Grip op (financiële) impact van burgerparticipatie
beter onderbouwde en breder gedragen besluitvorming

Module 1 | Het integrale speelveld
Integrale speelveld bij burgerparticipatie in het publieke domein
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewustwording van de verschillende niveaus van participatie
Inzicht in de horizontale en verticale verbanden binnen het speelveld
Kader en de context van de vraagstelling
Bewustwording van wat er kan misgaan en waar je kan voorkomen en bijsturen
Risicoanalyse omgeving participatie
Belang van participatie en wat het oplevert in het kader van transities
Een methodische benadering in het plan van aanpak
Inzicht in een multi-perspectieve en een representatieve benadering

Wat is burgerparticipatie? Waarom doen we het? Wat kan het ons opleveren? Wat kan er fout gaan?

Module 2 | De rol en toegevoegde waarde van de financial
Taken en rollen van de financial in het integrale speelveld
•
•
•
•
•
•

Rol bij aanbestedingen, inkoop, budgettering
Risicoanalyse
Schaalvoordelen en integrale aanpak van meerdere participaties
Rol van de financial t.a.v. de belangen binnen de gemeente
Positie van de financial in taken en rollen binnen het integrale speelveld
Strategisch advies vanuit financieel perspectief

Wat is mijn belang? Hoe krijg ik overzicht van c.q. regie in het stakeholdersveld?

Module 3 | Grip houden op het proces van participatie
De benodigde processen, systemen en skills voor toegevoegde waarde
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht in het belang van een stakeholderanalyse ten behoeve van participatie
KPI’s in het ontwerp en implementatie proces
Afleggen verantwoorden investering resultaten draagvlak (nut, noodzaak, omvang, samenstelling)
Legitimiteit besteding algemene middelen (waaraan te besteden) door draagvlak en participatie
Budgetteren en controleren (hoe te besteden)
Belang en prijs van draagvlak
Inzichtelijk maken van de kosten voor verandering

Hoe kwantificeer je ‘participatie’? Hoe leg je er (financiele) verantwoording over af?
Klik hier voor meer informatie over de Academie Publieke Sector

