• Tone-of-voice: zakelijke / persoonlijke schrijfstijl
• Kanaal: 

• Online / offline (of combinatie daarvan) 
• Uitnodiging direct vanuit de gemeente / via netwerk inwoners

• Vorm van participatie: meedoen / meedenken
• Motieven & belemmeringen voor participatie

Doel / doelgroep
• Realistisch aandeel qua participatie voor één profiel (in welke fase?)

Communicatieboodschap
• Inhoudelijke kernboodschap voor één betrokkenheidsprofiel



Canvas



Toekomst



Ambitie HAN – HU – Citisens

 Netwerk voor kennisontwikkeling en -deling
– Omgevingswet 
– Betrokkenheidsprofielen + gebruik van dit 

segmentatiemodel in bereiken & betrekken van inwoners
 Samen nieuwe kennis opdoen!

– 5 aspecten 
– Focus op online + offline communicatie & participatie
– Gezamenlijke activiteiten + onderzoek (living lab)

 Looptijd: 2019
– Face-to-face bijeenkomsten
– Online kennisdeling

Wie doet er mee?



Contact

Renee.vanOs@han.nl
06 – 463 04 011

mailto:Renee.vanOs@han.nl
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